




هنرعبارتاستازدمیدنروحتعهددرکالبدانسانها.

هنربسیارپیچیدهوبرجستةسینما،برایکشور،یکضرورتونیازاست.

هنریعنیعروجازسطحعادیبهسطحمتعالی.

حضرتامامخمینی)ره(
بنیانگذارجمهوریاسالمیایران

حضرتآیتاهللخامنهای
رهبرمعّظمانقالباسالمیایران

دکترحسنروحانی
رئیسجمهوریاسالمیایران



کتابفیلمشناختچهلونهمینجشنوارةبینالمللیفیلمرشد
تهران،24آبانتا1آذر1398

سرد بیر: آرش رمضانیان
د بیر تحریریه: مریم اکبرلو

همکاران:  نرگس ساجد، نیلوفر اکبرلو، کامران حسینی
ویراستار: افسانه حجتی طباطبایی

 ترجمه: گروه ترجمه کوآلیا
 آرش خیروی)سرپرست( 

مترجمان: سینا بحیرایی، علی مالصالحی، امین مبینی، سود ابه نیک د ان
گرافیک و صفحه آرایی: آتلیه طراحی مانی گرافیک با همکاری  احسان رمضانیان 

 و  سپاس از الهه جوانمرد
ویرایش نهایی: سید حمزه انتظار - روح اهلل مالمیر - علی سلطانعلی

روی جلد: پوستر جشنواره )طراح : امیر خوشد ونی فراهانی(
با تشکر از: یزد ان عشیری،حمید جعفری،کوروش پیرو، حامد نیکومرام، مهد ی شیخ االسالمی، 

www.Festival.roshd.irبابک صفی خانی، پیمان شوقی



پیـامها

نگاهيبهچهلونهمینجشنوارةبینالملليفیلمرشد

هیئتهایانتخابوداوری

برندگانچهلونهمینجشنوارةبینالمللیفیلمرشد

مسابقةفیلمهایبلندداستانی

مسابقةفیلمهایکوتاهداستانی

مسابقةفـــیلمهایمـستند

مسابقةفــیلمهایپویانمایی)انیمیشن(

مسابقةفـرهنگیانفـیلمساز

مسابقةدانشآموزانفیلمساز

مروریبرمنتخبآثارجشنوارةعلمیکودکومعرفیهومبولت

8

12

17

31

30

47

69

95

129

147

185



نمایةفیلـمها
6ماه برای رشد ...   /   148

اد امه د ارد  /  70
اقیانوس شما ...   /   71

انعکاس   /   149
ایام خوش قد یم   /   96
این سو، آن سو   /   97
آب خورشید ی   /   72

آبرو   /   48
آبی کم رنگ   /   49

آتو   /   50
آخرین د استان   /   34

آخرین سفر   /   98
آرزوی رضا   /   51

آگیرا   /  130
آلفونس جیتربیت   /   36

آه   /  150
آواز جغد کوچک   /   73

آینه   /   131
آینه   /   151

بابرد وو  /  133
باد و خورشید   /   152

باغ رز بوال    /   74
باهم و بی هم   /   132

بحران آب )بی گد ار(   /   76
بد ون شرح  /  153

بنیامین   /   38
به د نبال الیک   /   99

بهار از د ست رفته ...   /  154
بهارستان، خانة ملت   /   75

بیست و سه نفر   /  32
پاکت   /   155
پاکزی   /  156
پایاب   /   134

پایان فصل سرد   /   77
پرواز سقوط   /   133

پریوش   /   100
پنهان   /   136
تشریح   /   52
تعاد ل   /   101

تعقیب جرقه ها    /   102
تلنگر   /   157

توقف یا ذوب    /   103
تئاتر فراگیر  /  104

جای خالی د وست  /  78
جای راحت  /  158

جایگزین   /  137
جبیر  /  105

جریکو  /  106
جوانه )پروانگی(  /  107

چهارصد مایل بر ساعت   /  108
حافظ و گوته  /  79

حباب  /  159
حالل  /  80

حمام خورشید ی  /  187
خانه   /  160

خانة ما  /  161
خط تولید  /  162

خوشامد گویی به کره  /  81
د ابر  /  53

د استان های محلی 2  /  109
د ختر نانو و تصوراتش  /  191
د ر جستجوی زند گی  /  163

د ر کفن تاریکی  /  164
د ر خروجی  /  138

د رخت د یگری ...  /  165
د ه د قیقه بزرگ تر  /  82

د وازد ه د قیقه باران   /  110
د وچ  /  40

د وست کود کی من  /  166
د یا   /  139
د یاب  /  83

رالف و د ایناسورها  /  188
روز گرگی  /  167

روزها   /  111
رونالد و  /  54

ریچشای ...   /  112
زر زری کاکل زری  /  113

زمین به سوی آیند ه...  /  193
زند گی به رنگ آتش  /  168

زنگ ریاضی  /  169
ساعت انقراض  /  84

ساناز  /  170
سبز آبی  /  171
سرخ آبی  /  140
سرزمین ما   /  85

سالم  /  114

سنگ های سپید  /  115
سورِ بز  /  55
سوزن  /  56

سیم ششم  /  116
شمشیر چوبی  /  57

شهر هزار کبوتر  /  117
شیرینی زند گی  /  58

صف سالم  /  85
صفِر کلوین  /  59

طارونه  /  172
طبیعت سیارة ما  /  190

طغیان  /  173
عجیب الخلقه   /  178

عنبران، شهرگلیم  /  174
فرزند زمین  /  42

تبعید شد ه   /  118
فرفره  /  119

فصل شکار  /  60
قاب بسته  /  175

قطار آن شب  /  44
قوانین وسواسی ها  /  176

قوری  /  120
قوس الکتریکی  /  87

کاپیتان کینسیس  /  61
کار عملی   /  88
کاروی  /  141

کاما  /  142
کبوتر   /  89
کرم  /  177

کالف  /  121
کاله  /  62

ماجراجویی بزرگ ...  /  189
مترسک  /  63

محاق  /  64
محبوس  /  179

مرا غافلگیر کن !  /  65
مرز مه آلود  /  90

...ایکاروس  /  195
معیشت  /  180

من می  خواهم به ...   /  91
مهد کود ک ... /  122

نایریکا  /  181
نفربر  /  66

نقاش کوچولو  /  123
نقال کوچک  /  124

نمایش با موش...  /  194
نه و نیم  /  192
نوراجان  /  67

هام هام  /  125
هزار سال زند گی  /  182

هوشیاری چیست؟   /  92
وینگ  /  126

یاد د اشت   /  127
یک شب د ر مد رسه  /  143



نمایةکارگردانان
ارشیا زینالی / 84

ارکان اورازان  / 137
اسامه خالد  / 62

استود یوی کود کان د ی آر اف / 158
اشکان رهگذر / 34

الکس رافائل رز / 177
الکساند ر هوی سان / 89
امیر حسین لزگی / 157
امیر مشهد ی عباس / 40
امیرحسین امیری / 149
امیرحسین د هقان / 182

ایلیا رمضانی / 163
آتبین حسینی / 90
آذر منصوری / 125

آرمین یوسف زاد ه / 60
آزالیا موهارانسیا / 80

آمنه منشی زاد ه / 100
آنیش نارات / 139

آیتور گامتزو زاباال  / 82
بابک بهد اد / 75

بابک شکری / 142
بابک نظری / 123

بهرام عظیمی / 116
بهزاد هاتف / 126

بومیکا سینهه / 148
پاپت شو / 141

پائول اوژن د نود/ ژولیا شی/  لوقن 
د سق/ آلیس لفوق  /  ناتاشا پیانتی 

/  کوئنتان / 108
پترا  لد ریلگر / 190

پتری پورناما سوگوا / 91
ترفند های کود کان / 178

توبیاس شلژ / برنت فارست / 99
تونگ یو چن / 127
جو پیسکیاتو  / 71

حمید صادق پور / 134
حمید علید اد و باقر سروش / 87

حمید رضاقطبی / 44
د انیال عزیزی نشقی / 162

د ایانا گرید ینارو / 92

د نیش جلیل/جوزف کلی/ 103
د یانا حید ری / 159

رضا احمد یاری سنند ج / 133
رضا راد پور / 144
روزا فیشر / 118

ریحانه صالح پور / 175
ریحانه عین اللهی / 171

ریحانه میرهاشمی / 105
ریموند لیمانتارا سوتیسنا / 101

زینپ آستونیپک / 154
سارا اند روز / 106

ساموئل موریرا / 85
ساناز نجفی / 170

سانیش توماس / 112
سباستین کود ر / 96

سبحان د هقان زاد ه / 153
سبحان واقعی - علی فیضی پور / 59

سحر قهرمانیان / 181
سروش کریمی / 156

سعید زمانیان / 55
سعید نجاتی / 53

سهیل جعفری / 150
سوسن سالمت و بهزاد علوی / 57

سوفیا ال خیاری  / 111
سیاوش ساعد پناه / 133

سیاوش شهابی / 52
سید سعید نعمتی / 51
سید علی ایجاد ی / 166

سیمون ماک / 65
شلی ولچ /  محمد رستگار  / 120

شیوا ممتحن / 119
عباس عباسی وزین / 114

عبد الحمید ماند گار / 54
علی فرح بخش / 168

علیرضا د هقان / 76
عیسی آنتونیو، ریس مند وزا / 187

فابیان واکر / 195
فابیو تریکا / 110

فاد ی خزبک  / 138
فاطمه حسنی / 115

فاطمه مرزبانی / 77
فرحان فرحناک / 164

فرشاد فرشته حکمت / 79
فرهاد زارع بید کی / 151

فین هارور / 81
کارلوس جفر / 61
کاوه کنعانی / 122
کای اشمیت / 193

کیوان عد التی فرد / 64
لوک نوال / 191
لوکا آنووی / 74

لوکاس موریرا / 102
لید ا فضلی / 97

ماتئوس گلبیوسکی / 88
مارسل بارلی / 188

مارک شیلر / 36
ماریا النا مورنو لوپز / 107

ماریو اوزوکو / 72
مازین ام شربیانی / 83

ماژان کیمیایی اسد ی-علیرضااحد نوری / 173

ماساهیکو ساتو ، ماسومی اوچینو،
 ماسایا ایشیواکا / 189
مبینا خد ایی / 174

محمد رضا حاجی غالمی / 49
محسن عنایتی / 38
محمد ترابی / 179

محمد حسین امانی / 66
محمد حکیمی / 48

محمد رضا عبد الهی / 169
محمد مقیم پوربیژنی / 131

محمد حسین امانی / 66
محمد حسین خالصی / 180

محمد رضا امین آباد ی و 
امیرحسین شاکری / 50
محمد علی طالبی / 78
محمود غفاریان / 136
مرتضی آسمانی / 140
مریم د هقان نژاد / 155

مریم سجاد ی نجف آباد ی / 132
مریم عباسی تشنیزی / 152

مژگان بیات / 42
معصومه )ملک(معصومی / 165

ملیحه غالمزاد ه / 121
مهد ی جعفری / 32

مهد ی حاتمیان / 161
مهد ی شاد / 143

مهد ی کیانی انبوهی / 124
مهد ی نورمحمد ی / 73

مهد ی نوری / 67
مهین جواهریان / 113

میکوالی پیلکوفسکی/رابرت تورلو / 109
نازنین هاشمی - غزل کنعانی / 167

نرجس لشکری نژاد / 172
نرگس رفاهی / 176

هاد ی آفرید ه / 85
هاد ی خد یو / 130

هریستینا بلوسووا / 98
هریستینا بلوسووا/د انته رستاو   / 104

هوراسیو رومو مرکاد و / 58
وارون مهاتمه  / 160

واوریزنیک تورو وسکی / 70
وریا نیک منش/مریم هاشم نژاد / 117

یان مارشر / 194
ینر آکبابا / 63

یوسف جعفری / 56



بسم اهلل الرحمن الرحیم

فیلم آموزشـی وتربیتی، به عنوان رسـانة بلیغ و تبیین کننـد ه، همراه بـا جذابیت برای مخاطبـان، فرصتی 
بی بد یل د ر تنوع بخشـی بـه اجزای یاد گیـری ایجاد می کنـد و از ایـن جهت، رسـانه ای اثربخـش د ر ارائة 
محتواهای ملـی، د ینـی و انقالبی اسـت و به همیـن د لیل، عنصـر مهمی د ر بسـته های یاد گیـری برای 

تأمین اهـد اف و سیاسـت های برنامة  د رسـی ملـی به حسـاب می آید.
جشـنوارة بین المللی فیلـم رشـد، د ر چهل و نهمیـن د ورة خود، عـالوه بر پاس د اشـت ارزش هـای میراث 
فرهنگِی این روید اد کهن، زمینه سـاز تباد ل تجـارب آموزشـی بین المللی د ر کنارجریان سـازی  محتوایی 

و گفتمان سـازی تربیتی د ر نظام تعلیم و تربیت کشـور اسـت.
اسـناد تحولی آموزش و پرورش نیز نگاهی متفاوت به این رسـانة کم نظیـر به جهت اثر بخشـی آن د ارد و 
د ر بسـته های یاد گیری جایگاهی ویژه برای آن   د رنظر گرفته اسـت.  د ر راسـتای این رویکرد توسـعه ای، 
شـرایط نو  وتسـهیل شـد ة فنی د ر تولید و اشـاعة فیلم آموزشـی نیز فراهم آمد ه اسـت که ایجاب می کند 
د ر آسـتانة 50 سالگی جشـنواره، بیش از گذشـته برای تحول و متناسب سـازی بیشـتر آن با برنامة د رسی 
ملی و اهد اف و سیاسـت های تعلیـم و تربیت به عنوان یـک فرصت یاد گیـری اثر بخش تالش شـود که 

د ر این خصوص اقد امات و کوشـش های ارزشـمند ی د ر جریان اسـت.
سـربلند ی و سـعاد ت هنرمند ان متعهد مشـارکت کنند ه د ر این روید اد، و جامعة فرهنگیـان و د انش آموزان 

ایران اسـالمی را از خد اوند متعال خواسـتارم.

محسنحاجیمیرزایی
وزیرآموزشوپرورش
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

رهبر معظم و فرزانـة انقـالب د ام ظلـه د ر بیانیـة گام د وم انقالب، امیـد واقعی و توجـه ویژ ه ای به نقـش جوانان 
معطوف د اشـته اند. این  موضوع می تواند الهام بخش و نقطة عطفی باشـد برای جشـنوارة فیلم رشـد، جهت 
حرکت به سـمت برنامة علمی، عملـی و تحول سـاز؛ تا از سـویی با ایجاد شـناخت عمیـق از این رویـد اد د ر 
میان فیلم سـازان و اهالـی هنر و از سـوی د یگـر، با کشـف و پـرورش اسـتعد اد های د انش آمـوزان و جوانان 
عالقه مند، زمینة تحقق اهد اف سـند تحول بنیاد ین آموزش و پرورش و سـند برنامة د رسـی ملی را د ر بسـتر 

رسـانة اثربخشـی همچون فیلم فراهم سازد.
جشـنوارة بین المللی فیلم رشـد یکی از سـرمایه های فرهنگی آموزش و پرورش اسـت و می تواند با توجه به 
جایگاه عزتمند انة جمهوری اسـالمی ایران که متکی بر اقتـد ار، مقاومت، عد الت خواهـی  و د فاع از مظلومان 
جهان و ارجاع انسـان به فطرت الهی اسـت، بـه حد اکثر کارایی و اثربخشـی د سـت یابـد. این رویـد اد بر آن 
اسـت که بر اسـاس د یپلماسـی فعال فرهنگی و تربیتی، از تجربه های خـوب نظام های آموزشـی و تربیتی 
کشـورهای د یگر د ر زمینة فیلم و سـینما نیز اسـتفاد ه کند و از این طریق، کیفیت تربیتی و آموزشـی کشـور 

عزیزمان را ارتقا بخشـد.
اینجانب ضمن تشـکر و تقد یر از د ست اند رکاران این جشـنواره، امید وارم مشـارکت هنرمند ان، د انش آموزان 
و معلماِن فیلم سـاز د ر چهل و نهمین جشـنوارة بین المللی فیلم رشـد، بتواند سـهم و نقش فیلم های علمی،  
آموزشـی و تربیتـی را د ر بسـته های یاد گیـری افزایـش د هـد و د ر فراینـد تربیـت د انش آموزانـی انتخابگر، 

تشـخیص د هند ه و برخـورد ار از بصیرت هنری و تربیتی نقشـی مؤثـر ایفا کند، بـه توفیق الهی.

حجتاالسالمعلیذوعلم
معاونوزیرورئیسسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
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به نام خد اوند زیبایی ها

یاد گیری قلبی از جاد ة اشـتیاق می گذرد و اشـتیاق سرچشـمة نبوغ اسـت. رونـد نوظهور آمـوزش، گویی از 
غیر رسـمی به رسـمی و از بازی به جد یت د ر حال تغییر اسـت و رسانة  بینارشـته ای فیلم آموزشی همچنان 
فرصت گفتمان ذوق ورزانه را د ر باالترین سـطح ارتباطی د ر بسـتة آموزشـی با رویکرد های تازه سند برنامة 

د رسـی ملی د ر اختیار د ارد.
جشـنوارة بین المللی فیلم رشـد با توجه به ضرورت های تازه ، ا ز جمله جایگاه این رسـانه د ر اسناد باالد ستی 
و نیز تغییرات فنـاوری د ر تولید و اشـاعه، د ر آغـاز د وران تحولی خود قرارگرفته اسـت. اکنون این جشـنوارة 
د یرپـا می تواند عالوه برکشـف هنر منـد ان و دغدغه منـد ان این حوزه بـه جریان مخاطب-مؤلـف و تألیف 

فیلم آموزشـی نگاهی اثر بخش و توسـعه محور د اشته باشـد.
ضمن ابراز خرسـند ی از حضور پرنشـاط فیلم سـازان فرهنگـی ، فرهنگیان فیلمسـاز و  همـکاران توانمند 
د بیرخانـه،  از  همراهی  همة ایـن عزیـزان د ر به ثمر نشسـتن چهل و نهمین شـکوفه این د رخت پرسـایه، 

سپاسگزارم.

وحیدگلستان
دبیرجشنوارهبینالمللیفیلمرشد

10



چهل و نهمین جشـنوارة بین المللی فیلم رشد
هفد همین جشنوارة فرهنگیان و د انش آموزان و چهارمین جشنوارة د انشجو معلمان فیلم ساز

سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیوزارتآموزشوپرورش،چهلونهمیندورةجشنوارةبینالمللیفیلمهایعلمی،
آموزشیوتربیتیرشدرابرگزارمیکند.

24آبانماهتا1آذرماه1398
مهلتارسالآثار:آثاربایدحداکثرتاتاریخ98/5/30بهدبیرخانهجشنوارهتحویلشوند.

مهلتارسالآثارتا15شهریور1398تمدیدشد.
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۱- فیلم ها د ر قالب مسـتند علمی و آموزشـی، مسـتند، د اسـتانی کوتاه، پویانمـــایی و 
د استانی بلنـــد پذیرفتـه می شوند.

* یاد آوری ۱: کلیة فیلم های ارسالی باید د ارای مضامین علمی-آموزشی و تربیتی باشند.
۲- از تاریخ تولید فیلم نباید بیشتر از د و سال گذشته باشد.

۳- محد ود یتی د ر تعد اد آثار ارسالی وجود ند ارد.
* یـاد آوری۲: الزم اسـت د ر هـر لـوح فشـرد ه تنها یک فیلم ضبط شـود و مشـخصات 

کامـل )نام فیلـم، کارگـرد ان و زمـان( روی آن د رج گرد د.
4- فیلم هـای برگزیـد ه بـا فرمـتH( MP4.۲64(  و بـا کیفیـت Full HD پذیرفتـه 

می شـود.
5- تمامـی آثـار پذیرفته شـد ه د ر جشـنواره  های اد واری فیلم رشـد )اسـتانی و خـارج از 

کشـور( شـرکت د اد ه خواهند شـد.
* یـاد آوری ۳: ثبت نـام د ر جشـنواره بـه معنـی موافقت با حضـور فیلم د ر تمـام مراحل 

جشـنواره اسـت. )جشـنوارة اصلی یا مرور جشـنوارة اسـتانی فیلم رشـد(.
6- فیلم هایی که فاقد اسـتاند ارد فنی پخش )کیفیت صد ا و تصویر( باشـند، از جشـنواره 

حذف می شـوند.
۷- ارسـال نسـخة اصلی فیلم های پذیرفته شـد ه د ر بخش مسـابقه همراه با زیرنویس 

انگلیسـی توسـط صاحب اثر به د بیرخانه الزامی اسـت.
۸- د ر صورت پذیرش فیلــــــم د ر بخش مســـابقه،  خروج از برنامة جشنواره برای 

فیلم سـازان ممکن نیست. 
۹- تمامی فیلم های راه  یافته به بخش مسابقه به تعد اد مراکز نمایش د ر تهران و د ر صورت 

انتخاب د ر بخش مرور استانی با توجه به نیاز، تکثیر و نمایش د اد ه خواهند شد.
* یـاد آوری 4: بیشـترین تعـد اد نمایش برای فیلم های بلند سـینمایی د ر تهران د ه نوبت 

بود. خواهد 
۱0- د ریافـت فـرم فراخوان جشـنواره فقـط به صورت الکتــرونیکی امکان پذیر اسـت. 
شـرکت کنند گان محتـرم بایـد به سـایت جشـنواره مراجعه و فـرم فراخـوان اینترنتی را 
تکمیـل کننـد و کد رهگیری د ریافت نمایند سـپس، آن را همراه فیلـم خود به د بیرخانه 

جشـنواره تحویـل د هند یا ارسـال کنند.
* یاد آوری 5: فیلم هایی که کارگرد ان آن فرهنگی باشـند، د ر گروه فرهنگیان فیلم سـاز 
مـورد بررسـی و د اوری قـرار خواهند گرفـت )ارائـه گواهـی از اد اره آمـوزش و پـرورش 

مربوطـه و کپـی حکم کارگزینـی برای فیلم سـازان فرهنگی الزامی اسـت.

گـروه  د ر  باشـد،  د انشـجومعلم  آن هـا  کارگـرد ان  کـه  فیلم هایـی   :6 یـاد آوری   *
د انشجــومعلمــان فیلم ســاز مورد بررسی و د اوری قرار خواهند گرفت. )ارائة گــواهی 

از پرد یـس فرهنگیـان بـرای فیلم ســازان ایـن گــروه الزامـی اسـت.(
* یاد آوری ۷: آثار د انش آموزان فیلم ساز نیز به شکل آزاد پذیرفته می شود. 

فیلم هـای د انش آموزانـی کـه بـه صـورت آزاد ثبـت  نـام کرد ه انـد، د ر صـورت د ارا بود ن 
شـرایط الزم، پذیرفته خواهند شـد.

۱۱- شخص یا اشخاص حقوقی پس از ثبت آثار خود د ر سایت جشنواره و د ریافت کد 
رهگیری، هر کد را به همراه DVD فیلم مربوطه به د بیرخانة جشنواره ارسال نمایند.

۱۲- اگـر تهیه کننـد ة اثـر سـازمان یـا نهـاد د ولتـی و یا شـرکت خصوصی باشـد، مهر 
الکترونیکـی شـخصیت حقوقی الزامی اسـت.

۱۳- بـه آثـاری کـه فرم شـرکت آن هـا بـد ون امضـای الکترونیکی تهیه کنند ه ارسـال 
شـود، ترتیب اثـر د اد ه نخواهد شـد.

۱4- تکمیـل و ارسـال الکترونیکـی ایـن فراخـوان به منزلـة پذیرش تمامـی ضوابط و 
مقـررات آییـن نامـة چهل و نهمیـن جشـنوارة بین المللی فیلم هـای علمی، آموزشـی و 

تربیتی رشـد اسـت.
۱5- تصمیم گیـری نهایـی د ربـارة هر نکته ای کـه د ر مقررات پیش بینی نشـد ه یا ابهام 

ناشـی از مفاد آن، با د بیر جشـنواره است.
جوایز جشنواره:

د ر هر بخش به بهترین آثار انتخاب شد ه از سوی  هیئت د اوران جوایز زیر اعطا خواهد شد.
الف: فیلم برگزید ة اول: تند یس زرین جشنواره به همراه جایزة نقد ی

ب: فیلم برگزید ة د وم: تند یس سیمین جشنواره به همراه جایزة نقد ی
پ: فیلم برگزید ة سوم: د یپلم افتخار به همراه جایزة نقد ی

ت: د ر هـر بخـش بنـا بـه نظـر  هیئـت د اوران، جوایز ویـژه ای )تند یس زریـن به همراه 
جایـزة نقـد ی( بـه بهتریـن فیلم نامه یـا متن پژوهشـی، بهتریـن تهیه کننـد ه، بهترین 
تصویربـرد اری یـا فیلم بـرد اری، بهتریـن تد وینگـر، بهتریـن جلوه هـای ویـژه، بهترین 

موسـیقی متـن، و بهتریـن بازیگر تعلـق می گیرد.
جوایز ویژة نهاد ها:

جوایـز ویــــژة وزارت خانـه ها، نهـــاد های بین المـللی )آیسیسکو، صلیب ســرخ و...( 
ســــازمان ها، مؤسســـات و بنیـاد های د ولتــی فرهنگی و هنری و غیرد ولتی به طور 

جد اگانـه بـه فیلم هـای برگزید ه اهد ا خواهد شـد.
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جایگاه ونقش  جشنواره د رآموزش و پرورش
جشـنوارة بین المللـي فیلم هـای علمـی، آموزشـي و تربیتـی رشـد موجـب ارتباط و تبـاد ل فرهنگي بین جمهوري اسـالمي ایـران و کشـورهاي دیگر، ارتقاء سـطح 
د انـش علمـي و هنري شـرکت کنند گان و آشـنایی سـازند گان فیلم هاي علمي و آموزشـي کشـورمان با تولید ات خارجي مي شـود. مي تـوان اد عا کرد که بـا هر د وره 
برگـزاري جشـنواره اي بـا ایـن خصوصیات، صنعت فیلم آموزشـي و مسـتند گامي به جلـو بر مـي د ارد. د ر این میان د انش آمـوزان نیز که سـرمایه هاي علمي و عملي 
کشـور بـرای سـاختن فرد ایـي بهترنـد،  از ایـن خیزش فرهنگي بي نصیب نمي ماننـد و بـا اد ب و فرهنگ، تحوالت و پیشـرفت هاي علمي جمهوري اسـالمي ایران 

و سـایر کشورها آشـنا مي شوند.

اهد اف برگزاري جشنوارة بين المللي فيلم رشد
۱. شناسایي، انتخاب و معرفي فیلم هاي علمي، آموزشي و تربیتي از سراسر جهان؛

۲. بهره گیـري از توانایي هـاي صنعت سـینما د ر آموزش و پـرورش و نقش مؤثر 
آن د ر پیشـبرد فرایند یاد د هـي و یاد گیري؛

۳. تباد ل فرهنگي و هنري بین جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها؛
4. ارتقـاء جایـگاه فیلم هـاي علمی ، آموزشـي و تربیتي از نظر کمـي و کیفي د ر 
سـطح کشـور و تشـویق هنرمند ان برجسـتة ایران و سـایر کشـورها  به تهیه و 

سـاخت این گونـه فیلم ها؛
5. آگاهي از تحوالت و نوآوري هاي علمي- آموزشي و تربیتي کشورهاي جهان.

6. ایجـاد ارتبـاط متقابـل بیـن تولید کننـد گان فیلم هـا و برنامه هـاي علمـي، 
آموزشـي و تربیتـي بـا عالقه مند ان و خواسـتاران امتیـاز فرهنگي این نـوع آثار؛

۷. توسـعة فرهنـِگ به کارگیـري فیلم آموزشـي د ر فرایند برنامة آموزشـی براي 
تحقق بسـتة آموزشـي بـه  جاي  کتاب  د رسـي؛

موضوعات جشنواره
۱. تفکــر و حکمــت: نقــد رســانه ها، فلســفه، منطــق، روش تحقیــق، تفکــر 

سیســتمي، خالقیــت؛
۲. قـرآن و معـارف اسـالمي: د عا و ارتباط بـا خد ا، اخالق خـوب، ایمان و تربیت 
دینـي، حقیقت طلبي، فد اکاری، فرهنگ مصرف، مهد ویت، احسـاس خرسـند ی 

از هویت اسالمي؛
۳. زبان و اد بیات فارسي: کتاب خواني و فرهنگ مطالعه، مشاهیر و بزرگان ایران؛

4. فرهنگ و هنر: هویت ایراني اسالمي، آد اب زند گي د ر فضای مجازی،   آثار مثبت 
و منفي رسانه ها، مد رسه و شبکه های اجتماعي، مد رسه و سینما، مد رسه و رسانه؛
5. سالمت و تربیت  بد ني: ورزش و تند رستي، شاد ی حالل، نشاط و شاد ابي؛

6. کار و فنـاوری: تـالش و کار امید وارانـه، نوآوری و نوخواهي، مد رسـه و فضای 
مجازی، ضرورت اسـتفاد ه از فناوری های جدید آموزشـي، خالقیت و ابتکار؛

۷. علـوم انسـاني و مطالعـات اجتماعـي: نظم فـرد ی، انضباط اجتماعـي، تاریخ 
ایـران ، قوانیـن اجتماعي؛

۸. ریاضیات: حل مسئله ، پیش بیني، تفکر نقاد و استد الل منطقي؛
۹. علوم تجربي: آسمان آبي، زمین پاك، سیل و کمک به هم نوع؛

۱0. زبان هــای خارجــي: ارتبــاط ســازند ه و آگاهانــه، تعامــل د ر ســطح روابــط 
میان فــرد ی، توانایــي برقــراری ارتبــاط بــا ســایر جوامــع؛

ــزی،  ــاب، برنامه ری ــواد ه: انتخ ــان خان ــي و بنی ــای زند گ ۱۱. آد اب و مهارت ه
ــي،   ــای گروه ــام د اد ن کاره ــالم، انج ــح س ــي، تفری ــرت اجتماع آد اب معاش
ــیني،  ــئولیت پذیری، آپارتمان نش ــت یابي، مس ــکاوی، د وس ــری، کنج انتقاد پذی

مهــارت حــل مســئله، مدیریــت بحــران.

موضوعات ویژه
۱. گام د وم انقالب

۲. رونق تولید
۳. طرح بوم)برنامه ویژه مد رسه(

4. مد رسه زند گي
5. سواد فضای مجازی/ سواد رسانه ای

6. بهتریـن بازنمایي)روایت( از کنشـگری تربیتـي د ر محیط یاد گیری با تأکید بر 
مد رسـه، معلم و مربي، مدیر مد رسـه و د انـش آموزان

گروه هاي جشنواره
* گروه فیلم هاي مستند علمي آموزشي 

* گروه  فیلم هاي مستند
* گروه فیلم هاي انیمیشن)پویا نمایي(
* گروه فیلم هاي تربیتي د استاني بلند

* گروه فیلم هاي تربیتي د استاني کوتاه  
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بخش نام و نام خانواد گی رد یف
د استانی- ایران بیتا منصوری )تهیه کنند ة سینمای کود ك و نوجوان( ۱
د استانی- ایران کاوه سجاد ی حسینی )تهیه کنند ه( ۲
پویانمایی- ایران بابک نکویی )نویسند ه و کارگرد ان پویانمایی( ۳
پویانمایی- ایران د کتر محمد علی صفورا )نویسند ه و کارگرد ان پویانمایی و عضو  هیئت علمی د انشگاه( 4
مستند- ایران حسن نقاشی )نویسند ه، کارگرد ان و تهیه کنند ة سینمای مستند( 5
مستند- ایران د کتر جواد حاتمی )مستند ساز، محقق و عضو  هیئت علمی د انشگاه( 6

ایران د کتر میترا د انشور )عضو  هیئت علمی و مؤلف کتب د رسی( ۷
ایران روح ا... مالمیر )مد یر تولید فیلم های علمی آموزشی و تربیتی( ۸
ایران منصور غالمی )نویسند ه، کارگرد ان، مد رس فیلم سازی( ۹

هیئتانتخابآثارایرانیجشنواره
مسئولهیئتانتخاب:منصورغالمی

هیئتانتخابآثارخارجیجشنواره

نام و نام خانواد گی رد یف
فریال بهزاد )کارگرد ان، تهیه کنند ه و نویسند ة فیلم های کود ك نوجوان( ۱

مریم کشکولی نیا )کارگرد ان پویانمایی، استاد د انشگاه ( ۲

محمد رضا خرد مند ان )کارگرد ان سینما و تلویزیون( ۳

محمد رضا باطنی )مستند ساز، مد رس المپیاد فیلم سازی( 4

امیر پور وزیری )کارگرد ان سینما و تلویزیون( 5

مجید صادقیان )معاون فناوری د فتر انتشارات و فناوری آموزشی( 6

مصطفی حسن نژاد )کارشناس مسئول اد ارة روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( ۷

13
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د استانی: ایرج طهماسب، د کترمحمد حسین نواب، د راگان ملینکوویچ1

پویانمایی: محمد رضا کریمی صارمی،عسگرملکی ،کیم جین یو۲

مستند: احمد رضا معتمد ی، حجت االسالم صد وقی، بکربلبل۳

فرهنگیان و د انش آموزان: علیرضا خمسه، علی ظاهر، ویتا آنیا فون کامپن4

جشنوارة چهل و نهم به فضل و رحمت الهي د ر اردیبهشت ماه سال جاري با ارسال 3000 فراخوان )به زبان فارسي( به د ه ها مؤسسه و مرکز تولید فیلم، افراد حقیقي و 
حقوقي و چاپ د ر نشریات و مطبوعات کار خود را آغاز نمود. 

د ر همین راستا تعد اد 2000 آیین نامه و فرم فراخوان  انگلیسي از طریق د فتر جشنواره با پست  الکترونیکي به مؤسسات فیلم سازي، جشنواره و افراد د ست اند رکار تولید 
فیلم د ر سراسر  جهان ارسال شد که د رنتیجة این اقد امات  د رمجموع   1112 فیلم به د بیرخانة جشنواره رسید.

اسامی کشور های پذیرفته شد ه:
1. ژاپن 2. فرانسـه 3. سنگاپور 4. هند 5. ایتالیـا 6. مکزیک 7.پرتغـال 8. امارات متحـد ه عربی 9. تـایوان 10. آمریکا 11. انگلیس 12. ازبکستان 13. کاناد ا 14. لهستان 

15. کره جنوبی 16. اوکراین 17. اسپانیا 18. اند ونزی 19. برزیل 20. عراق 21. مالزی 22. آلمان 23. مصر 24. ترکیه 25. استرالیا 26. یمن 27. افغانستان.

بخش
كل آثار

رسيد ه

كل آثار 

مسابقة ایرانی
د استاني 

بلند
د استاني 

كوتاه
مستند 
مستندعلمي

مستند

كوتاه
پویانمایي

آثار راه یافته 
مسابقه 
خارجی

۱۱۱۲۸5۷۲05۹۷۳۲6بخش بین الملل ایراني

6۱۱۱4۱۷-۱5۳۹4۸بخش بین الملل خارجي

جمع كل آثار: 2651 عنوان
۸۳۳4-۱۳0۱0بخش فرهنگیان

۳۲۷060۱0د انشجو معلمان فیلم ساز

۱6۲۲۹۱۲۷۱66بخش د انش آموزان فیلم ساز

جد ول فيلم های راه یافته به جشنواره چهل و نهم

د اوران چهل و نهمين جشنوارة بين المللی فيلم رشد

روند جذب آثار د ر چهل و نهمين  جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

مسئول هماهنگی هیئت  د اوران: علی نوری اسکویی
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فيلم های بلند د استانی
آخرین د استان  /   ایران-کارگرد ان:  اشکان رهگذر

د وچ  /   ایران-کارگرد ان:  امیر مشهد ی عباس
فرزند زمین  /   ایران-کارگرد ان: مژگان بیات
۲۳ نفر  /   ایران-کارگرد ان:  مهد ی جعفری

قطار آن شب  /   ایران-کارگرد ان:  حمید رضا قطبی
آلفونس جیتربیت  /   آلمان-کارگرد ان:  مارك شلیتر

معرفی سایر بخش های جشنوارة چهل و نهم
 نشست های تخصصی )5 عنوان(

نشست علمی:  فیلم آموزشی د ر خد مت تحول بنیاد ین
نشست علمی:  فیلم آموزشی و تقویت هویت و سبک زند گی

نشست علمی:  سینمای متعهد اجتماعی د ر نسبت با مسائل تعلیم و تربیت
نشست علمی:  جشنوارة بین الملی فیلم رشد بستری برای بازار فیلم آموزشی

نشست علمی:  جشنوارة بین المللی فیلم رشد بستری برای تألیف فیلم آموزشی
کارگاه تخصصی ملینکوویچ د راگون با عنوان » آموزش د ر د نیای رسانه« از صربستان

برگزاری شب سینمای ملل اسالمی )مقاومت(، شــب سینمای آلمان، شب سینمای 
کمیسیون ملی یونسکو

نمایش های ویژه: فیلم های د ریایی، مرور آثار سیفژ، مرور آثار جشنواره بین المللی فیلم 
علمی کود ك، کارشناس علوم تربیتی و خانواد ه و کارشناسان و محیط زیست ) عنوان(

برگزاری همزمان جشنواره د ر ۱۲ کشور با همکاری مرکز امور بین الملل و مد ارس خارج 
از کشــور وزارت آموزش و پرورش د ر مد ارس ایرانی خارج از کشور: -سرپرستی اروپا 
)هامبورگ(، سرپرستی امارات، سرپرستی ترکیه، سرپرستی سوریه و لبنان، سرپرستی 
شبه قاره هند )پاکستان(، سرپرستی روسیه)مسکو(، سرپرستی کویت، سرپرستی قطر /   

بحرین /   آفریقا و سرپرستی لند ن )انگلستان(
برگزاری هم زمان جشنواره د ر کلیة مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های 

استان تهران 
* د رمجموع ۱4۲ فیلم از ۲6 کشور  به مرحلة مسابقه راه یافت.

ویژ گي هاي جشنوارة چهل و نهم
۱.  افزود ن بخش طراحی آموزشی به جشنواره

۲.  جذب آثار بین المللی 
۳.  کیفی شد ن تعد اد آثار

4. نمایش آزمایی د ر ۷ مد رسه برای سئانس های د انش آموزی
5.  مد ارس بین الملل )۱۲ مد رسه(

6.  بین الملل شد ن بخش معلمان و د انش آموزان فیلم ساز
۷.  نشست های تحول جشنواره برای د وره 50  /   د ر آستانه 50 سالگی

۸. ایجاد د ورة ضمن خد مت توسعه مواد رسانه ای و فرهنگ استفاد ه از فیلم آموزشی برای 
معلمان د ر 5 نشست

۹. ایجاد گفتمان و نیز مقد مات زیر ساخت بازار فیلم آموزشی
۱0.  اجرای آزمایشی  د وهفته پس از جشــنواره با همکاری سینما تیکت جهت ایجاد 

زیر ساخت حمایت از اکران صبح د انش آموزی د ر سطح وسیع
۱۱.  ایجاد تغییر د رون ساختار جشنواره د ر راستای سند برنامه د رسی ملی

ــران و  ــور و د ر ته ــالن د ر کل کش ــا ۱400 س ــری ت ــش حد اکث ــترش و پوش ۱۲. گس
شهرســتان های تهــران

روید اد ها
۱.  نشست علمی )5 نشست(
۲. کارگاه آموزشی )۳ جلسه(

۳.  شب فیلم آموزشی ملل اسالمی )مقاومت(، شب آلمان، شب یونسکو
4.  سیفژ

5.  توسعة فرهنگی د ریا
6.  سالن های کارشناسی

۷. جشنواره علمی کود کان آلمان
د ر جشنوارة چهل و نهم عالوه بر حفظ ویژگي هاي جشنواره های  گذشته موارد ذیل مد 

نظر قرار بود ه است.
مشــاركت كنند گان مــاد ی و معنــوی د ر چهــل و نهميــن جشــنواره 

بيــن المللــی فيلــم رشــد
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

شبکة امید
بنیاد سینمایی فارابی

مرکز امور بین الملل و مد ارس خارج از کشور
کمیسیون ملی یونسکو

سیفژ
سفارت آلمان
فوالد مبارکه

صنایع غذایی د رنا
شرکت توانیر
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مراکز نمایش د ر تهران: 60 سالن و 140 سالن سیار )200 سئانس( د ر روز.           مراکز نمایش د ر شهرستان های تهران: 60 سالن ثابت و 60سالن سیار )120 سالن(

نشانی منطقه كانون رد یف
خیابان شریعتی- پایین تر از حسینیة ارشاد اد اره کل آموزش و پرورش 

شهر تهران
شهید مفتح ۱

مقد س ارد بیلی- خیابان کیهان- خیابان شیراز- پالك ۸ ۱ پیوند ۲
مید ان تجریش- روبه روی امامزاد ه صالح ۱ رضوان ۳

شهرك غرب- ابتد ای ایران زمین ۲ قد س 4
کوی نصر- خیابان ناظریان قمی- انتهای هفد هم ۲ امام خمینی)ره( 5

خیابان ولیعصر- باالتر از مید ان ونک- جنب بیمارستان ناجا ۳ رازی 6
اتوبان شهید بابایی- شهرك شهید رجایی 4 توحید ۷

جنت آباد شمالی- ۳5 متری شمالی گلستان- خیابان د وم شمالی- خیابان د هم مخابرات 5 آر هاشم ۸
بلوار کشاورز- خیابان ناد ر- پایین تر از ایتالیا- پالك ۱۱ 6 آرمینه مصلی نژاد ۹

مید ان فلسطین- خیابان طالقانی- نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین - سالن ۱ ۱0
مید ان فلسطین- خیابان طالقانی- نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین- سالن ۲ ۱۱
مید ان فلسطین- خیابان طالقانی- نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین- سالن ۳ ۱۲

خیابان سهرورد ی شمالی- روبروی خیابان خرمشهر- کوچه شریف- پالك ۳ ۷ هاجر ۱۳
مید ان ۷۲ نارمک ۸ اندیشه ۱4

تهرانپارس- خیابان ۱0۹- خیابان ۱۲4 ۸ مهرنامی ۱5
آزاد ی- روبروی د انشگاه شریف ۹ فجر ۱6

خیابان کمیل- خیابان سلمان فارسی ۱0 سلمان فارسی ۱۷
مید ان راه آهن- ابتد ای خیابان شوش غربی ۱۱ حر ۱۸
خیابان ناصر خسرو- باالتر از سعد ی جنوبی ۱۲ د ارالفنون - سالن ۱ ۱۹
خیابان ناصر خسرو- باالتر از سعد ی جنوبی ۱۲ د ارالفنون- سالن ۲ ۲0

شهد ا- خیابان مجاهد ین اسالم- خیابان ایران- کوچه گل محمد ی- پالك ۹4 ۱۲ رفاه ۲۱
خیابان د ماوند- بزرگراه شهید د وران- شهرك زینبیه ۱۳ زینبیه ۲۲
بلوار ابوذر- پایین تر از پل د وم- کوچه علی مراد یان ۱4 جانبازان ۲۳

خیابان پیروزی - چهارصد د ستگاه -جنب آموزش و پرورش منطقه ۱4 ۱4 سالن کوثر ۲4
شوش غربی- خیابان صابونیان- خیابان د شت بان زاد ه- روبروی پارك میثاق- جنب پاساژ نو ۱5 شهید مطهری ۲5

یاغچی آباد- انتهای خیابان شریعتی- مجتمع شریعتی ۱6 د کترشریعتي ۲6
خیابان قزوین- د و راهی قپان- خیابان عبید زاکانی- کانون فرهنگی میثم ۱۷ میثم ۲۷

فالح - مید ان ابوذر ۱۷ ابوذر ۲۸
مید ان معلم- ابتد ای حید ری شمالی- شهید ان آقایی جنب اد اره برق سینا ۱۸ فرزانگان 5 ۲۹

انتهای خط نازی آباد- مید ان بهمنیار- آموزش و پرورش منطقه ۱۹ ۱۹ تاالر معلم ۳0

سالن نمایش فيلم های جشنوارة رشد  د ر شهر تهران

افتتاحیه:جمعه24آبانماه1398-ساعت18مكان:سینمافلسطین
اختتامیه:جمعهیكمآذرماه1398-ساعت18مكان:تاالرانــدیشه
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مشاور رسانه ای د بیر: جلیل اکبری صحت
مد یر هماهنگی و برنامه ریزی: شهریار ابراهیمی

هماهنگی جشنواره های استانی: زینت اسد ی
مد یر د بیر خانه: هنگامه حسینعلی

با همکاری: مرجان رستگار
مد یر کمیتة امور مالی: سعید مشهد ی فراهانی

همکاران: بهنام نیک نژاد، مهد ی نباتی، مریم جواد ی، 
مرتضی آئینی، طاهره مکاری چیان

مد یر هیئت ناظرین شــهر تهران و مد ارس پایلوت: 
روح اهلل مالمیر

مد یر کمیتة فرهنگیان و د انش آموزان فیلمساز: علی 
رمضانی

همکاران: فرهاد قاســم پور، وحید رضــا قناعتیان، 
سید حمید میرشمسی، حمید عباس علی، علی علیزاد ه، 

علی عراقی، علی حبیب زاد ه، علی اکبر محمود یان
مسئول تشریفات میهمانان خارجی: امید برزگر

مد یر کمیته بین الملل و د اوری: علی نوری اسکویی
همکاران: افیلیا کشیش ابراهیم، عاطفه ملکی، شاهین 

سرد ار پور گود رزی، سیما عبد ی، نوید نیکخواه آزاد
مد یر کمیته حامیان: د کتر ســهیل رجبی، اشــکان 

خورشید ی
مســئول کمیته مخاطبین آموزش و پرورش شــهر 

تهران: عباسعلی زارعی
همکاران: محمد حســین بیاتی، مهرنوش کریمی، 

فاطمه پیکانی
مســئول کمیتــه مخاطبیــن آمــوزش و پرورش 

شهرستان های تهران: علی محمد نائینیان
همکاران: گلگز محمد ی ، مرضیه علی نژاد

مد یر کمیته علمی: د کتر رضا خیر آباد ی
مد یر کمیته آموزش: مهد ی جاللی

با همکاری: سید ه علویه نوری
مد یر کمیته تد ارکات و پشتیبانی: کوروش علیپور

همکاران: حسن پرستاری، سید حسین حسنی،جعفر 
جباروند،حسین شیری زاد ه، سید حمیـد حسنی، سعید 

ستاداجراییچهلونهمینجشنوارةبینالمللیفیلمرشد

برزو، سید مهد ی رسولی، سهراب خد ابخشی، مهد ی 
علی محمد ی، اکبر یونسی ، قد رت اهلل ناری نژاد، بهمن 
حق روستا، نوروز علی صائمیان، حسین بیگد لی، حسن 
حق شناس، حسین حنیف زاد ه، علیرضا مهری، بهرام 
عبد ی، سید حسین آل د اود، یعقوب طهماسبی، امیر 
عبد ی، ند ا برقراری، ابراهیم حســین بیگی، حسین 

بیگد لی، بهروز جعفری
مد یر کمیته حراست: اسد اهلل مرتضایی

همکاران: علی مظهر سرمد ی، مجید سعاد تی، سید 
اسماعیل میر احمد ی، مجید زند ی

مد یر ارزیابی عملکرد: روح اهلل  رضاعلی
همکاران: منصوره معینی، رضــا جعفری، کیومرث 

جباری
کمیته افتتاحیه: ید اهلل کریمی
کمیته اختتامیه: پژمان زهاب

مد یر کمیته فنی: آرش تیمور نژاد
همکاران: ابوالفضل باقریان، شاهرخ نیک پور

مد یر هیئت انتخاب: منصور غالمی
مد یر کمیته صد ا و سیما: مهد ی سالم

همکاران شــبکه امید)پوشــش تصویری(: محسن 
عامری شهرابی، روزبه گیالنی، منصور غالمی، محمد 
مهد ی رئوف، میالد فتحی، جاســم جمالویی، خاور 
حســین زاد ه، مطهره روحی نیا، علی طالبی، سامان 

پورسلیمانی
مسئول هماهنگی سازمان ها و نهاد های بین المللی: 

مصطفی حسن نژاد
مسئول امور هماهنگی رســانه  های آموزشی: محمد 

حسن نژاد
عکاس: غالمرضا  بهرامی

مســئول ضبط و پخش: بابک باالیی، ســید جالل 
احسانیان، امیرحسین بخشی، مرتضی سلطانی

ستاد خبری: پیمان شوقی، علی افشار
مسئول سایت: روح اهلل مالمیر، سید حمزه انتظار

مسئول د بیرخانه مرکزی: فاطمه لطفی

مسئول د وبله فیلم ها: بابک صفی خانی
طراح و گرافیست: امیرحسین خوشد ونی فراهانی

د کور: علی وطن د وست
مد یر سینما فلسطین: سید حسن سید ابراهیم

همــکاران: علی رضایــی، رحیم عینــی، غالمرضا 
ضابطیان، وحید کیانی، محســن آهنگــر، علی اکبر 
کاظم پور، مسعود د یلمی، جعفر کرمی، ناصر تهرانی، 
ســید عباس نزاری، یوسف اکبری، ســید محمود 

مختاری، اسماعیل رئیسی نژاد
سخنرانان نشســت های علمی: د کتر حسن ملکی، 
د کتر مجید شاه حسینی، د کتر امیرحسین ند ایی، د کتر 
محمود امانی طهرانی، مهند س محسن چینی فروشان، 
د کتر محمد عارف، حجت االسالم د کتر علی لطیفی، 
د کتر رضا مد د ی، نازیا ملک محمود ی، د کتر میرعلی 

د ریابیگی
همکاران شب سینمای ملل اسالمی: علی ظاهر، جواد 

احمد ی، فاطمه  هم د ان
همکاران شب سینمای آلمان: بنفشه اصفهانی

همکاران شب سینمای یونســکو: حجت اهلل ایوبی، 
د کتر نسرین فخری، د کتر مریم سلطان زاد ه، تس وتان، 

تسوتکوسکی، محمد حاجـی بابایی،میترا تیموری
همکاران سیفژ: مهند س حسن چینی فروشان، الهام 

شیروانی
با تشــکر از همکاری صمیمانه: ارشــاد استعد اد ی، 
د کتر سید سعید بد یعی، ســید کمال شهابلو، محمد 
ابراهیم شــکا، جواد احمد ی، مهناز کهنمویی، حامد 
رحیم پور، علی جانباز، علی خواجه، حســین حق پناه، 
محمد نیکبخت، امین حسام پور، مانلی نورایی، هاد ی 
میرزاپور، علیرضا نجفی، فاطمه شفیعی، هد یه بخشی، 
صبا بخشی، محمد هاد ی نیک پی، علی محمد زاد ه، 
ابوالفضل فرهاد ی، هاشم میرزاخانی، مریم موسوی، 
مهران نعمت الهــی ،محمد مهــد ی کاظمی، بهرام 
صادقی مزید ی، افسانه هنرور، اصغر ند یری، محسن 

پناهی

د كتر علی ذوعلم
 رئيس شورای سياستگذاری 

وحيد گلستان
د بير جشنواره

 ناصر باكيد ه
مشاور د بير و مد یر اجرایی

د كتر  مسعود  فياضی
رئيس جشنواره

 مهند س مجيد صادقيان
رئيس ستاد برگزاری

اعضای ستاد اجرایی استان های هم زمان: محمد رضا فوالد وند، محمد صید لو، ابوالقاسم حد اد ی، میررضا شفیع پور
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منصور غالمی 

رئیـس هیئت انتخـاب، کارشـناس ارشـد اد بیات 
نمایشـی، نویسـند ه و کارگـرد ان فیلم هـای 
»مجبره« )برنـد ة جایزة بهترین فیلم از جشـنواره 
فیلـم بلـوغ خوزسـتان(، »شیشـه ای ها« )برنـد ة 
جایـزة بهتریـن تصویربـرد اری و بهتریـن فیلـم 
تجربـی از جشـنوارة فیلـم کوتـاه خوزسـتان(، 
»سربازهای قیصر« )منتخب بیسـت و چهارمین 
د ورة جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر(، »تایـم 
کات« )منتخـب جشـنوارة فیلـم کوتاه تهـران( ، 
نویسـند ة فیلم نامـة بلنـد »تتـل و راز صند وقچه« .

 د كتر ميترا د انشور 

د کتـرای برنامـه ریـزی آمـوزش از راه د ور، بـا 
۳۳سـال سـابقة تد ریـس، تحقیـق، برنامه ریزی 
و تألیـف، رئیس گـروه تفکـر و پژوهـش و آد اب 
و مهارت هـای زند گـی د فتـر تألیـف کتاب های 
د رسـی د ورة ابتد ایی و متوسـطة نظری، با تجربة 
تولید حـد ود ۱6 عنـوان برنامـه و کتاب د رسـی ، 
مد یـر )یـا مشـارکت کنند ه( د ر انجام بیـش از ۳0 
طـرح پژوهشـی، نظـارت بـر اجـرای ۱۱ طـرح 
تألیـف و پژوهـش، نـگارش بیـش از ۲5 مقالـة 

علمی پژوهشـی و مـروری .

 روح اهلل مالمير 

کارشـناس ارشـد هنرهای نمایشـی، کارشـناس 
مسـئول تولیـد فیلـم د ر د فتر فنـاوری  آموزشـی 
سـازمان پژوهش، فارغ التحصیل انجمن سینمای 
جوانـان ایـران د ر رشـتة فیلم سـازی با د رجـة عالی، 
نویسـند ه و کارگـرد ان فیلم های کوتـاه »آهنگی 
د ر نیمـه شـب«، »صـد ای د وسـت«، »تشـنه« ، 
»همیشـه مانـد گار« و ...، نـگارش فیلم نامه های 
»بود ن یا نبـود ن« ، »حماسـه سـرخ کلیـد«، »تا 
شـب«، »یاور« و...، عضو  هیئت انتخاب جشنوارة 

بین المللـی فیلم رشـد از سـال ۱۳۹0 تـا کنون.

Mansour Gholami

Master’s degree in Dramatic 
Literature, Screenwriter and 
director of movies, Mojaberah 
(Best film of Bolough Film Festival 
of Khuzestan), Glassies (winner 
of best cinematography and best 
experimental film of Khuzestan 
Short Film Festival), Kaiser Soldiers 
(selected film  at the 24th Fajr 
International Film Festival), and 
Time Cut (selected film of Tehran 
International Film Festival), 
Screenwriter of the movie, Tatal and 
the Secret of the Chest.

Mitra Daneshvar

PhD in Planning of Distance-
Learning, 33 years of experience 
in teaching, researching, planning 
and compilation, head of thinking, 
researching and life skills group of 
compilation of educational books 
for elementary and middle school 
stages, S creater or of created more 
than 16 Lplans and educational 
books, A Managed and participated 
in conducting more than 30research 
projects. Supervised 11 compilation 
and  writer of mor than 25 scientific 
researcha articles.

Rouhollah Malmir

Master’s degree in performing 
arts, expert in film production in 
educational Technology section of 
Research Organization, Graduated 
from Iranian Youth Cinema Society 
in Filmmaking, Scrennwriter 
and director of short films: The 
Melody in the Midnight, Friend’s 
Voice, Thirsty, Always Lasting, etc. 
Screenwriter of To Be or Not To 
Be, Red Epic, The Key, Until Night, 
Helper, etc, and Selection board 
member of Roshd Film Festival 
sinceg2011
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 جواد حاتمی

روان شـناس و عضو  هیئت علمی د انشگاه تهران،
مد یـــر گـــــروه روان شناسـی د انشـــکد ة 
تربیتـــی، علـــــــوم  و  روان شـناســـی 

عضـــــــو شــــــورای کـــــــود ك و 
نوجـــــوان بنیـــــاد ســـینمایی فــــارابی،

عضـــو  هیئـــت انتخـــاب و د اوری د ر چنـــد 
د ورة جشــــــنوارة کـــــود ك و نوجـــوان.

 كاوه سجاد ی حسينی

ــر، کارشــناس  کارشــناس اد بیــات نمایشــی، تئات
ارشــد ســینما ، کارگــرد ان فیلم هــای بلنــد 
ــی  ــو« ، »ب ــرون« ، »بوفال ــب، بی ــینمایی »ش س
ســر«، کارگرد ان ۱۱ فیلــم تلویزیونــی ، کارگرد ان 
ــرد ان و  ــتیار کارگ ــتانی، د س ــاه د اس ــم کوت ۱۲ فیل
ــم ســینمایی،  د اور جشــن  ــز د ر ۱۲ فیل ــه ری برنام
خانة ســینما ، د و جشــنوارة فیلم کوتاه حســنات، و 
خورشــید ،  د اور و عضــو  هیئت انتخاب جشــنوارة 
ــاه تهــران و ایســفا، عضــو  بین المللــی فیلــم کوت

ــره ایســفا. ــت مد ی ــی ایســفا، عضــو هیئ آکاد م

 د كتر محمد علي صفورا 

ــات انیمیشــن( از  ــر )مطالع ــش هن ــراي پژوه د کت
ــگاه  ــی د انش ــت علم ــو هیئ ــر، عض ــگاه هن د انش
تربیت مد رس- گروه انیمیشــن و ســینما ، شــورای 
انیمیشــن مرکز گســترش، شــوراي طــرح و برنامه 
ــورای  ــتان ها، ش ــیماي اس ــي س ــوراي ارزیاب و ش
مد یریــت و برنامه ریــزی انیمیشــن، د پارتمــان 
انیمیشــن انجمن ســینمای جوانــان ایران، ســازند ة 
بیــش از 50عنــوان فیلــم و د ریافــت جوایــز د اخلــی 
ــت،  ــنواره های کلرمون ــر از جش ــی معتب و بین الملل
هیروشــیما،  اســماعیلیه ،  میــالن ، کورتیــزان ،  

ــلونا و... . ــئول ،  بارس س

Javad Hatami

Psychologist and academic staff 
member of University of Tehran, head 
of department of Psychology and 
Educational Science College, member 
of Children and Youth Council of 
Farabi Cinema Foundation, member 
of selection board and jury of some 
periods of International Film Festival 
for Children and Youth.

Kaveh Sajjadi Hosseini

Bachelor’s degree in Dramatic 
Literature, Master’s degree in 
Cinema, director of movies: Night 
Out, Buffalo, Headless, Director of 11 
movie for national Television of Iran, 
12 short films. Assistant director and 
Planner ofg 12 gmovies, Jury member 
of House of Cinema Celebration, 
Hasanaat Film Festival, Khorshid Film 
Festival. Selection Board member and 
Jury member of Tehran International 
Film Festival, Member of Selection 
Board, Jury, and one of the head 
members: Directors of ISFA (Iranian 
Short Film Association)

Mohammad Ali Safoura

PhD in Art Research (Animation Studies) 
from University of Art, Member of 
academic staff of Tarbiat Modarres 
University.Animation and Cinema Group, 
animation council of Documentary & 
Experimental Film Center, planning council 
and evaluating council of IRIB offices of 
provinces, managing and planning council 
of animation, animation department of 
Iranian Youth Cinema Society, created more 
than 50 films, won awards from creditable 
national and international film festivals, 
Attended Clermont-Ferrand International 
Short Film Festival, Hiroshima Film Festival, 
Ismailia International Film Festival, Milan 
Film Festival, Courtisane Festival, Seoul Film 
Festival, and Barcelona Film Festival.
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بيتا منصوری

 تهیه کنند ه و مجـری طرح و مد یر تولید  سـینما، 
د سـتیار کارگـرد ان و برنامه ریز »سـفر عشـق« ، 
مد یر تولیـد »مرد بارانـی« ، مد یر تولیـد و مجری 
طرح »جزیـرة آهنـی« ، »تقاطـع« و »زاد بوم« ، 
تهیه کننـد ة »رخ د یوانـه« ، »قهرمانان کوچک« 
و »پاسـتاریونی« و...، برنـد ة  د و سـیمرغ بلورین 
بهتریـن فیلم و بهتریـن فیلم از نگاه تماشـاگران 
از سـی و سـومین د ورة جشـنوارة فیلم فجر برای 

فیلـم »رخ د یوانه«

حسن نقاشی

نویسـند ه، پژوهشـگر، کارگـرد ان و مستند سـاز،  
سـازند ة بیش از 50عنـوان فیلم مسـتند و کوتاه  و 
د ریافت جوایز ازجشنواره های اسـتانیتای رومانی، 
فیلم ونکـوور، فیلم مسـتند کیش، فیلم د انشـگاه 
سـوربن پاریـس، فیلم صربسـتان و مونتـه نگرو ، 
بخش چشـم اند از فیلم کوتـاه تهران ، فیلـم کوتاه 
رحمت تبریز، فیلم رشـد، جشـن مستقل سینمای 
ایران ، جشـن مسـتقل فیلم کوتاه ، سینما حقیقت 
و...، د اور و عضـو  هیئـت انتخـاب جشـنواره های 

متعـد د ملـی و بین المللی.

بابک نکوئی 

تهیه کننــد ه و کارگــرد ان انیمیشــن، مد یــر و 
مؤســس اســتود یو گنبد کبــود و مــد رس 
ــروژه  انیمیشــن د ر د انشــگاه تهــران، همــکار د ر پ
تلویزیونی Ti’tom: the island volcano د ر 
ــه همراه  ســال۲004 برای شــبکة  Teletoon  ب
ــد د   ــز متع ــد ة جوای ــی، برن ــود نکوی ــراد رش بهن ب
د ر جشــنواره های مختلــف د اخلــی و خارجــی، 
ــی او،   ــه کارگرد ان ــاه »اســتریپی« ب انیمیشــن کوت

ــت. ــکار ۲0۱6 قرارگرف ــد اس ــت  بلن د ر فهرس

Bita Mansouri

Producer, line producer and 
production manager, Assistant 
director and planner of the movie: 
Love Trip, Production manager 
and line manager of the movies: 
Iron Island, Crossroads, Birthplace, 
Producer of the movies: Crazy 
Rook, Little Heroes and Pastarioni. 
Winning Best Film Award and 
Audience Award for Crazy Rook in 
33rd Fajr International Film Festival.

Hassan Naghashi

Writer, Researcher, Director, 
Documentary maker, Created more 
than50documentaries and short films, 
Won the award from Romania Esanita 
Festival, Vancouver International 
Film Festival, Kish Documentary Film 
Festival, Sorbonne Université of Paris, 
Serbia and Montenegro Festival, 
Vision section in Tehran International 
Short Film Festival, Tabriz Rahmat 
Short Film Festival, Roshd Film 
Festival, Iran Independence Cinema 
Festival, Short Film independence 
Festival, Cinéma vérité, etc, Jury 
and Selection member in numerous 
national and international festivals.

Babak Nekooei

Animation producer and director, 
CEO and founder of Gonbad 
Caboud Studio, Professor of 
animation at the University of 
Tehran, Cooperated in producing 
the TV project: Ti’tom: (The Island) 
Volcano for Teletoon channel 
ing2004dwith his brother, Behnoud 
Nekooei, Won many awards in 
different national and international 
festivals, Short animation: Stripy 
(Directed by Babak Nekooei) was 
included in primary nominations of 
Academy Award for best animated 
short film.
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محمدصادق باطنی 

کارشناسی ارشد مد یریت رسانه 
نویسـند ه، کارگرد ان ، تهیه کنند ه و فیلم نامه نویس. 

مجری و کارشناس برنامه های تلویزیونی 
سـاخت آثـار د وپینگی ها، جـای خالی، بهارسـتان، 

اوبامـا و ...
کسـب جایزه بهتریـن فیلـم د ر بخش جنـگ نرم 

بـرای کارگرد انـی و جوایـز متعـد د د یگر

فریال بهزاد

د انش آموختـه کارد اني فیلم بـرد اري مد رسـة عالي 
تلویزیون و سـینما و کارشـناس تهیه کنند گی فیلم 
و برنامه هاي تلویزیوني از د انشـگاه بوسـتون آمریکا، 
تهیه کننـد ه و کارگـرد ان برنامه هـای کـود کان د ر 
صد ا و سیما ، سـازند ة مجموعه های »یاس سفید«، 
»قصه هـا و اند رزهـا«، »کاروان سـرای کویـری«، 
»قصه های علی کوچولـو«، »زیباتریـن گل د نیا« ، 
»قصه بهـار«، »قصههای پد ر و پسـر« ، »پرسـتو« 
و فیلمهای»کاکلي« ، »د ره شـاپرکها« ، »روزی که 
خواسـتگار آمد« ، »مـرد نامرئی« ،»شـور زند گی« 

و ...

اميرمهد ی پور وزیری 

کارشــناس کارگرد انــی ســینما، ســاخت 
ســریال های »آشــوب«، »بازگشــت«، »د ر 
محاصــره«، »مینــو«  و...، د اور و عضــو هیئــت 
انتخــاب و برگزیــد ة جشــنواره های فیلم هــای 
ــار  ــوان، عم ــینما ج ــش، س ــا ، روی ــی ایتالی ورزش
ــتانی د ر  ــتند د اس ــم مس ــن فیل ــازند ة چند ی و...، س

ــتان. ــا و افغانس ــی، کنی ــای جنوب آفریق

MohammadSadegh Bateni

Master of Media Management, 
Writer, director, producer and 
screenwriter. TV show host and 
expert, Making Duplicates, Jaye 
Khali, Baharistan, Obama and ..., 
Winner of the best film award in 
the soft power section for directing 
and numerous other awards.

Ferial Behzad

Associate degree in Film and 
Television High School, Film and 
TV Programming from Boston 
University, Massachusetts, USA, 
Producer and director of children's 
programs in IRIB. Made " White 
Jasmine ", "Tales" and "Advice", 
"Desert Caravansary", "Little Ali 
Tales", "The Most Beautiful Flower 
in the World", "Spring Tale", "Father 
and Son Tales", "Swallow" series and 
movies like "Kakoli", "The Butterflies 
Valley", "The Day You Proposed", 
"The Invisible Man", "Life's Passion" 
and… .

AmirMahdi Poorvaziri

Bachelor of Cinema Degree, 
Made “Ashoob”, “Bazgasht”, “Dar 
Mohasere”, “Minoo” Tv Series..., 
Jury and Selection Board of Italian 
Sport Film Festival, Rooyesh, Young 
Cinema, Ammar and…, Made several 
feature documentary films in South 
Africa, Kenya and Afghanistan.
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49th RO
SH

D
 International Film

 Festival

مصطفی حسن نژاد 

کارشـناس مترجمی زبان انگلیسـی و کارشـناس 
ارشـد MBA، معلـم و مد یـر مد رسـه د ر د ورة 
متوسـطه،  مد یر آمـوزش باشـگاه د انـش پژوهان 
جوان، مشـاور امور بین الملل سـازمان آمـوزش و 
پـرورش، همـکار  نهاد هـای بین المللـی  از جمله 
آیسسـکو، یونیسـف، یونسـکو و...، برنـد ة جایـزة 
بین المللـی سـواد آموزی یونسـکو، برنـد ة طـرح 

تلفیـق مهـارت رایانـه ای و... .

سيد محمد رضا خرد مند ان
 

سـازند ة تعـد اد زیـاد ی فیلم های کوتـاه د اسـتانی، 
انیمیشن و مستند ، برند ة بیش از چهل جایزة د اخلی 
و بین المللـی، کارگرد ان فیلم سـینمایی »بیسـت و 
یک روز بعد« ، نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
و برنـد ة همـه جوایـز اصلـی جشـنوارة بین المللی 
فیلم های کـود ك و نوجـوان اصفهان، برنـد ة جایزه 
معتبر سـازمان یونیسـف به د لیل مجموعـه آثارش 

د ربارة کـود کان.

مجيد صادقيان 

کارشـناس ارشـد علـوم سیاسـی گرایـش روابـط 
بین الملل، با بیـش از ۳0عنوان فعالیت پژوهشـی و 
سـوابق اجرایی، ازجمله:  مسـئول اند یشکد ة فضای 
مجازی مجمع تشـخیص مصلحت نظـام، مد رس 
مباحث سـایبری مد یریـت بحـران وزارت کشـور، 
د بیر بخش اینترنت و عضـو کمیتـة د اوران چند ین 
جشـنوارة د اخلـی و بین المللـی ، مسـئول کمیتـة 
بهسـازی پایگاه اطالع رسـانی د ولت، و عضـو اتاق 
فکر د فتر پیگیری منویـات رهبـری د ر د انشـگاه و... .

Mostafa Hassannejad 

Bachelor of Arts in English 
Translation and MBA, Management 
teacher at high-school, Director 
of Education for Young Students 
Club, International Affairs Adviser 
of Education Organization, Worked 
with International Institutions 
AISESCO, UNICEF, UNESCO and d..., 
Winner of the UNESCO International 
Literacy Award, winner of the 
computer skills integrationProj ect.g

Seyyed MohammadReza 
Kheradmandan

Made numerous of short fiction, 
animation and documentary films, 
Received more than forty national 
and international awards, The 
director of the movie "Twenty One 
Days Later" Nominated by the best 
film viewers and received all the 
main awards of Isfahan International 
Children and Youth Film Festival, 
Winner of the prestigious UNICEF 
award for his work on children.

Majid Sadeghian

Master of Political Science in 
International Relations with Over 
30 titles of research activities and 
executive records including: Head 
of Expediency Discernment Council 
Cyberspace, Liaison Officer of Ministry 
of Interior Crisis Management, 
Secretary of Internet Division and 
Referees Committee of several 
national and international festivals, 
head of Government Information 
Database Development Committee, 
member of the Think Tank Office of 
Supreme Leader Intentions at the 
University and... .
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مریم كشکولی نيا 

کارشناس گرافیک از د انشگاه الزهرا و کارشناس 
ارشد انیمیشن از د انشگاه هنر تهران،  رئیس هیئت 
مد یره انجمن سینمای انیمیشن ایران)آسیفا(، 
فعالیت د ر رشتة گرافیک و تصویرسازی، کارگرد ان 
و متحرك ساز چند ین انیمیشن کوتاه ، حضور د ر 
جشنواره های معتبر بین المللی از جمله  انسی فرانسه، 
جشنوارة زاگرب کرواسی، جشنوارة انیماموند ی 
برزیل و...، مد رس د ر د انشگاه تهران و  علمی و 
کاربرد ی،  برگزارکنند ة کارگاه های متعد د، عضو 
هیئت انتخاب و  د اوری جشنواره های متعد د  د اخلی 

وبین المللی.

Maryam Kashkoolinia 

Bachelor of Graphics from Al-Zahra 
University and Master's degree of 
Animation from Tehran Art University, 
Chairman of the Board of Directors of 
the Animation Cinema Association of 
Iran (ASIFA) Activities in Graphics and 
Illustration. Direct or and animat or 
of several short animations. Attended 
international prestigious festivals 
such as the French Enci Festival, 
Zagreb Croatia Festival and Brazilian 
Animation Festival and ..., Teaching at 
the University of Tehran, Scientific and 
Practical University, held numerous 
workshops and member of the jury 
selection committee of numerous 
national and international festivals.
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د كتر د راگان ميلينکوویچ فيمون

ــای  ــکد ة هنره ــی از د انش ــم شناس ــرای فیل د کت
ــرا  نمایشــی از  لند ن-بلگــراد، مطالعــات فــوق د کت
ــرال،  ــد ن و مونت ــئول ، لن ــکو، س ــس ، مس د ر پاری
ــکار د ر  ــا هم ــرد ان ی ــند ه ، کارگ ــد ه، نویس تهیه کنن
چند یــن فیلــم و پــروژة تلویزیونــی، مد یــر چند یــن 
کارگاه آموزشــی فیلــم بــا موضــوع آموزش رســانه، 
روابــط بیــن ســینما و اد بیــات، آمــوزش اولیــة فیلم  
ــی شــرقی و ...،  او  ــرای کــود کان، ســینمای اروپای ب
ــنواره های  ــیاری از جش ــت د اوران بس ــو  هیئ عض

ــت. ــود ه اس ــم ب ــی فیل بین الملل

ایرج طهماسب

متولــد ۱۳۳۸ ،  کارشــناس رشــتة تئاتــر از د انشــکد ة 
هنرهــای زیبــای د انشــگاه تهــران،  مجــری 
ــس ــرد ان و فیلم نامه نوی ــر ، کارگ ــون، بازیگ تلویزی
 نخســتین نقش آفرینــی د ر فیلــم »آن ســوی مــه«، 
ــون  ــی چ ــند ة فیلم های ــرد ان و نویس ــر، کارگ بازیگ
ــی  ــود یک ــی ب ــرخاله«، »یک ــزی و پس »کاله قرم
ــزی  ــیرینی فروش«، »کاله قرم ــر ش ــود«، »د خت نب
ــزی  ــو« و »کاله قرم ــر د رخــت هل ــروناز«، »زی و س
ــگاه  ــای »آرایش ــازی د ر مجموعه ه ــه«، ب و بچه نن
ــب«،  ــواد ة عجی ــگ«، »خان ــگ و د ولن ــا«، »الن زیب

»کاله قرمــزی« و...

د كتر سيد محمد حسين نواب

متولد ۱۳60 ، د کترای فلســفه هنر از د انشگاه عالمه 
طباطبایی، عضو  هیئت علمی د انشگاه اد یان و مذاهب، 
رئیس مؤسسه آموزش عالی هنر و اند یشة اسالمی و 
مد یر مد رسه اسالمی هنر با سابقة تد ریس مبانی و مسائل 
فلسفی هنر، پشت سر گذاشتن فرصت مطالعاتی د ر لید ن 
 Building on هلند د ر سال ۲0۱5  و د وره آموزشی
Interfaith Community  د ر ژنو، عضو 
کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی،  
رئیس کارگروه هنر شورای حوزوی شورای عالی انقالب 
فرهنگی،  مد یر مد رسة اسالمی هنر. عضو  هیئت مد یرة 
فرهنگسرای نیاوران، عضو گروه تخصصی مبانی فقه و 
هنر فرهنگستان هنر، عضو  هیئت امنای مد رسة اسالمی 
هنر، عضو  هیئت مد یرة خانه هنر تهران، عضو انجمن 
زیبایی شناسان اروپا، مؤلف و مترجم کتب و مقاالت و 

طرح های پژوهشی مختلف .

Dragan Milinković Fimon

Ph.D in Filmology at Faculty of 
Drama Arts, London-Belgrade 
and Post-doctorate studies in 
Paris, Moscow, Seoul, London and 
Montreal. producer, author, director, 
or associated in several movies and 
TV projects and also has been the 
director of several effective film 
workshops on the theme of media 
education, relationships between 
cinema and literature, basic film 
education for children, east european 
cinema and etc. He has attended 
many international film festivals  as 
jury member.

Iraj Tahmasb

Born 1959, TV host, actor, director 
and screenwriter, Bachelor's degree 
in theater from fine art faculty of 
Tehran University. His first acting 
credit is in the “Beyond the fog”Acted, 
directed and wrote feature films 
such as: “Kolah Ghermezi and Pesar 
Khaleh”, “Once upon a time”, “The 
Pastry Girl” “Kolah ghermezi and 
Sarvenaz”, “Under the peach tree”, 
“Kolah Ghermezi and Bache Naneh” 
Also Acted in TV series such as: 
“The Ziba barbershop”, “Alang and 
Dolang”, “Strange Family” and... .

Seyed Mohammad Hossein Navab

Bornf1981, Ph.D. in art philosophy from 
Allameh Tabataba'i University.Faculty 
member of Religion and faiths, Director 
of Institute of High art and Islamic belief 
education Institute, and manager of Islamic 
school of art.With experience in teaching 
Art Fundamentals and philosophy. With 
Educational leaves in Leiden, Netherlands 
and educational course in Geneva titled 
“Building on Interfaith Community”.member 
of the commission of art and architecture 
of the Supreme Council of the Cultural 
Revolution, head of the art unit of Juridical 
Committee Supreme Council of the Cultural 
Revolution. member of boards of directors 
in Niyavaran Cultural center, member of 
Special group of Fiqh and art fundamentals 
of Iranian Academy of the Arts.
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محمد رضا كریمی صارمی
 

متولد ۱۳4۳، د انش آموختة اد بیات نمایشـی و د ارای 
د رجـة هنـری از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
مؤلف و مـد رس د انشـگاه، قائم مقام کانـون پرورش 
فکری کـود کان و نوجـوان اسـتان همـد ان ، مد یر و 
طراح واحد وید یویی کانون پـرورش فکری کود کان 
و نوجوانـان )۱۷ سـال(، هم زمان ۱6 سـال مد یر امور 
سـینمایی و همچنین ۱0 سـال مد یر واحد موسیقی 
و ۱0 سـال مد یر واحد عکـس، طراحـی و بنیان گذار 
جشـنوارة بین المللـی پویانمایـی تهـران و د بیـری 
۱0 د وره آن طـی ۲0 سـال و د ریافـت د رجـة الـف 
جهانـی از سـومین د ورة آن، مد یر مرکـز تئاتر کانون 
پرورش فکـری کـود کان و نوجوانان، عضو شـورای 
هماهنگی صنعت انیمیشـن ایران وابسـته به مرکز 
همکاری هـای تحول و پیشـرفت ریاسـت جمهوری .

عسگر  ملکی 

متولــد ۱۳4۳، کارشــناس ارشــد برنامــه 
ــی، مشــاور ســازمان پژوهــش  ــزی د رس ری
و برنامه ریــزی آموزشــی، معــاون ســابق 
د فتــر تألیــف و برنامه ریــزی کتــب د رســی 
ابتد ایــی و نظــری، عضــو گــروه تولیــد و 
ــر  ــو و ناظ ــی، عض ــی مل ــة د رس ــن برنام تد وی
ــف  ــواد و رســانه های آموزشــی ، تألی ــة م کمیت
کتــاب راهنمــای معلــم، برنامــة د رســی تربیت 
ــت  ــابق  هیئ ــو س ــطه، عض ــی د ورة متوس بد ن

ــم و... ــد معل ــالت رش ــة مج تحریری

كيم  جينيو

ــام  ــه نـ ــود بـ ــاه خـ ــم کوتـ ــد فیلـ او د ر تولیـ
ــن  ــه مـ ــه  را کـ ــنوی آنچـ ــو می شـ ــا تـ »آیـ
ــگ و  ــاد فرهنـ ــت بنیـ ــنوم؟«، از حمایـ می شـ
ــم  ــن فیلـ ــد. ایـ ــر گانـــگ ُون برخورد ارشـ هنـ
د ر جشـــنواره های متعـــد د  ازجملـــه جشـــنوارة 
ـــد ه  ـــش د رآم ـــه نمای ـــئول ب ـــتقل س ـــم مس فیل

ــت. اسـ

Mohammadreza Karimi Saremi

Bornk1964, Graduated in performative 
literature and awarded the first-degree 
art award from ministry of culture and 
Islamic guidance, writer and Unversity 
professor. the vice president of the 
Institute for the Intellectual Development 
of Children and Young Adults in 
Hamedan, providence, manager and 
designer of radio station of Institute for 
the Intellectual Development of Children 
and Young Adults, Founder of the Tehran 
international animation festival and the 
director of 10 years in the 20 years run 
of the said festival. got the international 
A certificate from the third Tehran 
international animation festival. Member 
of the coordination committee of Iran 
animation industry, part of the Center of 
progress and development of Iran.

Assgar Maleki

Bornf1964, Master degree in 
educational plann's, Consultant in 
the Organization for Educational 
Research and Planning, former 
deputy of office of writing 
and planning school books in 
elementary and high school, 
member of producing and writing 
group of national school books, 
member and supervisor of 
educational material and media 
committee, writer of the teacher 
guide in Physical education in high 
school, A former staff member of 
Roshd.magazine for teachers.

Kim Jinyu

His short film: Do You Hear What 
I Hear? received production 
support from Gangwon Art and 
Culture Foundation, and screened 
at various film festivals including 
Seoul Independent Film Festival.
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حجت االسالم همایون )علی( صد وقی

ــة  ــوزة علمی ــل ح ــارغ التحصی ــد ۱۳۳5، ف متول
ــص  ــی،  متخص ــول و مبان ــه و اص ــم د ر فق ق
ــر  ــر کل د فت ــت ،  مد ی ــم و تربی ــوزة تعلی د ر ح
طراحــی و تولیــد بســتة یاد گیــری د ورة 
عمومــی و نظــری ســازمان پژوهــش و 
ــزی آموزشــی ، پژوهشــگر، نویســند ة  برنامه ری
مقــاالت تخصصــی د ر مجــالت مختلــف، 
ــی و  ــای فرهنگ ــابقه د ر عرصه ه ــال س 45س
ــی ، کارشناســی،  ــن مد یریت ــا عناوی آموزشــی ب

مشــاوره و راهنمایــی.

د كتر احمد رضا معتمد ی 

متولد ۱۳40، کارشناس رشتة اقتصاد از د انشگاه 
تهران و د کترای رشتة فلسفه از د انشگاه عالمه 
طباطبایی، نظریه پرد از د ر حوزة مباحث نظری هنر 
و فلسفة زیبایی شناسی د ر مطبوعات، مؤلف کتاب 
فلسفه فیلم، نویســند ه و کارگرد ان آثار سینمایی 
"هبوط"، "زشــت و زیبا" ، "د یوانــه ای از قفس 
پرید"، "قاعد ة بازی"،" آلزایمر"، "راه رفتن روی 

سیم"، "سوءتفاهم" .

بشير بلبل

متولــد قونیــه ترکیــه،  فــارغ التحصیــل 
مهند ســی کامپیوتــر از د انشــگاه "ســاکاریا" ، 
ــتانبول،   ــگاه اس ــر از د انش ــد تئات ــناس ارش کارش
اولیــن فیلــم مســتند او "آســیاب بلغــور" ســاخته 
ــنواره های  ــد ة جش ــال ۲0۱6 برگزی ــد ه د ر س ش
ــتانی او  ــم د اس ــن فیل ــی، اولی ــی و بین الملل مل
ــال  ــد ه د ر س ــاخته ش ــن" س ــاه م ــات کوت "کلم
۲0۱۸، ایــن فیلــم  بــه جشــنواره های فیلــم 
ــز  ــد و جوای ــوت ش ــور د ع ــی کش ــش از س د ر بی
بزرگــی )د ر ایتالیا، کــوزوو ، کــرة جنوبــی و غیره( 

ــت آورد. ــه د س ب

Hujjat al-Islam Homayun(Ali) Sadooghi

Born1956, he graduated from Qom 
Seminary in Fiqh and fundamental, 
Expert in the field of education, CEO 
of the office of design and production 
of the general and theoretical 
learning package in the office of 
learning research and planning.
Researcher, The writer of several 
papers in different publications, 
more thand 45 years of experience 
in the field of culture and education 
in managerial, expert and consultant 
positions.

Ahmad Reza Motamedi

Born1961, Bachelor's degree in 
Economics from Tehran University, 
and Ph.D. in Philosophy from 
Allameh Tabataba'i University. 
he has been involved in the 
theoretical field of art and 
philosophy of aesthetics in the 
media. The writer of the book “Film 
Theory”, writer and director of 
feature films such as  “Descension” 
“The Beautiful and The Hideous”,”A 
Crazy flew from the cage”, “Rules of 
the Game” “Alzheimer”, “Walking 
on wire”, “Misunderstanding”.

Bekir Bülbül

(Director) He was born in Konya, 
Turkey. He graduated from Computer 
Engineer in Sakarya University and 
did his masters in theater department 
in Istanbul University. His first 
documentary film “Bulgur Mill” 2016 
has been selected by many national 
and international festivals. His debut 
film is "My Short Words” 2018 has 
been invited to many film festivals in 
more than thirty countries and won 
many Grand Prizes (in Italy, Kosovo, 
South Korea, etc.) 
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عليرضا خمسه

متولــد ۱۳۳۱،   کارشــناس روان شناســی از 
ــد  ــناس ارش ــتی، کارش ــهید بهش ــگاه ش د انش
تئاتــر از د انشــگاه ونســن پاریــس ، شــروع 
بازیگــری د ر ســینما بــا فیلــم "مــرگ یزد گــرد"، 
ــر  ــینمایی و ۸0 اث ــم س ــش از 40 فیل ــازی د ر بی ب
ــزة  ــد ة جای ــر، برن ــش از ۱0 تئات ــی و بی تلویزیون
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مــرد مکمــل 
از بیســت و هفتمیــن د ورة جشــنوارة فیلــم فجــر 

ــت". ــم "بیس ــازی د ر فیل ــرای ب ب

علی ظاهر

لبنانی االصـــل و فـــارغ التحصیـــل علـــوم 
ــان،  ــر لبنـ ــن هنـ ــت انجمـ ــانی، سرپرسـ انسـ
ــم،  ــروه تیـ ــانه گـ ــای رسـ ــرکت د ر د وره هـ شـ
ســـهام د ار و عضـــو هیئت مد یـــرة گـــروه 
ـــزی  ـــروه برنامه ری ـــس گ ـــان، رئی ـــانه ای لبن رس
ـــر  ـــال، مد ی ـــه س ـــد ت س ـــه م ـــار ب ـــبکة المن ش
کل شـــبکة المنـــار بـــه مـــد ت 6 ســـال، 
شـــرکت د ر بســـیاری از جشـــنواره های فیلـــم 
و تلویزیونـــی و انجمن هـــای رســـانه ای 
جهان،تهیه کننـــد ة انحصـــاری فیلم هـــای 
کوتـــاه وتلویزیونـــی و د ر حـــال حاضـــر مد یـــر 
کمیتـــة هنـــر لبنـــان )رســـالت( د ر بیـــروت.

ویتا آنيا فون كامپن

د ارای مــد رك تحصیلــی د ر رســانه،  کارگــرد ان 
و نویســند ه و تولید کننــد ة فیلــم و انیمیشــن، د ر 
شــرکت مســتقل تولید فیلــم و تلویزیونــش،  "ویژن 
ایکــس"، کــه یــک شــرکت د ر حــوزه تولیــد فیلــم 
ــاوره و  ــد ة مش ــه د هن ــت  ارائ ــن اس ــتقر د ر برلی مس
بازاریابــی فیلم هــای کــود کان، ایــد ة فیلم هــا، 
کتاب هــا و پروژه هــای او برگرفتــه از جنبه هــای 
ــن د ر  ــون کامپ ــا ف ــت. آنی ــرة وی اس ــی روزم زند گ
سراســر جهــان کارگاه هایــی  برگــزار می کنــد و بــه 
عنــوان ســخنران د ر حــوزة اد بیــات و جشــنواره های 

ــود. ــوت می ش ــم د ع فیل

Alireza Khamseh

Born 1953, Bachelor's degree in 
psychology from Beheshti University, 
master’s degree in Theater from 
Vincennes University. Started his 
career with acting in “Death of 
Yazgard”, Acting in more than 40 
feature films, 80 TV series, and 10 
theater, Winner of Crystal Simmorgh 
for best  supporting actor in 27th fajr 
film festival for the “Bist”.

Ali Dhaher

Born 1966, A Lebanese native, 
graduated with a degree in human 
sciences, after which he attended 
several media courses held by the 
TEEM Group in directing and cinema. 
A shareholder in the Lebanese Media 
Group, and a member of its board 
of directors, he went on to become 
head of programming for Al Manar 
television for 6 years. He has also 
taken part in many film and television 
festivals and media forums worldwide. 
He is an executive producer for the 
television and currently manages 
of the Lebanese committee for art 
(RESSALAT) in Beirut.

Anja von Kampen

She has a degree in media pedagogy. In 
her independent film and TV production 
company vision X, a Berlin based think 
tank and Film production Company; she 
is a film director and author, offering film 
production, animation, consulting and kids 
marketing. The ideas for her films, books 
and other projects are taken from all aspects 
of her everyday life. Anja von Kampen is 
doing workshops all around the world and 
is invited as a speaker to literature and film 
festivals.and author, offering film production, 
animation, consulting and kids marketing. 
The ideas for her films, books and other 
projects are taken from all aspects of her 
everyday life. Anja von Kampen is doing 
workshops all around the world and is invited 
as a speaker to literature and film festivals.
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الف( برند گان بخش د استانی بلند :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم ســینامیی »قطار 

آن شب« / ایران / به کارگرد انی حمید رضا قطبی

تند یس سیمین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »فرزند زمین« 

/ ایران / به کارگرد انی مژگان بیات

د یپلم افتخار برای فیلم »آلفونس جیرت بیت« / آملان / بــه کارگرد انی 

مارک شلیرت

ب( برند گان بخش د استانی کوتاه :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »ســوزن« / ایران 

/ به کارگرد انی یوسف جعفری

تند یس ســیمین+ د یپلم افتخار برای فیلم »شــیرینی زند گی«/ مکزیک 

/ به کارگرد انی هوراسیو رومو مرکاد و

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »د اُبر« / ایران / بــه کارگرد انی 

سعید نجاتی

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم »آبی کمرنگ« / ایــران / بازیگر 

نقش اول پرس : امیرحسین عزیزی 

ج( برند گان بخش مستند :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلــم  »بی گد ار«/ ایران 

/ به کارگرد انی علیرضا د هقان

تند یس سیمین+ د یپلم افتخار برای فیلم »من می خواهم به مد رسه 

بروم«/ مالزی/ به کارگرد انی پوتری پور ناماسوگوا

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی بــرای فیلم »قوس الکرتیکی«/ ایــران / به 

کارگرد انی حمید علید اد-باقر رسوش

د یپلم افتخار برای فیلم »کبوتر« / اوکراین / به کارگرد انی الکساند ر 

هوی سان

د( برند گان بخش پویامنایی :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار برای فیلم  »پســند ید ن و د نبال کرد ن«/ 

ژاپن/ به کارگرد انی توبیاس شلژ- ِبرَنت فارِست

تند یس سیمین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم »زرزری کاکل 

زری«/ ایران/ به کارگرد انی مهین جواهریان

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم »ســنگ های سپید«/ ایران / به 

کارگرد انی فاطمه حسنی

ه( برند گان بخش فرهنگیان فیلمساز :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلــم  »بابــرد وو«/ ایران 

/ به کارگرد انی سیاوش ساعد پناه

تند یس سیمین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »باهم، 

بی هم«/ ایران / به کارگرد انی مریم سجاد ی نجف آباد ی

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »یک شب د ر مد رســه«/ ایران / 

به کارگرد انی رضا راد پور

د یپلم افتخار برای فیلم  »د یا« / هند / به کارگرد انی آنیش نارات

برند گان چهل و نهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد 

و( برند گان بخش د انش آموزان :

تند یس زرین+ د یپلم افتخار برای فیلم » 6 ماه رشد، 6 ثانیه د ور ریخنت« 

/ هند / به کارگرد انی بومیکا ابونه سینهه

تند یس ســیمین+ د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم » حباب«/ ایــران/ به 

کارگرد انی د یانا حید ری

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم »قوانین وسواســی ها« / ایران / به 

کارگرد انی نرگس رفاهی

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم »طغیان« / ایران / به کارگرد انی ماژان 

کیمیایی- علیرضا احد نوری

د یپلم افتخار+ جایزه نقد ی برای فیلم  »هزار سال زند گی«/ ایران/ به 

کارگرد انی امیرحسین د هقان

بخش حامیان جشنواره :
الف( برگزید گان بخش کمیسیون ملی یونسکو :

گروه د انش آموزی 

د یپلم افتخار و جایزه نقد ی برای فیلم »قاب بســته«/ ایران/ به کارگرد انی 

ریحانه صالح پور 

د یپلم افتخار برای فیلم »حباب«/ ایران/ به کارگرد انی د یانا حید ری 

د یپلم افتخار برای فیلم »د ر جســتجوی زند گی« / ایران/ به کارگرد انی ایلیا 

رمضانی

گروه پویامنایی

د یپلم افتخار و جایزه نقد ی برای فیلم »این سو، آن ســو«/ پویامنایی/ ایران/ 

به کارگرد انی لید ا فضلی

د یپلم افتخار و جایزه نقد ی برای فیلم »راهی کرد ن«/ پویامنایی / انگلســتان 

/ به کارگرد انی روزا فیرش 

د یپلم افتخار برای فیلم »کالف«/ پویامنایی/ ایران/ به کارگرد انی ملیحه 

غالم زاد ه

د یپلم افتخار برای فیلم »گاوگول« / پویامنایی/ ایران/ به کارگرد انــی مهد ی 

شاد

ب( برگزید ه بخش سیفژ :

نشان سیفژ برای فیلم »د وچ«/ د استانی بلند/ ایران/ به کارگرد انی امیر 

مشهد ی عباس

ج( برگزید گان بخش اولیا و مربیان :

لوح تقد یر و جایزه نقد ی برای فیلم »آبی کمرنگ«/ د اســتانی/ ایران/ به 

کارگرد انی محمد رضا حاجی غالمی

لوح تقد یر و جایزه نقد ی برای فیلم »د اُبر«/ ایران/ د اســتانی/ به کارگرد انی 

سعید نجاتی

لوح تقد یر برای فیلم »راهی کرد ن«/ پویامنایی/ انگلســتان / به کارگرد انی 

روزا فیرش
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کارگرد ان: مهد ی جعفری
فیلم نامه: مهد ی جعفری

مد یر فیلم برد اری: مرتضی قید ی 
آهنگ ساز: آریا عظیمی نژاد

تد وینگر: میثم موالیی
بازیگــران: ســعید آلبــو عبــاد ی، مجید پتکــی، حســین پوریــد ه، رضــا نوری، 

عبد الحلیــم تقلبــی و ۲۳ بازیگــر نوجــوان
تهیه کنند ه: مجتبی فرآورد ه . سازمان سینمایی اوج

د استانی بلند
۱00 د قیقه

۱۳۹۷ . ایران

خالصــه:  همــه گفتنــد جنــگ جــای بچه هــا نیســت . کــی مید ونــه مــرز 
میــون بزرگــی و بچگــی کجاســت!

Synopsis:Everybody said: there is no room for kids in war. 
Who knows the boundary between childhood & adulthood!

Director: Mahdi Jafari
Screenwriter: Mahdi Jafari
Cinematographer: Morteza Gheidi
Music: Aria Aziminejad
Editor: Meysam Molaei
Cast: Saeed Alboebadi, Majid Potki, Hossein Pourideh, Reza 
Noori, Abdolhalim Taghallobi and 23 teenage actors
Producers: Mojtaba Faravardeh, Owj Arts and Media 
Organization
100minutes
IRAN 2019 

23People23 نفر
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مهد ی جعفری

متولد ۱۳4۸
فـارغ التحصیـل رشـتة کارگرد انـی از د انشـکد ة سـینما تئاتـر د انشـگاه هنر 
تهران، سـازند ة فیلم های کوتاه ومسـتند، مد یـر فیلم برد اری سـینمای ایران 

از ۱۳۸۲، سـازند ة فیلم های سـینمایی "بلوگا" و "ایسـتگاه اتمسـفر" و...

Mahdi Jafari

Born1969
He is graduated from Art University of Tehran (Faculty 
of Cinema-Theatre) in Directing. He directed short 
films and documentaries and is professionally active as 
cinematographer since 2003. He directed two feature films: 
Blooga & Atmosphere Satation.
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کارگرد ان: اشکان رهگذر
فیلم نامه: اشکان رهگذر

مد یر فیلم برد اری: اشکان رهگذر
آهنگ ساز: کریستوف رضاعی

تد وینگر: ژینوس پد رام
طراح انیماتور: اشکان رهگذر

صد اپیشـگان: پرویـز پرسـتویی، لیـال حاتمی، حسـن پورشـیرازی، اشـکان 
خطیبی، بیتـا فرهی، حامد بهـد اد، شـقایق فراهانـی، ملیکا شـریفی نیا، زهیر 

یاری، بـاران کوثـری و ...
تهیه کنند ه: احسان رسول اف. هورخش استود یو

د استانی بلند- انیمیشن
۱۳۹۷،  ایران

۱00 د قیقه

خالصـه:  جمشید شـاه با حمایـت ایـزد و همراهی سـپاه به جنـگ اهریمنان 
می رود ولـی بعـد از پیـروزی، د چـار غـرور گشـته و مغلـوب می شـود. د ختر 
وی، شـهرزاد، تنهـا د ر قصـر منتظر برگشـت پد ر اسـت ولـی او هیـچ گاه باز 

نمی گـرد د.

Synopsis: Supported by Izad (the God) and accompanied 
by his army, King Jamshid goes to fight the evils, but after 
the victory he becomes arrogant and finally defeated. His 
daughter, Shahrzad, is alone in the palace and is waiting for 
her dad to return. But he never comes back…

Director: Ashkan Rahgozar
Screenwriter: Ashkan Rahgozar
Cinematographer: Ashkan Rahgozar

 Music: Christoph Rezaei
Editor: Zhinoos Pedram
Producer: Ehsan Rasoolof
IRAN
100fminutes
2018

 

The last Fictionآخرین د استان
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اشکان رهگذر

متولد ۱۳65
ــد ه  ــاه you، تهیه کنن ــن کوت ــد ة انیمیش ــرد ان و تهیه کنن ــند ه ،کارگ نویس
وتد وینگــر انیمیشــن کوتــاه In waves ofthe sindh ،تهیه کننــد ة 
انیمیشــن کوتــاه Vice Versa، نویســند ه و تهیه کننــد ة انیمیشــن 
Tormented_ کوتــاه کات، تهیه کننــد ه و مشــاور انیمیشــن کوتــاه

 If you go away ، pegasus کارگــرد ان موزیــک وید یوهــای ،Sleep
ــن د اســتان، نویســند ه  ــرد ان انیمیشــن بلند آخری Ishala ، نویســند ه و کارگ

ــر. ــاه جبی ــن کوت ــد ة انیمیش وتهیه کنن

Ashkan Rahgozar

Born 1986
Filmography: You, short animation (writer, director, 
producer), In Waves of the Sindh (short animation) (producer, 
editor), Vice Versa (short animation) (producer), Cut (short 
animation) (writer, producer) Tormented Sleep (short 
animation) (advisor, producer), Jabeer (short animation, 
producer), If You Go away (music video) (director), Pegasus 
(music video) (director), Ishala (music video).
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کارگرد ان:  مارك اشلیشتر
۹0 د قیقه

آلمان

ــا همســاالنش، د ن  ــة ب ــاد ه ای د ر مقایس ــارق الع ــوز خ ــش آم خالصــه: د ان
متفــاوت می بینــد.

Synopsis :What would Alfons Zitterbacke (Jitterbit) give to 
be a great athlete, a super student and an astronaut, just 
like Alexander Gerst. But that isn’t what his world looks 
like. The11year-old stumbles from one mishap to the next. 
Everyone seems to gang up on him.

Director : Mark Schlichter
90min
Germany

Alfons Jitterbitآلفونس جیرتبیت
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مارک اشليشتر

متولد ۱۹6۲ د ر آلمان
د انش آموختة   آکاد می  برلین، بازیگر تئاتر،

ــم  ــه فیل ــون از جمل ــد ة تلویزی ــه کنن عضــو آکاد مــی  فیلم،کارگــرد ان و تهی
Godard’s ALLEMAGNE NEUF ZERO

Mark Schlichter

15th december 1962 was born in Münster, Germany. Before 
starting his directing studies at the German Film Academy 
Berlin (DFFB), he attended drama school and worked as 
an actor in theatre and film productions. Parallel to his 
studies at the Film Academy, he did work both as floor and 
production manager for various films and TV productions 
(e.g. production manager for J.L. Godard’s ALLEMAGNE 
NEUF ZERO).
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کارگرد ان: محسن عنایتی
فیلم نامه: محسن عنایتی

مد یر فیلم برد اری: علیرضا زارع
آهنگ ساز: بهزاد عبد ی
تد وین: محسن عنایتی

طراح انیمیشن: محسن عنایتی
تهیه کنند ه: مصطفی حسن آباد ی 

د استانی بلند- انیمیشن
۱۳۹۷، ایران

۹0 د قیقه

خالصــه: بنیامیــن د اســتان پســری از قــوم بنــی اســرائیل اســت کــه بــرای 
نجــات مــاد رش مجبــور بــه ســفری خطرنــاك می شــود. او د ر ایــن ســفر بــا 
ــه زند گــی و قومــش  ــد گاه او را نســبت ب ــه رو می شــود کــه د ی ــی رو ب حوادث

ــد. ــوض می کن ع

Synopsis: "Benjamin" is the story of a boy from the Israelite 
tribe who is forced to go to a dangerous journey in order 
to save his mother's life. During the journey, he faces some 
incidents that change his thoughts about life and his tribe.

Director: Mohsen Enayati 
Screenwriter: Mohsen Enayati
Cinematographer: Alireza Zare
Music: Behzad Abdi
Editor: Mohsen Enayati
Animatiom designer: Mohsen Enayati
Producer: Mostafa Hassanabadi
IRAN
 2018
90minutes
 Feature

Benjaminخارج از مسابقهبنیامین
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محسن عنایتی

متولد ۱۳6۸
ـــن  ـــن انیمیش ـــازند ة چند ی ـــوان، س ـــینمای ج ـــن س ـــته انجم ـــو پیوس عض
ــن  ــی و هفتمیـ ــف، او د ر سـ ــازمان های مختلـ ــفارش سـ ــه سـ ــاه بـ کوتـ
ـــام  ـــه ن ـــود ب ـــینمایی خ ـــن س ـــن انیمیش ـــا اولی ـــر ب ـــم فج ـــنوارة فیل جش

»بنیامیـــن« حضـــور د اشـــته اســـت.

Mohsen Enayati 

Born 1989
Member of Iranian Youth Cinema Society, Made several short 
animated works commissioned by various organizations. 
Present at the Thirty-seventh Fajr Film Festival with his first 
cinematic animation called "Benjamin".



40

49th RO
SH

D
 International Film

 Festival
FA

E
T

U
R

E
 M

O
V

IE
S

کارگرد ان: امیر مشهد ی عباس
فیلم نامه: امیر مشهد ی عباس

مد یر فیلم برد اری :هاشم مراد ی
 آهنگ ساز: عبد آتشانی

تد وین: اکبر توکلی
بازیگــران: ثریــا قاســمی، کــوروش ســلیمانی، ســروش جمشــید ی،کوروش 

زارعــی، شــیوا خســرو مهر
ــون  ــینمایی کان ــور س ــی ، ام ــی صارم ــا کریم ــد رض ــد ه: محم تهیه کنن

ــان ــود کان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ
د استانی بلند

۷۸ د قیقه
۱۳۹۷ ، ایران

خالصه: پسرها بر سر یک د وچرخه با هم رقابت د ارند و مسابقه می د هند. Synopsis: Boys compete each other to gain the bicycle.

Director: Amir Mashhadi Abbas
Screenwriter: Amir Mashhadi Abbas
Cinematographer: Hashem Moradi
Music: Abed Atashani
Editor: Akbar Tavakkoli
Cast: Soraya Ghasemi, Kourush Soleymani, Soroush 
Jamshidi, Kourush Zarei, Shiva Khosromehr
Producer: Mohammadreza Karimi Saremi, Institute for 
Intellectual Development of Children and Young Adults 
(Cinematic Affairs)
78minutes
IRAN 2018 

 

Douchد وچ
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امير مشهد ی عباس

متولد ۱۳5۹
ــرای وزارت ارشــاد ،کارگرد ان ســریال »فصــل رویش«،  اجرای ۲5 نمایش ب
نویســند ه و کارگرد ان ســریال »اتفاق« و فیلم هــای تلویزیونی »ســی د ی«، 
»یاد د اشــت« و »گرد ن بنــد«. نویســند ة برنامــه »فیتیلــه، جمعــه تعطیلــه«. 
عضــو هیئــت مؤســس و هیئــت مد یــرة انجمــن تئاتــر کــود کان و نوجوانان 
خانــة تئاتــر ایــران، مد یــر اولیــن کارگاه تخصصــی تئاتــر کــود ك و نوجوان 

ــوی( و ... ــاالر مول د انشــگاه تهران )ت

Amir Mashhadi Abbas

Born 1980
He performed 25 stage productions for ministry of guidance, 
Writer and director of "Growing Season" (series) and TV 
movies including Necklace, The Note, and CD, Writer of 
"Fitile, Friday is Holliday". Member of founding board and 
directorial board of Theatre Society for Children and Young 
Adults, manager of first specialized workshop of Theatre for 
children and young adults (Mowlavi Hall).
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کارگرد ان: مژگان بیات
فیلم نامه: امید میرزایی و کیوان تقیه
مد یر فیلم برد اری: محمد سجاد یان

آهنگ ساز: بابک میرزا خانی
تد وین: مستانه مهاجر

ــه  ــی ، فاطم ــد فیل ــوری زاد ه ، مجی ــد ی ن ــد ، ه ــم تمهی ــران: ابراهی بازیگ
ــه ــی توربان ــان، عل د هق

تهیه کنند ه: عبد المحمد نجیبی
 ۱۳۹۷، ایران 

۹0 د قیقه

خالصه: یــک کــود ك د ه ســالة یمنی کــه همة اعضــای خانــواد ة خــود را د ر 
بمبــاران یــک عروســی از د ســت د اد ه، توســط کارکنان یــک کشــتی ایرانی 
د ر د ریــا پیــد ا می شــود و نجــات می یابــد. مــاد ر و د ختــری نگهــد اری از ایــن 

کــود ك را بــه عهــد ه می گیرنــد.

Synopsis: Lost all his family in a bombardment of a wedding, 
a ten-year-old Yemeni child is found and survived by an 
Iranian ship staff in the sea. A mother & a daughter decide to 
take care of the child.

Director: Mozhgan Bayat
Screenwriter: Omid Mirzaei, Keyvan Taghie
Cinematographer: Mohammad Sajjadian
Music: Babak Mirzakhani 
Editor: Mastaneh Mohajer
Cast: Ebrahim Tamhid,Hoda Norizade,Majid Fili,Fatemeh 
Dehghan, Ali Tourbaneh
Producer: Abdolmohammad Najibi
 2018 IRAN
 90minutes

Child of Earthفرزند زمین
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مژگان بيات

متولد ۱۳65
کارشــناس ارشــد کارگرد انــی ســینما ، کارگــرد ان فیلم هــای کوتــاه تیــزاب، 
ــای  ــر فیلم ه ــب، بازیگ ــر ش ــد ة تئات ــی، تهیه کنن ــف ، تالق ــالی کثی ط
ســینمایی چــک، بی خد احافظــی، چارچنگولــی، خــواب بــد، پرینــاز، جانــان، 
قبرســتان غیــر انتفاعــی ،صــد ای منــو مــی شــنوید؟  و ســریال تلویزیونــی 

ــراد ر. ب

Mozhgan Bayat

Born1986
M.A in Cinema Direction, Filmography: director, shortfilms: 
Aquafortis, Dirty Gold, Crossover, as producer, stage 
(production): Night, actress: feature the Check, Without 
Farewell, Charchangooli, Bad Dream, Parinaz, Jaanan, Non-
profit Cemetry, Can You Hear Me? and Brother-TV series. 
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کارگرد ان:حمید رضا قطبی
فیلم نامه:بهروز رشاد و حمید رضا قطبی

مد یر فیلم برد اری: محمد رسولی 
آهنگ ساز: سیامک انصاری

تد وین:حسن حسند وست
ــم  ــری، مری ــیامک صف ــین هاشمی،س ــاد ری، افش ــاز ن ــران: بهن بازیگ

بوبانــی، بازیگــر خرد ســال آلیــن رشــید یان
تهیه کنند ه: بهروز رشاد، شرکت سینمایی کارن فیلم

۱۳۹۸، ایران
۸6 د قیقه

خالصه:کــود ك خرد ســالی همراه مــاد ر بزرگــش د ر راه بــاز گشــت از زیارت 
د ر قطــار بــا خانــم معلمی آشــنا می شــود . بیــن کــود ك و خانــم معلــم الفتی 
ــه  ــن فرصــت ب ــه د ر اولی ــد ک ــول می د ه ــم ق ــم معل ــد . خان به وجــود می آی
ــه  ــم د ر خان ــرود. از آن پــس کــود ك د ر انتظــار آمــد ن معل ــد ن کــود ك ب د ی

می مانــد...

Synopsis:Returning from pilgrimage with his grandmother, 
a child meets a teacher woman on a train. They become 
familiar with each other and the teacher promises the child 
to meet her again as soon as possible. Thereafter, the kid is 
awaiting for her…

Director: Hamidreza Ghotbi
Screenwriter: Behrouz Reshad, Hamidreza Ghotbi
Cinematographer: Mohammad Rasouli
Music: Siamak Ansari
Editor: Hassan Hassandoust
Cast: Behnaz Naderi, Afshin Hashemi, Siamak Safari, Maryam 
Boubani, Alin Rashidian -child
Producer: Behrouz Reshad, Karen Film
2019 IRAN
 86 minutes
  

That Night's Trainقطار آن شب
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حميد رضاقطبی

متولد۱۳40
فــارغ التحصیــل رشــتة تئاتــر از د انشــکد ه هنرهــاي زیبــا د انشــگاه تهــران. 
ــم صعــود، د ســتیار  ــازی د ر فیل ــا ب آغــاز فعالیــت ســینمایي از ســال۱۳66 ب
کارگــرد ان فیلم هــای »گلــوگاه« و »بــاد د ر علفــزار مــی پیچــد« . نویســند ه 
ــاه،  ــم کوت ــم ســینمایی »جامــه د ران«، د اوری انجمــن فیل و کارگــرد ان فیل

ــت و ... . ــگ و صنع جشــنوارة فرهن

Hamidreza Ghotbi

Born1970
Graduated in theater from the University of Fine Arts. He 
began his cinematic career with the cast of "Ascending." 
Assistant directing Throat and Wind in the Meadow Wraps. 
Writer and director of Jamehdaran long film, Referee of 
Short Film Association, Festival of Culture and Industryand... 
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مسـابقة
فیلمهایکوتاهداستانی
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محمد حکيمی
متولـد ۱۳56، او د ورة کارگرد انـی و فیلم نامه نویسـی را 
د ر مؤسسـة کارنامه گذراند ه اسـت. د ر بیش از ۱0 فیلم 
کوتـاه بـه عنـوان د سـتیار برنامه ریـز فعالیت د اشـته و 
کارگرد انـی فیلـم کوتـاه »آبـرو«  بـه عنـوان د ومیـن 

تجربـه کارگرد انـی اوسـت. 

کارگرد ان: محمد حکیمی
فیلم نامه: محمد حکیمی

تصویربرد ار: مرتضی نجفی
آهنگ ساز: نیلس فرام

تد وینگر: پیمان شاه محمد ی
ــار احمــد ی،  ــد ی ــی ،مجی ــی ولیان ــر حســین وطــن خواه،عل بازیگــران: امی

ــواه ــد وطــن خ محم
تهیه کنند ه: محمد حکیمی
۱۳۹۷، ایران،6:50 د قیقه

Mohammad Hakimi
Born 1977 , Spent his Filmmaking and 
Screenwriting Course at the Karname 
institute. He has been the Planner Assistant 
of more than 10 short Films. "Abrou" is his 
second film in figure of a  director.

خالصـه: راشـد ۱۲ سـاله کـه شـاگرد اول کالس اسـت، متهـم بـه دزد ی 
می شـود و بـرای آبـروی خـود مـی جنگـد.

Synopsis: A 12 year old boy named Rashed who's the top 
student at school, is accused of theft and fights for his honor.

Director: Mohammad Hakimi 
Screenwriter: Mohammad Hakimi
Cinematographer: Morteza Najafi 
Music: Nils Frahm
Editor: Peyman Shahmohammadi
Cast: Amirhossein Vatankhah, Ali Valiani, Majid Yarahmadi, 
Mohammad Vatankhah
Producer: Mohammad Hakimi
IRAN , 6:50minutes , 2018

The Honorآبرو
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محمد رضا حاجی غالمی
متولد ۱۳60،کارشناس تد وین و مد رس د انشکد ة فرهنگ 
و هنر یزد،کارگرد ان فیلم های "لکنت" و "گرد و"، نامزد 
د ریافت جایزه د ر جشنواره های فیلم های کود کان اتریش، 
 جایزة سیفژ بلژیک، لوکاس فرانکفورت آلمان و...،
برند ة جوایز متعد د از جشنواره های د اخلی از جمله جشنوارة 

عمار.

کارگرد ان: محمد رضا حاجی غالمی
فیلم نامه: محمد رضا حاجی غالمی ،زینب امامی نیا

تصویربرد ار: رامین راستجو
آهنگ ساز: حامد میبد ی
تد وینگر: زهره صباغیان

موحد یان،مریـم  عزیزی،محمــد عرفان  امیرحســین  بازیگــران: 
عالـم زاد ه مزید ی،محسـن  نیک آئیــن،علی 

تهیه کنند ه: سعید امیرگانی
۱۳۹۸، ایران،۲0 د قیقه

Mohammadreza Haji Gholami
Born1981و BA in editing and lecturer of Yazd 
School of Culture and Art. Films:Tongue tie, 
Walnuts Awarded at Austrian children's 
film festivals, Belgian Safge Award, Lucas 
Frankfurt Germany and...

خالصه: د انش آمـوزی به خاطـر کار اشـتباهش توسـط مد یر مد رسـه توبیخ 
می شـود. مد یر از او  می خواهـد که هر طور شـد ه پـد رش را به مد رسـه بیاورد 

اما پـد ر اود ر زند ان اسـت.

 Synopsis: Story of a student who is punished because of his
 fault by principal. He is asked to bring his father to school,
but the father is in jail.s

Director: Mohammadreza Haji Gholami
reenwriter: Mohammadreza Haji Gholami, Zeinab Emaminia
Cinematographer: Ramin Rastjou

 Music: Hamed Meybodi
Editor: Zohreh Sabaghian

 Cast: Amirhossein Azizi, Mohammad Erfan Movvahedian,
Maryam Nik Aeen, Ali Mazidi, Mohsen Alemzadeh
Producer: Saeed Amirgani
IRAN , 25minutes ,   2019

Mellow Blueآیب کم رنگ
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محمد رضا امين آباد ی )متولد1۳۷1( - اميرحسين 
شاكری )متولد1۳۷2(

سازند ة فیلم هایی چون مکان، نوبرانه، مرد، همة زند گی من و 
موش، حضور و منتخب د ر جشنواره های منطقه ای کاشان، تسنیم 
 مشهد ، اد ینبورگ اسکاتلند، جشنوارة د انشجویی فیلم امید و ...

عضو انجمن سینمای جوان، او تا کنون چند ین فیلم مستند ساخته 
و د ر جشنواره های معتبر به عنوان نویسند ه، فیلم ساز، طراح پوستر، 
عکاس، صد اگذار و  طراح صد ا، برند ة جایزه شد ه است. همچنین 
تد وینگر چند ین سریال تلویزیونی و فیلم کوتاه د ر صد ا و سیمای 

ایران بود ه است.

کارگرد ان: محمد رضا امین آباد ی و امیرحسین شاکری
فیلم نامه: محمد رضا امین آباد ی و امیرحسین شاکری

تصویربرد ار: محسن روشن روان
تد وینگر: امیرحسین شاکری

بازیگــران: امیــر ســتاری ، مرتضــی د لــد اد ه ، فاطمــه بابایی، محمــد حمید ی 
شــاد ، نرگس ســاد ات محتشــمی ، نــاد ر ملــک زاد ه

تهیه کنند گان: محمد رضا امین آباد ی و امیرحسین شاکری
۱۳۹۷ ، ایران،۱۷د قیقه

Mohammadreza Aminabadi (Born1991)

Amirhossein Shakeri (Born1992)

Filmography: place, relatives, man, all my 
life, mice
Participated in selected festivals: Kashan, 
Tasnim Mashhad, Edinburgh Scotland, 
Student of Hope 

خالصـه: بـرای پسـر خد متگـزار مد رسـه ای کـه د ر نبـود پـد رش کارهـای 
مد رسـه را انجـام مـی د هـد ، اتفاقـی می افتـد.

 Synopsis: Something happens to a janitor's son who does
his father's chores at his absence

Director: Mohammadreza Aminabadi, Amirhossein Shakeri 
Screenwriter: Mohammadreza Aminabadi, Amirhossein Shakeri
Cinematographer: Mohsen Roshan Ravan
Editor: Amirhossein Shakeri
Cast: Amir Sattari, Morteza Deldadeh, Fateme Babaei, 
Mohammad Hamidi Shad, Narges Sadat Hashemi, Nader 
Malekzadeh
Producers: Mohammadreza Aminabadi, Amirhossein Shakeri
IRAN,  17minutes,  2018

Pretextآتو
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سيد سعيد نعمتی،  متولد1۳۷0
برنــد ة چنــد جایــزة بازیگــری و کارگرد انــی د ر 
ــر  ــه ای،  بازیگ ــتانی و منطق ــر اس ــنواره های تئات جش
ســریال"د لد اد گان" بــه کارگرد انــی منوچهــر هــاد ی،  
ــوان،  ــد ج ــی" رامب ــون مورف ــینمایی "قان ــم س و فیل
بــازی د ر بیــش از هفــت ســریال د ر مرکــز گیــالن به 

ــش اول و... . ــوان نق عن

کارگرد ان: سید سعید نعمتی
فیلم نامة: سید سعید نعمتی

تصویربرد ار: آرمین یوسف زاد ه
آهنگ ساز: امیر محمود ی

تد وینگر: البرز پور صیاد
ــماعیلی،  ــین اس ــوری، حس ــد س ــی ،محم ــعید نعمت ــید س ــران: س بازیگ

فائزه راد،فریبــرز زیــد ه ســرایی
تهیه کنند ه: سید سعید نعمتی

۱۳۹۸، ایران، ۱5 د قیقه

Seyed Saeed Nemati, Born1991
Winner of some awards in acting & 
directing in provincial & regional theatre 
festivals. Part of the cast in Deldadegan 
(TV Series) & Morphy's Law, Participated 
In more than seven TV Series of Gilan TV 
center as the leading role player.

خالصه: طلبه ای به خاطر ترنس بود ن از حوزة  علمیه اخراج می شود.  Synopsis: An educating student is fired from seminary
because of being transsexual

 Director: Seyed Saeed Nemati
Screenwriter: Seyed Saeed Nemati
Cinematographer: Armin Yousefzadeh
Music: Amir Mahmoudi
Editor: Alborz Poursayyad

 Cast: Seyed Saeed Nemati, Mohammad Souri, Hossein Esmaeili,
Faezeh Rad, Fariborz ZidehSaraei
Producer: Seyed Saeed Nemati
IRAN , 15minutes, 2019

Reza's Dreamآرزوی رضا
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سياوش شهابی
متولد۱۳۷۲

کارگـرد ان فیلم هـای کوتـاه وظیفـه سـام، مثـل پد ر، 
هیوال، پسـر.

کارگرد ان: سیاوش شهابی
فیلم نامه: سیاوش شهابی

تصویربرد ار: حامد حسینی سنگری
تد وین: عماد خد ابخش

بازیگران: علیرضا ثانی فر، مهد ی آقا جانی ، تینو صالحی
تهیه کنند ه: سوگل شهابی و مریم کوهکن

انجمن سینمای جوان ایران
۱۳۹۷،  ایران، ۲0 د قیقه

Siavash Shahabi
Born1993
He has directed films Sam's Duty, Like 
Father, Monster, and The Boy.

خالصه: پلیس برای بررسی قتل کود کی به مد رسه آمد ه است ... Synopsis: Police have come to school to investigate a child 
murder case...

Director: Siavash Shahabi
Screenwriter: Siavash Shahabi
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Editor: Emad Khodabakhsh
Cast: Alireza Sanifar, Mahdi Aghajani, Tino Salehi
Producer: Sogol Shahabi, Maryam Koohkan
Iran Youth Cinema Society
IRAN, 20minutes ,  2018

Dissectionترشیح
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سعيد نجاتی، متولد1۳60
مؤلف کتاب »رقصیــد ن با خاك: نگاهی به ســینمای 
ابوالفضل جلیلی از منظر نئوفرمالیسم« ، سازند ة بیش از 
۱50 فیلم کوتاه د استانی و تجربی، مستند و... ، برند ة بیش 
از ۹0 جایزة بین المللی و ملی، عضو  هیئت انتخاب و د اوری 
بیش از ۳0 جشنوارة ملی و بین المللی، حضور د ر بیش از 
۲50 جشــنوارة بین المللی و ملی، برند ة جوایز بین المللی 

برای ساخت فیلم »باران آهسته می بارد« و...

کارگرد ان: سعید نجاتی
فیلم نامه: سعید نجاتی ، فاطمه اشعری

تصویربرد ار: آرمان فیاض
تد وینگر: سعید نجاتی ، عماد خد ابخش

بازیگران: مجید پتکی ، مهری آل آقا ، فرن حسنی نیا
تهیه کنند ه: سعید نجاتی
 ۱۳۹۸، ایران، ۱۳ د قیقه

Saeed Nejati, born1981
Author of the book "Dancing with Soil: a 
neo formalistic look on cinema of Abolfazl  
Jalili", making more than 150 movies, 
receiving more than 90 awards and being 
in the jury in of more than 30 festivals, 
winner of awards in int'l festivals for the 
film "Rain Falls Slow" and etc.

خالصه: مریم د ختری ۹ سـاله اسـت کـه همراه مـاد رش که خانـه را به قهر 
ترك کرد ه، به خانـة ماد ربزرگش رفته اسـت. پـد ر مریم به خانـه ماد ربزرگ 
می رود و پـس از بحث بـا او، مریـم را از آنجا می بـرد.د ر راه برگشـت به خانة 

پد ر، بـرای مریم که ترسـید ه اسـت، اتفاقـی می افتد.

Synopsis: Maryam is a 9-year-old girl who accompanies 
her huffed mother toward her grandmother's house. The 
father take back his girl after an argument with the grandma. 
Scared, something happens to Maryam on the way back 
home.

Director: Saeed Nejati
Screenwriter: Saeed Nejati, Fateme Ash'ari
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Saeed Nejati, Emaad Khodabakhsh

 Cast: Majid Potki, Mehri al e Agha, Faren Hassaninia
Producer: Saeed Nejati
IRAN, 13minutes ,  2019

Daborد ابر
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 عبد الحميد ماند گار
فیلم ساز افغانسـتانی،برند ة جایزه از جشنوارة فیلم های 
حقوق بشـری بنگالد ش و جشـنوارة فیلـم "کوترا"ی 
تاجیکسـتان. او 5 فیلم کوتـاه د ربارة زنـان و کود کان را 

د ر افغانسـتان کارگرد انی کرد ه اسـت.

کارگرد ان: عبد الحمید ماند گار
افغانستان

1 د قیقه

Abdul Hamid mandgar
Afghan filmmaker and award winner from 
human rights film festival of Bangladesh 
and quttra film festival of Tajikistan he 
directed 5 short films about women and 
children in Afghanistan.

خالصه: بچه ها برای علی د ست می زنند و او را تشویق  به توپ بازی می کنند.  
د ر پایان می بینیم که علی معلول است.

Synopsis: The children clap for Ali to encourage him to play 
with the ball. at the end we see that Ali is defective.

Director: Abdul Hamid mandgar
Afghanistan
1min

Ronaldoروانلد و
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سعيد زمانيان ، متولد1۳64
نویسند ه و کارگرد ان نمایش های کالیگوال، برگ و باد، 
سمفونی روی گد ازه های آتشفشان د اغ، من و هزار تو؛ 
تهیه کنند ه و کارگرد ان فیلم های مستند و د استانی مانند 
کبوترها آب ند ارند ، نقطة کور، گلد ان، شکارچی نهنگ؛ 
حضور د ر جشنواره های د اخلی و خارجی گوناگون از جمله 
جشنوارة فیلمسازان مستقل، جشنوارة ساند ی، جشن 

تصویر سال و جشنوارة کاشان.

کارگرد ان: سعید زمانیان
فیلم نامه: سعید زمانیان

تصویربرد ار: پویان آقابابایی
تد وینگر: پویان آقابابایی

بازیگران: توماج د انش بهزاد ی ، سپید ه د ستینه،یزد ان کوکبی صبا
تهیه کنند ه: حسن محمد ی

۱۳۹۸، ایران، ۱۲ د قیقه

Saeed Zamanian, Born1985
Writer & Director of Plays including 
Kaligula, Leaf & Wind, Symphony on hot 
volcano lava, Me & the Labyrinth. He 
directed and produced films including 
Pigeons without water, The Blind Side, The 
Vase, Whale Hunter. Participated in many 
int'l and national festivals.

خالصه: بچه ها هیچ وقت، هیچ چیز را فراموش نمی کنند. Synopsis: Children never forget anythings...

Director: Saeed Zamanian
Screenwriter: Saeed Zamanian
Cinematographer: Pouyan Aghababaei 
Editor: Pouyan Aghababaei
Cast: Toumaj Danesh Behzadi, Sepideh Dastineh, Yazdan 
Koukabi Saba
Producer: Hassan Mohammadi
IRAN,  12minutes,   2019

Feast of the Goatسور   بز
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یوسف جعفری
متولد۱۳6۹

ســازند ة مجموعة ســه قســمتی "مــن انقالبی ام"  
)کلیپ های د استانی کوتاه، ۱۳۹5( ، "د استان شکالتی"، 

۱۳۹5، "آقای سبز" )مستند اجتماعی ۱۳۹5( و... .

کارگرد ان: یوسف جعفری
فیلم نامه: منا شکری

تصویربرد ار: عباس شیر محمد ی
ـــاد ی،  ـــی آب ـــا عیس ـــپاس زاد ه، رض ـــن س ـــازی، مبی ـــد ا نی ـــران: پارمی بازیگ

ــزی ــین پور عزیـ یاسـ
۱۳۹۷ ، ایران، ۱۹د قیقه

Yousef Jafari
Born1990
Filmography: I Am Revolutionary 
3episodes, short videos,  Chocolate 
Story (2016), Mr. Green (Social 
Documentary, 2016 and etc.

خالصـه:  گروهـی جهـاد ی بـرای ارائـة خد مـات بهد اشـتی - د رمانـی و 
فعالیت هـای فرهنگی وارد روسـتایی د ورافتاد ه می شـوند که ظاهـرا کود کی 
د ر آنجـا نیسـت؛ امـا نشـانه هایی از حضـور بچه هـا د ر جای جـای آن د یـد ه 

می شـود. اعضای گـروه بـرای حـل ایـن معما د سـت بـه کار می شـوند. 

Synopsis: A Jahadi Group enters an outlying village to provide 
some health & treatment services and do cultural activities. 
There seems to be no children there, but there are signs 
of children presence everywhere in the village. The group 
members decide to solve this enigma.

 Director: Yousef  Jafari
Screenwriter: Mona Shokri
Cinematographer: Abbas Shirmohammadi

 Cast: Parmida Niazi, Mobin Sepaszadeh, Reza Eisaabadi, Yasin
Pourazizi
IRAN  /  19minutes  /   2018

Needleسوزن
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سوسن سالمت،  متولد ۱۳6۹ ، کارشناس کارگرد انی،سازند ة 
فیلم های کوتاه "خانه امن نیست"، "ماهی ها نام ند ارند" و "یک روز 
خوب". منتخب جشنواره های تهران، رشد، رویش، اسکوارد ی ایتالیا، 
کینولوب لهستان، سیریا اسپانیا، زنان هرات، بینش منچستر انگلیس، 

زیرو پالس روسیه، اینسایت هاف هند وستان و...
بهزاد علوی، متولد ۱۳6۷ ، کارشناس کارگرد انی سینما، سازند ة 
پرویز، تماس، رحمت توری و... حضور منتخب جشنواره های فیلم 
کوتاه حسنات، رویش، سما الهیجان، ســما تهران، رهایی کرج، 
بین المللی صد ثانیه ای، جشــنواره منطقه ای کومش، جشــنواره 

منطقه ای کاشان و...

کارگرد ان: سوسن سالمت و بهزاد علوی
فیلم نامه: سوسن سالمت و بهزاد علوی

تصویربرد ار: حامد حسینی سنگری 
آهنگ ساز: آرش پور سعاد ت

تد وین: هانیه جلوخانی
بازیگران: اهورا سلمانی، آرمین فرج زاد ه مطلق، سارا د اوری، حامد سوری، 

مهد ی نیازی
تهیه کنند ه: سجاد احسان

حوزة هنری استان البرز، ۱۳۹۸، ایران،۷ د قیقه

Sousan Salamat, Born1980
B.A in cinema Directing. Directed the short film "A 
Good Day". Accolades: Winner of many award of 
festivals like "Insight Half" Short Films Festival in India, 

San Francisco Iranian Films Festival, Altrove Squardi 

Women Short Film Festival in Italy, Kinolub Short Film 

Festival in Poland and etc.

Behzad Alavi, Born1978
........................

خالصه: د و پسر بچه، د ر محوطه ای سرســبز  یکد یگر را می بینند و د وست 
می شوند. د ر سوی د یگر این محوطه پد ران آن ها با هم مشکلی د ارند .

 Synopsis: Two young boys meet each other in a green yard
 and become friends. On the other side of the yard, there's a
big issue between their fathers

Director: Sousan Salamat, Behzad Alavi
Screenwriter: Sousan Salamat, Behzad Alavi
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Music: Arash Pour Sa'adat
Editor: Hanieh Jolokhani

 Cast: Ahoora Salmani, Armin Farajzadeh Motlagh, Sara Davari,
Hamed Souri, Mahdi Niazi
Producer: Sajjad Ehsan, Hozeh Honari of Alborz Province
IRAN, 7minutes ,  2019

Wooden Swordمششیر چویب
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او د ورة کارشناسی فیلم ســازی را به پایان رساند ه و اکنون 
 La ســرگرم تهیة فیلم پایان نامة خود اســت. مــرکاد و د ر
 IGCSI ، د وره هــای   Escuela de Lancaster A.C
CCH را گذراند و مد رك بین المللی را گرفت. د ر عین حال، 
د وره های فیلم سازی، فیلم نامه نویسی و گونه های نمایشی را 
  د ر مرکز فرهنگی Los Talleres A.C طی کرد. او د ر سال 

۲00۹ از آکاد می فیلم لند ن گواهی فیلم برد اری گرفت.

کارگرد ان: هوراسیو رومو مرکاد و
۱۱:45 د قیقه

مکزیک
۲0۱۷

Horacio Romo Mercado, born1991
,He finished the Filmmaking Bachelor Degree 
in the Centro de Capacitación Cinematográfica 
A.C. (CCC) and currently he is preparing his 
thesis film. He studied in La Escuela de Lancaster 
A.C. where he took and finished the IGCSI, 
CCH and International Bachelorette programs. 
During that time, he took courses in Filmmaking, 
Screenwriting and Dramatic Genres at the 
CentroCultural Los Talleres A.C. In2009he took 
the Filmmaking Certificate in the London Film 
Academy.

خالصه د اسـتان: آنا ، د ختر ۷ سـاله ، سـعی می کند خاك سـپاری پد ربزرگش 
را بفهمد و بـا آن کنار بیایـد. این د ر حالی اسـت که ماد رش تـالش می کند او 

را از این مسـئله د ور نگه د ارد. 

Synopsis :Ana, a 7 year old girl, tries to understand and 
unwind in her grandfather´s funeral despite her mother´s 
efforts to keep her apart.

Director : Horacio Romo Mercado
11:45min
México
2017

The sweetness of lifeشیریین زند یگ
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سبحان واقعی ، متولد ۱۳۷۳
 علی فيضی پور، متولد ۱۳۷5

سازند ة فیلم  فست فود، عکاس صنعتی، فارغ التحصیل 
د ورة مستند سازی مد رسة ملی سینما

کارگرد انان: سبحان واقعی ،علی فیضی پور
فیلم نامه: سبحان واقعی، علی فیضی پور

تصویربرد ار: رسول همتی
آهنگ ساز: علی وحید

تد وین: شاهین سپهری
بازیگران: آرین نصراللهی ، طاهر میر آقایی ، هاد ی رضایی ، ساتیا نوروزی

تهیه کنند ه: مهد ی سالم
۱۳۹۸،  ایران،۱5:40 د قیقه

,Sobhan Vaghei, Born 1994
Ali Feyzipour, Born 1996
Made a film named Fast Food

خالصــه: امیــر د انش آمــوزی عالقه منــد بــه صنعــت هواپیمایــی  اســت، اما 
ایــن موضــوع باعث شــد ه اســت کــه بــه د رس بی تفــاوت باشــد. ســرانجام، 
ــی را   ــه اش یک ــن د رس و عالق ــود  بی ــور می ش ــد و او مجب ــی می افت اتفاق

انتخــاب کنــد.

Synopsis: Amir is a student that admires aviation industry. 
But this interest has made him disintrested in his studies.   
Mean while something happens and he should choose 
between the hid studies lessons and his interest.

Director: Sobhan Vaghei, Ali Feyzipour
Screenwriter: Sobhan Vaghei, Ali Feyzipour
Cinematographer: Rasoul Hemmati
Music: Ali Vahid
Editor: Shahin Sepahri
Cast: Arian Nasrollahi, Taher Miaghaei, Hadi Rezaei, Satia Norouzi
Producer: Mahdi Salem
2019 , IRAN,  15:40 minutes

Kelvin Zeroصفرکلوین
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ــرد ار  ــن، تصویرب ــش تد وی ــینما گرای ــناس س کارش
و تد وینگــر فیلم هــای کوتــاه  ورمــا، شــب های 
ــا  ــتند های اینج ــت، و مس ــی نیس ــن، چیزخاص روش
ــه  ــت پروان ــادق، نعم ــد ه ص ــت، فرمان ــل نیس تعطی
شــد ن، مشــق مرمــت، راه، چهارپاد شــاهان، 
ــلوار، آرزوی  ــنفونی ش ــان، س ــاه امتح ــای کوت فیلم ه
ــز؛  ــروز هرگ ــروز ام ــفند، د ی ــر اس ــای آخ رضــا، روزه
تد وینگــر مســتند مســابقه ای "فــاز" شــبکه د و ســیما، 

"نبــرد ربات هــا" شــبکه امیــد و ... .

کارگرد ان: آرمین یوسف زاد ه
فیلم نامه: آرمین یوسف زاد ه

تصویربرد ار: آرمین یوسف زاد ه
تد وین: آرمین یوسف زاد ه

بازیگـــــران: کـــاوه یوســـف زاد ه، امیــــــرعلی یوســـف زاد ه ، بهـــــرام 
تیــــغ نورد و...

تهیه کنند ه:  انجمن سینمای جوان ایران
۱۳۹۷،  ایران، ۹ د قیقه

Armin Yousefzadeh, Born1991
B.A in cinema, edited orientation Filmography: 
as an editor: (shorts) Varma, White Nights, 
That's Not Important, (Documentaries) Here's 
Not On Holliday, Commander Sadegh, Blessing 
To Become A Butterfly, Restoration Drill, The 
Way, Four Kings. As a director: (shorts) The 
Exam, Trousers Symphony, Reza's Dream, The 
Last Days of Esfand, Yesterday, Today, Never; 
Editor of "Phase" reality show (IRIB) & "Battle of 
the Robots" (IRIB )OMID.

خالصه:  سلمان همراه پد رش به شکار مرغابی می رود اما شکار این پرند گان 
مهاجر او را ناراحت  می کند و ...

Synopsis: Salman goes hunting with his father, but hunting 
of the migrating birds makes him upset...

Director: Armin Yousefzadeh
Screenwriter: Armin Yousefzadeh
Cinematographer: Armin Yousefzadeh
Editor: Armin Yousefzadeh
Cast: Kaveh Yousefzadeh, Amirali Yousefzadeh, Bahram 
Tighnavard  and...
 Producer: Iran Youth Cinema Society
2018, IRAN ,  9minutes

Hunting Seasonفصل شکار
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كارلوس جفر 

کارگرد ان: کارلوس جفر
اسپانیا

۱0:5۲ د قیقه
۲0۱۹

Carlos Jofre

خالصـه: سباسـتین یـک اَبَرقهرمـان بازنشسـته اسـت کـه بـه تنهایـی د ر 
آپارتمـان کوچکـی زند گـی می کنـد. او زند گـی آرامـی د ارد و از زمانـی که از 
آخرین قد رت های خـارق العاد ة خود اسـتفاد ه کرد ه اسـت، سـال ها می گذرد، 
 اما د ید اری غیرمنتظـره د نیای سباسـتین را د ر معرض خطر قـرار می د هد و او 

را مجبـور بـه د فـاع از آن می کند.

Synopsis: Sebastián is a retired superhero who lives alone in 
a small flat. He leads a quiet life and it's ages since the last 
time he used his superpowers , but an unexpected visit puts 
his world at risk and he Will be forced to defend it.

Director : Carlos Jofre
Spain
min  10:52
2019

Captain Kinesisکاپیتان کینسیس
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اسامه خالد، متولد ۱۹۹۳
ــن  ــه د ر برلیـ ــی کـ ــد ة یمنـ ــرد ان و تهیه کننـ کارگـ
ــا  ــگاه صنعـ ــد. وی د ر د انشـ ــی می کنـ ــان زند گـ آلمـ
ــات  ــکد ة ارتباطـ ــانه )د انشـ ــتة رسـ ــن د ر رشـ د ر یمـ
جمعـــی( تحصیـــل کـــرد. ســـاخت چند یـــن فیلـــم 
ـــازمان  ـــن س ـــرای چند ی ـــاه ، ب ـــی کوت ـــتند و تبلیغات مس
غیرد ولتـــی محلـــی و بین المللـــی و کانال هـــای 

ــت. ــای اوسـ ــه فعالیت هـ ــی از  جملـ تلویزیونـ

کارگرد ان: اسامه خالد
آلمان- یمن
۸:4۸ د قیقه

Osama Khaled, Born1993
Yemeni director and producer Currently lives in 

Berlin Germany. He studied media (Faculty of 

Mass Communication) at Sana’a University in 

Yemen. Throughout his journey that began with 

a short documentary film called "A Worker's 

Life". He continued working for several local, 

international NGOs and TV channels in 
producing a number of short documentary 
films and commercials.

ـــاد  ـــی اســـت، وی رویاهـــای زی ـــرع خـــالق یمن خالصـــه: اســـامه یـــک مخت
ـــت د ارد.  ـــه واقعی ـــا ب ـــن رویاه ـــل ای ـــرای تبد ی ـــی ب ـــه های ـــن برنام و همچنی

Synopsis:In 2015 however, the war broke out in Yemen, 
and he witnessed his plans and the possibilities they 
promised fade away as the episodes of gunfire and 
blockade dragged on.j

Director:  Osama Khaled
Germany - Yemen

  minute 8:48

The Helmetکاله



63

شـد
م ر

یـل
ی ف

ملل
ن ال

ه بی
وار

شـن
ن ج

همی
ل و ن

چه
نی

ـتا
اس

ه د
وتا

 كـ
ی

ها
لم 

فيـ
قة 

ابـ
س

م

ینر آكبابا 
متولد ۱۹۹۷ 

ــش  ــینما افزای ــه س ــة او ب ــتان عالق د ر د وران د بیرس
ــه د ر  ــت ک ــم گرف ــل تصمی ــن د لی ــه همی ــت و ب یاف
د انشــگاه د ر ایــن رشــته تحصیــل کنــد.او د انشــجوی 
د انشــگاه ۱۸ مــارت کانکاتــه، د انشــکد ة راد یــو، 

ــت. ــینما اس ــون و س تلویزی

کارگرد ان: ینر آکبابا 
کشور: ترکیه
۱۱:55 د قیقه

Yener Akbaba
born1997
When his interest in cinema increased 
during highschool, he decided to study 
cinema. He lives in Turkey as the student of 
Çanakkale 18 Mart University, Department 
of Radio, TV and Cinema.

خالصه: یوسـف تنها فرزند خانواد ه ای اسـت که د ر روسـتا سـاکن اند. از آنجا 
که پـد رش د ر خارج از کشـور کار می کند ، تمـام کارهای خانواد ه بـه او واگذار 
شد ه اسـت. یوسـف به کمک د وسـت خود، فـارات، بی وقفـه به د نبـال یافتن 
راه هایی اسـت تا ضمن انجـام د اد ن مسـئولیت هایش، به مد رسـه هـم برود.

Synopsis : Yusuf  is  the only child of a family living in the 
village. Since his father was abroad, all the work was left to 
him. Yusuf, with the help of his friend Fırat, looks for ways to 
go to school without interrupting their work.

Director:  Yener Akbaba
TURKEY
min 11:55

SCARECROWمرتسک
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كيوان عد التی فرد
متولد۱۳65

سازند ة فیلم های کوتاه "برج ســکوت" ، "سکوتی پر 
هیاهو..."، "همســایه ها" ، حضور د ر جشــنواره های 
نهال۱6 ، هفتمین د ورة جشــنواره شهر، د همین جشن 

مستقل فیلم کوتاه خانة سینما و کسب جوایز متعد د .

کارگرد ان: کیوان عد التی فرد
فیلم نامه: کیوان عد التی فرد

تصویربرد ار: حمید قد رتی
آهنگ ساز: رهام صفوی
تد وینگر: حسین توکلی

بازیگـــران: زارا موالیـــی، فرامـــــرز روشـــنایی، حبیب اوجـــــاری، محمــــــد 
ـــر  ـــبختیان، نیلوف ـــیبه خوش ـــن، نس ـــرج تد ی ـــی، ای ـــد مقیم ـــا، محمـــ پویــ

ـــال و... ـــاد م خص خ
تهیه کنند ه: کیوان عد التی فرد

۱۳۹۸، ایران، ۱۲:55د قیقه

Keyvan Edalatifard
Born1986
Filmography: Silence Tower, Too Loud A 
Silence, Neighbors. He has participated 
in 16th Nahal Student Festival, 7th 
City Festival, 10th House of Cinema 
Independent Short Film Award and etc.

خالصه: امید خانمی برای جلوگیری از اجرای حکم اعد ام همسرش، با اتفاقی 
ناگهانی د وباره زند ه می شود اما ...

Synopsis: A sudden accident, revives hope for a woman to 
prevent the verdict to execute his husband, but...

Director: Keyvan Edalatifard
Screenwriter: Keyvan Edalatifard
Cinematographer: Hamid Ghodrati
Music: Roham Safavi
Editor: Hossein Tavakkoli
Cast: Zara Molaei, Faramarz Rowshanaei, Habib Ojari, 
Mohammad Pouya, Mohammad Moghimi, Iraj Tadayyon, 
Nasibeh Khoshbakhtian, Niloofar Khadem Khesal, and...
Producer: Keyvan Edalatifard
2019 , IRAN, 12:55minutes

 Surroundedمحاق



65

شـد
م ر

یـل
ی ف

ملل
ن ال

ه بی
وار

شـن
ن ج

همی
ل و ن

چه
نی

ـتا
اس

ه د
وتا

 كـ
ی

ها
لم 

فيـ
قة 

ابـ
س

م

سيمون ماک

کارگرد ان: سیمون ماك
استرالیا

۱4:۲۱د قیقه

Simon Muck

ــک  ــی اش ی ــه د ر زند گ ــت ک ــارآن اس ــط د ر انتظ ــرد ی فق ــه: پیرم خالص
ــد. ــی بیفت اتفاق

Synopsis:The old man is just waiting for something to 
happen.

Director:  Simon Muck
Austria
min 14:21

Surprise Me!مرا غافلگیر کن
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محمد حسين امانی
متولد۱۳6۷

د ارای ســابقة کارگرد انــی و تولیــد فیلــم کوتــاه 
ــتانی از  ــم د اس ــی فیل ــن کارگرد ان ــز  بهتری ــا جوای ب
یازد همیــن جشــنوارة ۱00 ، بهتریــن فیلم نامــه فیلــم 

ــار و... ــنوارة عم ــن جش ــاه از هفتمی کوت

کارگرد ان: محمد حسین امانی
فیلمنامه: حسین حقیقی

تصویربرد ار: امید پیشوایی
بازیگــران: ســید حســین ســید صالحــی، محســن د هگلــی، زیــن العابد یــن 

تقی پــور
۱۳۹۸، ایران، ۲ د قیقه

Mohammad Hossein Amani
Born1988
He has directed short films and won the 
best director award  from 11th 100 Festival, 
the best short screenplay from 7th Ammar 
Festival and...

ــه  ــاد ه اســت و س ــر افت ــی گی ــای عراق ــری د ر وســط نیروه خالصــه: نفرب
ــد ــی بگیرن ــم مهم ــد تصمی ــل آن بای ــد ة د اخ رزمن

Synopsis: A personal carrier is stuck in the middle of Iraqi 
troops and the three soldiers inside should make an 
important decision.

Director: Mohammad Hossein Amani
Screenwriter: Hossein Haghighi
Cinematographer: Omid Pishvaei
Cast: Seyed Hossein Seyed Salehi, Mohsen Dehgoli, 
Zeinolabedin Taghipour
2019, IRAN,  2minutes  

Personal Carrierنفربر
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مهد ی نوری، متولد۱۳66
د انــش آموختــة انجمــن ســینمای جــوان ایــران )د فتر 
کــرج ( بــا آثــاری از جمله فیلــم کوتــاه د اســتانی زنگ 
آخــر، اویــان، پیرمــرد و قنــاری،  و مســتند های مبلــغ، 
ــی و ... .  ــاران آمد، ســازآفرین ، پرســه خوان آن مرد د ر ب
او  ســابقة حضــور د ر جشــنواره های ملــی و بین المللی 
را د ارد و بارهــا د ر ایــن جشــنواره ها مــورد تقد یــر قــرار  

گرفتــه اســت.

کارگرد ان: مهد ی نوری
فیلم نامه: مهد ی نوری

تصویربرد ار: محسن سلطاند وست 
آهنگ ساز: سعید محمد شاهی

تد وین: مهد ی نوری
بازیگـران:  مریـم الهامیـان، بهرام نـوری گنـد م آباد، محمـد امیری، پانیسـا 
اتابکـی، افسـانه حیـد ری، اصغر بیـات، نورانگیـز مفخم، مـژگان چارانـی و ... 
تهیه کننـــد ه: محمد حســـین عابـــد ی، انجمـــن ســـینمای جـــوان 

ایران)د فتـــر کـــرج (
۱۳۹۷ ایران۳0.00 د قیقه

Mahdi Nouri, Born1987
Graduated from Iran Youth cinema Society 
(Karaj Office); Filmography: (Short) The Last 
Hour, Oyan, the Oldman and the Canari, 
(Documentaries) the missioner, that man 
came at rain, Instrument Maker, Parseh 
Khani. Celebrated in int'l and national 
festivals.

خالصــه:  روایــت زند گــی زن جوانــی از طبقــة متوســط جامعه اســت که 
روزگارش را د ر کنــار د ختــر خرد ســال و همســرش کــه چنــد ســال پیش 
ــد ه  ــی ش ــی گیاه ــد ید د چارزند گ ــزی ش ــة مغ ــاد ف و ضرب ــر تص د راث

ــد. ــپری  می کن ــت، س اس

Synopsis: The story of a young woman from middle class who 
lives with her child girl, and her husband that has persistent 
vegetative state after suffering a hard brain damage caused 
by an accident.

Director: Mahdi Nouri
Screenwriter: Mahdi Nouri
Cinematographer: Mohsen Soltandoust
Music: Saeed Mohammadshahi
Editor: Mahdi Nouri
Cast: Maryam Elhamian, Bahram Nouri Gandomabad, 
Mohammad Amiri, Panisa Atabaki, Afsane Heydari, and...
Producer: Mohammadhossein Abedi, Iran Young Cinema 
(Society- Karaj)
IRAN  /  30minutes  /   2018 

Noora Janنورا جان
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واوریزنيک  تورووسکی، متولد ۱۹۹6
او فیلم های مســتند، وید ئوهای موزیکال، گزارش ها 
و فیلم هــای تجربی می ســازد. د ر فیلم هایش خود به 
موضوعات اجتماعی می پرد ازد، د ربارة افراد خارق العاد ه 
صحبت می کند، و همه چیز را با بهره گیری از لحن طنز 
نشان می د هد. او همچنین د ر سبک های فرا  واقع گرایانه 

)سورئالیستی(، انتزاعی و چشم اند از نقاشی می کند.

کارگرد ان: واوریزنیک  توروسکی
۱:5۳د قیقه

هلند
۲0۱۷

Wawrzyniec Turowski, born1996
makes documentary films, music videos, 
reportages and experimental films. In his 
movies, he touches on socially engaged 
topics, talks about extraordinary people, 
as well as shows things in a humorous 
way. He also paints surralistic, abstract and 
landscape paintings

خالصه: د ر این فیلم کوتاه، ماجرای ســه کود ك د وازد ه ســاله با استعد اد د ر 
زمینه های مختلف به تصویر کشید ه شد ه است. آنها چیزهای مشترکی د ارند؛ 
ازجمله، شهرشان، موفقیت ها و مهم تر از همه اشتیاقشان. بعد اً د ر طول د استان  

چه اتفاقی برای آنها می افتد؟

 Synopsis :Short film portraits of three twelve-years-old with

 talents in various fields. They have something in common - a
 town, successes and, most of all - passion. What will happen
later during their stories

Director : Wawrzyniec Turowski
min 1:53
Poland
2017 

To Be Continuedاد امه د ارد
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جو پيسکياتو

کارگرد ان: جو پیسکیاتو
ایتالیا

6:۱۹ د قیقه

Joe Pisiciotta

Synopsis: By 2050 there will be more plastic in the ocean 
than fish. PETE Every two years we make enough plastic to 
be the equilivent to the weight of the seven billion people 
on earth. Capt. Charles Moore An American diver broke the 
record for deepest submarine dive ever and found something 
disheartening at the bottom of the ocean — a plastic bag.
BBC News reports.The fish eat the plastic. We eat the fish.

Director: Joe Pisiciotta
Italy
6:19min

How Blue Is Your Oceanاقیانوس مشا چقد ر آیب است؟

خالصــه: تــا ســال ۲050 مقــد ار پالســتیک د ر اقیانوس هــا بیــش از تعــد اد 
ماهی هــا خواهــد بــود. مــا هــر د و ســال یک بــار مقــد ار معــاد ل وزن هفــت 
ــور،  ــز م ــروان چارل ــازیم. س ــتیک می س ــن پالس ــان روی زمی ــارد انس میلی
غــواص آمریکایــی، کــه توانســت رکــورد عمیق تریــن شــیرجه زد ن د ر زیــر 
ــک  ــت: ی ــوس یاف ــد کنند ه ای د ر کــف اقیان ــز ناامیـ ــی را بشــکند، چی د ریای
کیســه پالســتیکی. بــه گــزارش بی بی ســی ماهی هــا پالســتیک را 

ــم.    ــه می کنی ــا تغذی ــا از آن ه ــد و م می خورن
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ماریو اوزوكو
فیلم نامه نویس، کارگرد ان و تهیه کنند ة ۱0 فیلم کوتاه 
که با ۱۱ جایزة بین المللی د ریافت کــرد ه، کار او د ر ۳5 

کشور جهان به نمایش د رآمد ه است.

کارگرد ان :  ماریو اوروزکو
مکزیک
۸  د قیقه
۲0۱۸ 

Mario Orozco
director, screen writer, productor and 10 
short films, who has won 11 international 
awards and his film have been screened in 
35 countries.

خالصه: اد گار ناهوم د انشمند ی مکزیکی است که وسیله ای برای استخراج 
آب از هوا اختراع کرد ه است.

Synopsis: Mexican Scientist, has invented Edgar Nahum  
an instrument to extaract water of air.

Director: Mario Orozco
Mexico
8:00 min
2018

Agua Solar خورشید ی آب ِ
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مهد ی نورمحمد ی
متولد۱۳5۸

برند ة بیســت جایزة ملی و بین المللی از فستیوال های 
د اخلی و خارجی از جمله سیمرغ فجر، تند یس بهترین 
مستند سینما حقیقت،تند یس جشنواره های حیات وحش 
ژاپن، گود ولو مجارســتان، گرین اسکرین آلمان، نامر 
بلژیک،گرن پاراد یزو ایتالیا، مینی گوت فرانسه، شوالیة 

طالیی روسیه. 

کارگرد ان: مهد ی نورمحمد ی
فیلم نامه نویس: مهد ی نورمحمد ی

تصویربرد ار: محمود منصوری، حبیب اله حید ریان 
آهنگ ساز: بهزاد عبد ی

تد وین: صادق رضانیا
تهیه کنند ه: مهد ی نورمحمد ی، صد یقه خد ایی 

مستند، ۱۳۹۷، ایران، 64:۲۳ د قیقه

Mahdi Nour Mohammadi, Born1988
won of twenty national and international 
awards from internal and foreign festivals 
including Fajr Simorgh, The statue of the 
best documentary of cinema Haghighat, 
statue of Japanese wildlife festivals, 
Godollu Hungary, German Green Screen, 
Namur Belgium, Gran Paradiso Italy, French 
Mini Goth, Golden Knight of Russia.

ــه د ور از چشــم  ــگل و ب ــوی جن ــان هیاه ــد کوچــک د ر می خالصــه: د و جغ
رقیبــان زند گــی تــازه ای را شــکل د اد ه انــد. بــا ورود آد می بــه د اخــل جنگل، 

ــود. ــر می ش ــتخوش تغیی ــش د س ــات وح ــایر حی ــا و س ــی جغد ه زند گ

Synopsis: Two little owls have formed a new life among the 
jungle and out of the sight of rivals. As humans enter the 
forest, the life of the owls and other wildlife changes.

Director: Mahdi Nour Mohammadi
Screenwriter: Mahdi Nourmohammadi
Cinematographer: Mahmoud Mansouri, Habibullah Heidarian
Composer: Behzad Abdi
Editor: Sadegh Rezania
Producer: Mahdi Nourmohammadi, Sedigheh Khodai
Documentary,   2018 , IRAN , 64:23minutes   

The Little Owl's Songآواز جغد کوچک
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لوكا آنووی

کارگرد ان: لوکا آنووی
ایتالیا

۷:۳۹ د قیقه

Luca Annovi

خالصه: د ر بوال، د هکد ه ای از اورتیزه، د ر کوه های د ولومیتی ایتالیا، بلند ترین باغ 
گل رز اروپا د ر ۱500 متری از سطح د ریا واقع شد ه است. این باغ که خانم لوته 
زمر آن را ساخته، جایی است که طبیعت زیبایی فوق العاد ه اش را نشان می د هد 

و د ر آن سنت ها بسیار ارج نهاد ه می شوند.

Synopsis : In Bulla, a hamlet of Ortisei, on Dolomiti 
mountains, Italy, thereis the tallest rose garden in Eurpe, at 
1500 meters above sealevel. Created by mrs. Lotte Zemmer, 
it is a placewhere nature is expressed in its extreme beauty 
and where the value of traditions is very strong.

Director : Luca Annovi
Italy
 7:39 min

The rose garden of Bullaابغ  رِز  بوال
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بابک بهد اد
متولد۱۳5۲

سازند ة فیلم های  نخل روز د هم ،چراغی که روشن شد، 
و د ست ها و نجواها.

کارگرد ان: بابک بهد اد
فیلم نامه نویس: بابک بهد اد،  رضا نوری

تصویربرد ار: بابک بهد اد
تد وینگر: بابک بهد اد سولماز افتخاری

تهیه کنند ه: بابک بهد اد
مستند، ۱۳۹۷، ایران، ۷5  د قیقه

Babak Behdad
Born1971
Producer of : Tenth Day Palm, The Lamp 
that turned on, and The hands and 
whispers.

خالصـه: د ر ایـن فیلـم جغرافیـای تاریخـی محوطـة بهارسـتان از زمـان 
ناصرالد ین شـاه تـا انقـالب اسـالمی ۱۳5۷ مطـرح می شـود.

Synopsis: Historical geography of Baharestan area from 
Nasser al-Din Shah to the Revolution 1979.

Director: Babak Behdad
Screenwriter: Babak Behdad, Reza Nouri
Cinematographer: Babak Behdad
Editor: Babak Behdad, Sulmaz Eftekhari
Producer: Babak Behdad
 Documentary, 2018, IRAN ,75min  

Baharestan House of Nationهبارستان، خانه ملت
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کارگرد ان: علیرضا د هقان
فیلم نامه نویس: علیرضا د هقان

تصویربرد ار: حامد بقاییان
تد وینگر: شیرزاد احمد ی
تهیه کنند ه: مجید عزیزی

خانه مستند انقالب اسالمی
مستند، ۱۳۹6، ایران،۳0 د قیقه

Alireza Dehghan, Born 1988
He has diploma of cinema from the 

Conservatory of Fine Arts, bachelor of drama, 

master of Arts Research from the Faculty of 

Art and Architecture, master of cinema from 

Tehran Art University, editor and arbitrator of 

National Razavi Film Festivals, Auburn Australia, 

silent films, Young cinema, technological and 

industrial films and presence in more than 

180national and international festivals and 

won 85awards from them.

خالصه: پژوهشگران معتقد ند که اگر برای بحران آب ایران تمهید ی اند یشید ه 
نشود، ایران هفت هزار ساله تا ۲0 سال دیگر از بي آبي و خشکسالي نابود خواهد 

شد.

Synopsis: Researchers believe that if there won't be a 
provision for Iran's water crisis, this 7000 year old country 
will be destroyed by drought in 20years.

Director: Alireza Dehghan
Screenwriter: Alireza Dehghan
Cinematographer: Hamed Baghayian
Editor: Shirzad Ahmadi
Producer: Majid Azizi
Documentary Home of Islamic Revolution
 Documentary, 2017, IRAN, 30minutes

 backlessیب گد ار

عليرضا د هقان، متولد۱۳6۷
د یپلــم ســینما از هنرســتان هنرهــای زیبا،کارشــناس 
نمایش و کارشــناس ارشــد پژوهــش هنر از د انشــکد ة 
هنــر و معمــاری، کارشناس ارشــد ســینما از د انشــگاه 
ــم  ــی فیل ــر و د اور جشــنواره های مل ــر تهــران، د بی هن
رضــوی، اوبــرن اســترالیا، فیلم هــای بــی کالم، 
ســینمای جــوان، فیلم هــای فناورانــه و صنعتــی، 
حاضــر د ر بیــش از ۱۸0 جشــنوارة ملــی و بین المللــی 

ــا. ــزه از آن ه و کســب ۸5 جای
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فاطمه مرزبانی، متولد۱۳65
ــی  ــن س ــاه، تد وی ــتند کوت ــم مس ــش فیل ــاخت ش س
ــد د اســتانی و مســتند و ســریال،۱0  ــاه وبلن ــم کوت فیل
ســال ســابقة کار فیلم ســازی د ر مراکــز صد ا وســیمای 
اســتان گلســتان و کرد ســتان،  د ارای د و مــد رك 
کارشناســی عکاســی و تد ویــن از د انشــگاه های 

ــاری و... ــهد و س مش

کارگرد ان:فاطمه مرزبانی
فیلم نامه نویس:احمد مال شاهی

تصویربرد ار:رحمت عبد یانی 
تد وین:فاطمه مرزبانی ،مرضیه اصالنی

بازیگران: روژین عسگری ، پارسا عسگری ، محمد کریمی
تهیه کنند ه:فاطمه مرزبانی

مستند،۱۳۹۷، ایران،۲4 د قیقه

Fatemeh Marzbani, Born1986
She produced six short documentary films, 
edited thirty short and long films, short 
fiction films, documentaries and series, 
with 10 years of experience in filmmaking 
at Golestan and Kurdistan audio and 
video centers, two bachelor's degree in 
photography and editing from Mashhad 
and Sari universities and...

خالصه: معلمی د ر یک روســتا متوجه تغییر رفتار چند نفر از د انش آموزان 
کالس می شــود و بعد از مد تی که د لیل اصلی این تغییر رفتار بچه ها، وجود 

ماهواره د ر خانه هایشان است می فهمد.

Synopsis: A teacher at a village notices some changes in 
some of the students behavior in the classroom and after a 
while realizes that the main reason for this changes is the 
existence of a satellite in their home000

Director: Fatemeh Marzbani
Screenwriter: Ahmad Mollashahi
Cinematographer: Rahmat Abdiani
Editing: Fatemeh Marzbani, Marzieh Aslani
Cast: Rogin Asgari, Parsa Asgari, Mohammad Karimi
Producer: Fatemeh Marzbani
 Documentary,  2018 , IRAN,  24minutes

End Of The Cold Seasonاپیان فصل رسد
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محمد علی طالبی
متولد۱۳۳۷

کارشناس سینما از د انشکد ه هنرهای د راماتیک د انشگاه 
تهران، آثار: چکمه، کیسه برنج،تیک تاك، و د یوار، حضور 
د ر جشــنواره های جهانی برلین، کن جونیور، شیکاگو، 

ساند نس و...

کارگرد ان: محمد علی طالبی
فیلم نامه نویس: محمد علی طالبی

تصویربرد ار: ایمان صالحی
تد وین: زهره صباغیان

تهیه کنند ه:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مستند، ۱۳۹۷،  ایران، ۷۸ د قیقه

Mohammad Ali Talebi
born 1958

Cinema BA from Faculty of Dramatic Arts, 

University of Tehran, Works: Boots, Rice Bag, 

Tic Tac, and The Wall, attended World Festivals 

Berlin, Cannes Junior, Chicago, Sundance and ...

خالصه: عسـل و نیلوفـر د و د ختر نوجوان ۱5 سـالة شـاد و سـرخوش د ر یک 
وید ئـوی ۳ د قیقه ای کـه د ر تلفـن همراه خـود ضبـط می کننـد و د ر یوتیوب 
می گذارنـد می گوینـد که قصـد خود کشـی د ارنـد و چند د قیقـه بعد، خـود را 
از بـاالی یک پـل هوایی کـه ۲۸ متـر ارتفـاع د ارد، بـه پایین پـرت می کنند.

Synopsis: Asal and Niloufar, two 15year-old happy 
teenagers record a 3minute video on their cellphones 
and upload to YouTube, are saying that they attempted 
suicide and minutes later they threw themselves down 
from the top of the 28meters high pedestrian bridge.

Director: Mohammad Ali Talebi
Screenwriter: Mohammad Ali Talebi
Cinematographer: Iman Salehi
Editor: Zohreh Sabbaghian
Documentary and Experimental Cinema Development Center
Documentary,  2018, IRAN,  78minutes  

Without My Friendجای خایل د وست
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فرشاد فرشته حکمت، متولد۱۳4۱
کارشناسی ارشــد تئاتر و د کترای مطالعات عالی هنر 
از د انشــگاه تهران ، ترجمه و تألیف بیش از ۱0 عنوان 
کتاب از سال ۱۳۷۷ تاکنون، چاپ مقاالت د ر نشریه های 
د اخلــی و بین المللی، د اور و مد رس د ر جشــنواره های 
د اخلی و بین المللی، از آثار او می توان به حافظ از د ید گاه 
گوته، خد ایگان خاك، رازهای ایــران زمین، تولد یک 
خط و باران د ر آفتاب اشاره کرد. د ر سال ۱۳۸۷ مراسم 

نکود اشت وی د ر سینما حقیقت برگزار شد.

کارگرد ان: فرشاد فرشته حکمت
فیلم نامه نویس: فرشاد فرشته حکمت

تصویربرد ار: حامد فرشته حکمت 
آهنگ ساز: آفتاب د رویشی

تد وینگر: محمد ابراهیم گرجی . مسعود سفالیی
 تهیه کنند ه:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

مستند، ۱۳۹۷،  ایران،۷۷ د قیقه

Farshad Fereshteh Hekmat, Born1962
Masters degree of theater and Ph.D. in Art 
Studies from University of Tehran, Translated 
and authored more than10book since1998. and 
Published articles in national and international 
journal, referee and lecturer at national and 
international festivals. some of his works are: 
Hafez from Goethe's sight, the gods of the 
soil, the secrets of Iran's land, the birth of a 
line and the rain in the sun as his works. his 
commemoration ceremony in 2008 was held at 
the Cinema Verity(haghighat).

خالصه: مروری بر زند گی گوته و حافظ Synopsis: An overview of the life of Goethe and Hafez

Director: Farshad Fereshteh Hekmat
Screenwriter: Farshad Fereshteh Hekmat
Cinematographer: Hamed Fereshteh Hekmat
Composer:Aftab Darvishi
Editor: Mohammad Ebrahim Gorji, Masoud Soflaee
producer: Documentary and Experimental Cinema Development Center

Documentary, 2018,  IRAN, 77minutes

Hafez and Goetheحافظ و گوته
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آزاليا موهارانسيا 
فیلم ساز ، نویســند ه و محقق اهل اند ونزی که مشغول 
گذراند ن د ورة د کترای خود د ررشتة مطالعات رسانه ای د ر 
د انشگاه بوفالو )SUNY( است. فیلم های کوتاه او رسمًا 
د ر جشــنواره ها و همایش های د انشگاهی بین المللی 

برگزید ه شد ه و به نمایش د رآمد ه اند.

کارگرد ان: آزالیا موهارانسیا
آمریکا-اند ونزی

۱۱:45 د قیقه
۲0۱۷

AzaliaMuchransyah
A filmmaker, writer, and scholar from 
Indonesia who is pursuing a Ph.D. in Media 
Study at University of Buffalo(SUNY). Her 
short films have been officially selected 
and screened in international festivals and 
academic conferences.

خالصه: از زمان واقعة ۱۱ سپتامبر د ر ســال ۲00۱ ، اسالم هراسی د ر سراسر 
جهان به ویــژه د ر ایاالت متحد ه آمریکا رواج یافته اســت. من به عنوان یک 
د انشجوی مسلمان اهل اند ونزی ، کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان جهان 
را د ارد ، از  تصورات غلط بسیاری که از اسالم و مفهوم حالل د ر ایاالت متحد ه 

وجود د ارد ، متحیرم.

Synopsis:Since the event of9.2001Islamophobia has spread 
all over the world, especially in the United States of America. 
As a Muslim student from Indonesia, the country with the 
largest Muslim population in the world, I am amazed to 
encounter so many misconceptions of Islam and the concept 
of Halal in the United States.

Director : AzaliaMuchransyah
Indonesia -USA
 11:45 min
2017

Halalحالل
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فين هارور
هنرمند ، نویســند ه ، موســیقی د ان، فیلم سازی است 
که تاکنون موفق به د ریافت جوایزی شــد ه اســت. او 
مقاالت بسیاری د ر مجالتی از جمله راه آهن بروکلین 
و یاد د اشــت ها و ســئواالت کاناد ا به چاپ رساند ه و د ر 
کنفرانس های آکاد میک د ر آکســفورد ، وان، لیورپول، 
برلین ، سئول، اوزاکا و جاهای د یگر سخنرانی هایی ارائه 
کرد ه است. وی منتخب جشنواره هایی مانند کره ، ایرلند، 
ایاالت متحد ه ، هنگ کنگ ، قزاقستان ، استرالیا ، یونان ، 

پاکستان ، صربستان ، پرتغال ، روسیه و هند است.

کارگرد ان: فین هارور
کرة جنوبی

 0۳:56 د قیقه

Finn Harvor
Award-winning artist, writer, musician, 

filmmaker, Articles in many journals including 

the Brooklyn Rail and Canadian Notes and 

Queries, Have attended academic conferences 

in Oxford, Bath, Liverpool, Berlin, Seoul, 

Osaka, and elsewhere, Selected by festivals in 

Korea, Ireland, the U.K., the US, Hong Kong, 

Kazakhstan, Australia, Greece, Pakistan, Serbia, 

Portugal, Russia, and India.

خالصه: یک فیلم مستند کوتاه د ربارة وضعیت فرهنگ سبز د ر کرة جنوبی است 
و اینکه ما چگونه باید این فرهنگ را ایجاد کنیم. به عالوه، نقد نوع خاصی از 
گفتمان محیطی است که از انسان به عنوان "ویروس" صحبت می کند و یک 
تهد ید ذاتی به حســاب می آید. ما باید د ر مقابل تفکرات ضد محیط زیســتی 

هوشیار باشیم.

Synopsis : on the state of green culture in South Korea, and 
how we need to build on that. More than this: a critique of a 
certain form of environmental discourse that talks of human 
beings as a “virus” that is an inherent threat. We need to 
remain vigilant against eco-fascist thinking.

Director : Finn Harvor 
South Korea
03:56 min

Greening Koreaخوشامد گویی به کره
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آیتور گامتزو زاباال
من د ر بارسلونا فیلم سازی مســتند خالقانه خواند م. 
د رکارهایم تجربه های رسمی و روایات سنتی با هم 
ترکیب   می شوند تا زبان، هویت، حافظه و شانس  را 
منعکس کنند. پس از ساخت چند فیلم  کوتاه ، د ر سال 
 Punto de ۲0۱4  د ر جشنوارة بین المللی فیلم مستند

Vista جایزة X-Films را کسب کرد م و ...

کارگرد ان: آیتور گامتزو زاباال
اسپانیا

۱0:40د قیقه

Aitor Gametxo Zabala
I studied Creative Documentary 
Filmmaking in Barcelona. My work mixes 
and reflects on traditional narratives, in 
relation with formal experimentation, 
to conform films on representation, 
language, identity, memory and chance. 
After making some short films, I won 
the X-Films prize at Punto de Vista 
International Documentary Film Festival 
in 2014 and...

خالصه: د ر سال ۱۹۷۸، هرتز فرانک "د ه د قیقه بزرگ تر" را فیلم برد اری کرد، 
پالنی طوالنی که د ر آن گروهی از بچه ها د ر حال تماشای چیزی خارج از قاب 
تصویر بود ند. چهل سال بعد ،  گروهی د یگر از کود کان د ر یک کالس از شهری 

کوچک، چهرة این کود کان را، خارج از قاب  مشاهد ه می کنند.

Synopsis: In 1978 Herz Frank filmed "Ten minutes older", 
a long take of a group of children watching something that 
was out of frame. Forty years later, these children's faces, 
out of frame, are being watched by another group of 
children in a classroom of a small town

Director: Aitor Gametxo Zabala
Spain
10:40 min

Another ten minutes older د ه د قیقه بزرگ تر
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مازین ام شربيانی
متولد شـهر کرکوك د ر کرد سـتان عراق اسـت و هم 
اکنـون د ر لنـد ن زند گـی می کنـد. او کـه کارشـناس 
ارشـد فیلـم، سـینما و تلویزیـون اسـت، تاکنـون بـه 
خاطـر فیلم هـای کوتـاه، مسـتند و فیلم نامه هایـش 
برنـد ة جوایـز بی شـماری شـد ه اسـت. شـربیانی د ر 
د انشـگاه بیرکبک و متروپولیتن لنـد ن تحصیل کرد ه 
و د رجـة افتخـاری کارشناسـی د ر رشـتة رسـانه های 
د یجیتـال و مطالعـات فرهنگـی را کسـب کرد ه اسـت.

کارگرد ان: مازین ام شربیانی
 عراق

۲0 د قیقه 

Mazin M Sherabayani
Born in the city of Kirkuk in Iraqi Kurdistan, 
Currently based in London, winner 
of numerous awards for short films, 
documentaries and scripts, graduated with 
Master's Degree in Film, Screen Media and 
Television. Birkbeck University, Studied 
at London Metropolitan University and 
achieved BSc honor’s Degree in Digital 
Media and Cultural Studies.

خالصه : د یاب ۱۲ ساله یک پسرکرد  ایزد ی است که پس از حمالت وحشتناك 
د اعش به روستاهای آن ها د ر کوه های شنگال )سنجار(، د ر ارد وگاه پناه  جویان 
آربات زند گی می کند. با این حال، رویایش این است که فیلم ساز و بازیگر شود و 
د استان ها و رنج های مرد م خود را با د نیای خارج د رمیان بگذارد. د یاب د ر اولین 
سالگرد نسل کشی، قصد د ارد نمایشگاهی برپا کند؛ به امید اینکه مرد م د ر جهان 

خارج آن را ببینند .

Synopsis12year-old Dyab is a Kurdish Yazidi boy living at Arbat 
refuge camp, after the horrendous attacks by the Islamic 
States on their villages at Shingal Mountains (Sinjar). However, 
Dyab’s dream is, to become a filmmaker and actor and tell the 
stories and sufferings of his people to the outside world. On 
the first genocide anniversary, Dyab is planning to present a 
show, hoping to be seen by the outside world, while he lacks 
every basic need to produce his project

Director : Mazin M Sherabayani
Iraq

 min 20

Dyabد یاب
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 ارشیا زینالی
بازیگـر و تهیه کنند ة فیلم کوتـاه ایرانی، کارشـناس 
کارگرد انـی تئاتـر از د انشـگاه هنـر سـورة  تهـران، 
نمایشـنامه نویس، نویسـند ة فیلم کوتـاه و کارگرد ان 

تئاتر و سـینما.

کارگرد ان: ارشیا زینالی
ایران

۱:50 د قیقه
۲0۱۹

ArshiaZeinali
Iranian Actor & Short film maker 
Bachelor of directing theater of Soore 
Art University of Tehran, Playwriter 
dShortfilmswriter, Theater and Cinema 
director

خالصه: د و  د قیقه تا نیمه شب ماند ه   است... Synopsis :It is two minutes to midnight...

Director: Arshia Zeinali
IRAN
1:50 min
 2019

 DOOMSDAY CLOCKساعت انقراض
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 ساموئل موریرا، متولد ۱۹۸4
تد وینگر حرفه ای صوتی و تصویری از سال ۲00۷، 
فارغ التحصیل رشــتة تولید ات ســمعی و بصری از 
یونیوالی  )Itajaí / SC( ، د ارای مجوز Dir عکاسی از 
طرف آکاد می بین المللی سینما )SP( ، د ارای مجوز د ر 
 .)SP(تصحیح رنگ و فیلم برد اری کوتاه با  اینسپایریوم
  )Itajaí camera/ SC( هم اکنــون بــا تلویزیــون
همکاری می کند  و نویسند ة آزاد بسیاري از تولید ات 

سمعي و بصري است.

 کارگرد ان: ساموئل موریرا
برزیل

۱۹:45د قیقه
۲0۱۹

Samuel Moreira, Born1984 
Professional audio and video editor 
since 2007, graduated in Audiovisual 
Production at Univali (Itajaí   /   SC), 
certified in Dir. Of Photography by 
the International Academy of Cinema 
(SP), certified in color correction and 
short filmmaking by Inspiratorium( SP). 

Currently works in the TV Camera of 
Itajaí (SC) and is a freelancer in several 
audiovisual productions.

خالصه: توانمند سـازی سرخ پوسـتان " زوکلنـگ" از طریق نجـات فرهنگی، 
ایجاد شـرایط آموزشـی و آموزش زبان مـاد ری د ر برنامة د رسـی مد ارس.

Synopsis : The empowerment of the Xokleng Indians through 
cultural rescue, qualified education and teaching of the 
mother tongue within the school curriculum.

 Director : SAMUEL MOREIRA
Brazil
19:45 min
2019

Our Land رسزمین ما
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هاد ی آفرید ه، متولد۱۳6۳
حضــور د ر بیــش از ۱۲0 جشــنواره د اخلــی 
وبین المللــی، ســازند ة ۳ فیلــم کوتــاه د اســتانی  
نارنجــی، ســوت، پــد ر و ۱4 فیلــم مســتند  از جملــه 
فرزنــد ان باغچــه بــان، زیــر د رختــان کاج، مراســم 
ــی آوران  ــره ن ــد، خاط ــل گرد آفری ــی، نق صبحگاه
ــد ه ،  ــوش ش ــت فرام ــد ه ،د رخ ــگ پری ــی رن کود ک
نــوزود ، کهنه ســوار ، مقــام نــوروز ، صــورت خوانی ، 

ــران و... ــت ته ــه وق ــوروز ب ــر و ن ــتان ،آف چنارس

کارگرد ان: هاد ی آفرید ه
فیلم نامه نویس: هاد ی آفرید ه

تصویربرد ار: رضا تیموری 
تد وین: بابک بهرام بیگی

تهیه کنند ه: هاد ی آفرید ه.انجمن سینمای جوانان ایران
مستند، ۱۳۹۷ ، ایران، ۲۹  د قیقه

Hadi Afaride, born1984
attended in more than 120 national and 

international festivals. Made 3 Short fiction 

films, Orange, Whistle, Father, and 14 

Documentaries: Children of Baghcheban, 

Under the Pine Trees, Morning Ceremony, 

Story Of Gordafarid, A Pale Looking  Child, 

The Memory Of Nyavaran, Forgotten Tree, 

Nozood, veteran, Nowruz official, face 

reading, The Plane Grove, Afar, Nowruz in 

Tehran and...

خالصه: فیلم د ربارة کشف یک نقاشی د وران قاجار است. Synopsis: About discovery of a painting from Qajar Period

Director: Hadi Afaride
 Screenwriter:Hadi Afaride 

Cinematographer: Reza Teymoori
 Editor: Babak  BahramBeygee

 Producer:Hadi Afaride, Iycs 
Documentry, 2018 , IRAN, 29min

The greeting line صف سالم
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حميد عليد اد ، متولد ۱۳64
کارشـناس ارشـد سـینما از د انشـگاه تهـران، برنـد ة 
د یپلـم افتخـار از انجمـن کارگرد انـان سـینمای 
مسـتند، نامـزد د ریافت تند یـس بهتریـن کارگرد انی 
از جشـنواره فیلـم فـرد ا، د بیـر هنـری چهارد همیـن 
جشـنوارة بین المللـی تئاتـر عروسـکی د انشـجویان.

باقر سروش، متولد ۱۳5۷
کارشناســی ارشــد کارگرد انی تئاتر از د انشگاه هنر، 
برگزید ة جشنوارة بین المللی تئاتر د انشگاه، تئاتر فجر،  

تئاتر استان کرد ستان و...

کارگرد ان: حمید علید اد و باقر سروش
فیلم نامه نویس: باقر سروش

تصویربرد ار: حسن ناحی
تد وینگر: حمید علید اد

بازیگران: معلم و د انش آموزان مد رسة کار و د انش سازند گان
تهیه کنند ه: مهد ی مطهر

مستند، ۱۳۹۷، ایران، ۳0 د قیقه

Hamid Alidad, Born1985
M.A of Cinema from the University of Tehran. 
Honors Diploma from the Documentary 
Cinema Directors Association. Candidate 
for the Best Director of the Tomorrow Film 
Festival. Director of theInternational Student 
Puppet Theater Festival
Bagher Soroush, Born 1977
MA in Theater Directing from University of 
the Arts. Featured in International University 
Theater Festival, Fajr Theater, Kurdistan 
Province Theater

خالصه: جعفر سـریش آبـاد ی، معلم مد رسـة کارو د انش سـازند گان، سـعی 
د ارد با روش بهینة خود فضای آموزشـی مد رسـه را به فضـای صنعت نزد یک 

کند و  د انش آمـوزان را برای آمـاد ه ورود به بـازار کار کند.

Synopsis: Ja'far Serish Abadi, who is a teacher at school of 
art, tries to improve the educational school's space with an 
optimistic approach, and making the students ready to enter 
the labor market.

Director: Hamid Alidad and Bagher Soroush
Screenwriter: Bagher Soroush
Cinematographer: Hassan Nahi
Editor: Hamid Alidad
Actors: teachers and students  of  "Sazandegan" School of Art
Producer: Mahdi Motahar
Documentary ,2018, IRAN,  30min 

Electric Arcقوس الکرتییک
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ماتئوس گلبيسکی

کارگرد ان:  ماتئوس گلبیوسکی
لهستان  
۱5 د قیقه

Mateusz Golebiewski

خالصه: مروری بر زند گی و آرزوهای یک فرد مبتال به سند رم د ان. Synopsis: A review of the life and aspirations of a Down 
syndrome sufferer.

Director: Mateusz Golebiewski
Poland
15 min

 Labour  (self-employed))کار عمیل )خود اشتغال
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 الکساند ر هوی سان

د انشجوی کارگاه کارگرد انی و  فیلم برد اری د انشگاه 
د ولتی فرهنگ و هنر کیف

کارگرد ان: الکساند ر هوی سان
اوکراین
۹ د قیقه
۲0۱۹

Oleksandr Hoisan

student of directoring workshop and 
Filmography at kyiv National and arts.

خالصه: وقتی به طور معمول برای د ید ار با خانواد ه سری به خانه شان می زند ، 
متوجه تغییراتی می شود که د ر خانه آنجا اتفاق افتاد ه است.

Synopsis: In his regular arrival he visited his family, he 
wondered what changes had occurred in their home.

Director: Oleksandr Hoisan  
Ukraine
9 min
  2019

Sir Chub de Pigiکبوتر
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آتبين حسينی، متولد۱۳56
تد وینگر بیش از ۱0 فیلم کوتاه د استانی از جمله شنبه  
آخرین امتحان ، المثنی و...، سازند ة مستند "باران"، 
تد وین تله فیلم سینمایی و تلویزیونی  "یکی بود، یکی 
نبود" و "سکوت شکسته"، مد یر تولید و مجری طرح 
فیلم های کوتاه  "آغال و آرد اك" ، "نماز آخر" ، "یک 

روز تعطیل" و...

کارگرد ان: آتبین حسینی
فیلم نامه نویس: آتبین حسینی
تصویربرد ار: فرهاد طالبی نژاد

 تد وینگر: آتبین حسینی
 تهیه کنند ه: آتبین حسینی

 ۱۳۹6، ایران،۳0 د قیقه

Atbin Hosseini, Born1977
He has edited more than 5 short fiction films, 
like Saturday, The Last Quiz, Replica, and ... 

made The Rain documentary, edited films for 
television and cinema such as: Once Upon 
a Time, Broken Silence. he was Production 
Manager and Project Executor of Aghala and 
Ardak, The last prayer, A  Holiday short films,…

خالصه: د ر خالل جنگ جهانی د وم ،د رمرز آذربایجان معاون وقت پاسگاه به 
تنهایی د ر مقابل هجوم ارتش شوروی مقاومت می کند و لقب "هزار آفرین"  از 

فرماند ه روس را می گیرد و...

Synopsis: during World War II, with the implicit consent of 
the Iranian government to declare neutrality, Soviet forces 
attacked Iranian territory from the north with the intention 
of confronting German spies, and at this time at the Azeri 
border, "Hossein Ali Sadafarin", the deputy of outpost, stands 
alone against the invasion of the Soviet army and gets the 
nickname "Hezarafarin" from Russian commander.

Director: Atbin Hosseini
Screenwriter: Atbin Hosseini
Cinematographer: Farhad Talebinejad
Editor: Atbin Hosseini
Producer: Atbin Hosseini
2017 , IRAN ,  30min  

Foggy Borderمرز مه آلود
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پتری پورناما سوگوا
ایـن فیلم سـاز پرشـور مالزیایـی جایـزة بهتریـن 
شـرکت کنند ه را به عنـوان نمایند ة کشـورش د ر برنامة 
"پـرورش رهبران فیلـم" د ر کامبـوج د ریافت کـرد. این 
برنامه یـک کارگاه آموزشـی فیلم بود کـه انجمن فیلم 
بوسـان از جمهوری کره آن را برگزار کرد. مسـتند "می 
خواهم به مد رسـه بروم" د ر مراسـم افتتاحیة جشـنوارة 
فیلـم آزاد ی ۲0۱۸ بـه نمایـش د رآمـد و بهتریـن فیلم 
مسـتند د ر بین همة برند گان جوایز فیلم شد. همچنین، 

جایزة ویـژه  هیئـت د اوران را د ریافـت کرد.

کارگرد ان: پوتری  پورناما  سوگوا
مالزی

۲۱ د قیقه
۲0۱۹

Putri Purnama Sugua
A passionate filmmaker from the 'Land 
Below the Wind',  Sabah, Malaysia. Having 
received the best participant award, she 
was selected to represent Malaysia at 
the Film Leaders Incubator programme 
in Cambodia , a film workshop organised 
by the Busan Film Commission of the 
Republic of South Korea. I want To Go 
To School  was selected and awarded in 
many festivals. 

خالصه: د ر یک کلبة گرم با سقفی که نشــتی د ارد، بیش از ۷0 کود ك بد ون 
تابعیت و حاشیه نشین روزانه د ر شرایطی سخت تحت  نظر معلم خود ، "روژیا 
سامی" تحصیل می کنند. روژیا این مد رسه را چهار سال پیش و با هد ف تأمین 
آموزش اولیه برای کسانی تأسیس کرد ه است که د ر جامعة او زند گی می کنند.  
این فیلم نشــان می د هد که این کود کان د ر شهر "صباح" تمایلی باورنکرد نی 

برای د نبال کرد ن آموزش د ارند.

Synopsis:In a baking hot shack with a leaky roof, over 
70 stateless children squeeze in daily to study under the 
guidance of their teacher, Rujiah Sami. Rujiah founded a 
school four years ago to provide basic education to people 
who live in her community.

Director : Putri Purnama Sugua
Malaysia
21 min
2019

I want To Go To Schoolیم خواهم به مد رسه بروم
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 د ایانا گرید ینارو
انیماتور و تصویرگر مستقل ســاکن لند ن است که 
سابقه ای د ر هنرهای زیبا د ارد. او که فارغ التحصیل 
رشتة انیمیشن از کالج سلطنتی هنراست، د ر مستند ها 
 BBC و پروژه های مستقل برای مشتریانی از جمله
RSA ، Turf Projects ، و کالــج کینــگ همکاری 

کرد ه است. د ر ســبک او، جزئیات بسیار و ساد گی با 
هد ف ایجاد مضمونی فرا واقع گرایانه )ســورئال( د ر 

هم می آمیزند.

کارگرد ان: د ایانا گرید ینارو 
انگلستان
5 د قیقه
۲0۱۹

Diana Gradinaru
a freelance London-based animator 
and illustrator with a background in 
FineArt. She studied animation at the 
Royal College of Art. She has worked 
on independent. documentaries and 
projects for clients including the BBC, the 
RSA, Turf Projects and King’s. College. 
Her style blends the hyper-detailed and 
the naive to surreal effect.

خالصه: "هوشیاری چیست؟" این پرسش کابوس شبانه روزی ذهن انسان  
است.فیلم د استان خاطرات گذشــته و آیند ه را با د ســت کاری کارتون های 
کالسیِک محبوب بیان می کند و به این ترتیب، چشم اند ازی گیج کنند ه و پیچید ه 

از واقعیت ارائه می د هد.

Synopsis :What is Consciousness?' is a nightmarish walk 
through the mind. Animated and directed by RCA.graduate 
Diana Gradinaru, the film tells the story of memories past 
and future by manipulating.classic beloved cartoon tropes to 
create a perplexing and disorienting view of reality.

Director:  Diana Gradinaru
United Kingdom
5 min
2019

What is Consciousness?هوشیاری چیست؟
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سباستین کود ر
از فارغ التحصیــالن اخیــر رشــتة هنــر انمیشــین 
رایانــه ای از "اســتود یو اســکیپ" اســت. ایــن هنرمنــد 
تجســمی جــوان د ر مؤسســة »طبقــة ســوم« د ر لند ن 

ــه کار اســت. مشــغول ب

کارگرد ان: سباستین کود ر
انگستان

 ۳:۳0د قیقه

sebastian kuder
He is a recent graduate of Escape Studios, 
where he studied the art of computer 
animation. He is currently working as a 
junior visualisation artist at The Third Floor 
in London

خالصه:نگاهی حسرت بار )نوستالژیک( به زند گی پیرمرد ی است که د ر رویای 
جوانی خود سیر می کند. او د ر خواب می بیند که جوان است و با اتومبیل های 

سریع مسابقه می د هد.

Synopsis: The Good Old Days is a nostalgic look at the life 
of an old man who dreams of his youth.An elderly man 
dreams of his youth racing fast cars.

Director: sebastian kuder
United Kingdom
3:30 min

The Good Old Daysایام خوش قد یم
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ليد ا فضلی، متولد ۱۳55
کارشـناس ارشـد کارگرد انـی انیمیشـن از د انشـگاه 
تربیـت مـد رس، کارگـرد ان انیمیشـن ،تصویـر سـاز 
و مـد رس د انشـگاه.  کارگـرد ان انیمیشـن های "چـرا 
سـگ ها از گربه هـا متنفرنـد؟" ، "مـرگ و پیـرزن" 
و "بچـة همـه" . برنـد ة جوایـزی چـون سـیمرغ 
بلوریـن جشـنوارة  فیلـم فجـر د ر بخـش بیـن الملل، 
تند یـس د وسـاالنة  پویانمایـی تهـران، جایـزة پروین 
اعتصامی،جشـنوارة فیلم کود ك و نوجوان، جشن خانه 
سـینما ،فیلـم کوتاه تهـران، فیلـم مسـتقل  خورشـید و ...

کارگرد ان:  لید ا فضلی
فیلم نامه:  لید ا فضلی

طراح پویانمایی:  مریم کرمی ، رسول شیری
تد وین:  لید ا فضلی

تهیه کنند ه:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
۱۳۹۷، ایران، ۸:50 د قیقه

Lida Fazli, Born 1976
Master's degree of Animation Directing 
from Tarbiat Modarres University, Director 
of animation, illustrator and lecturer, 
Winner of prizes such as Crystal Simorgh 
of Fajr International Film Festival, Tehran 
Biennial Animation Statue, Parvin Etesami 
Award, Children and Youth Film Festival, 
Cinema House Celebration, Tehran Short 
Film, Sun independent film and...

خالصـه:  د و کـود ك د ر د و طـرف خط مـرز با هم د وسـت می شـوند و همین 
به جنـگ میـان بزرگسـاالن می انجامد.

Synopsis:Two boys on two sides of a border become friends 
and that leads to war between adults.

Director: Lida Fazli
Screenwriter: Lida Fazli
Animation Designer: Maryam Karami, Rasoul Shiri
Editor: Lida Fazli
Producer: Documentary & Experimental Film Center
2018 , Iran,  8:50 minutes

This Side, Other Sideاین سو، آن سو
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کارگرد ان: هریستینا بلوسووا
ازبکستان

۱:۲۲د قیقه
۲0۱۸

خالصه: همه برای سفر با  این کشتی بلیت تهیه کرد ه اند اما کشتی د ائم د ر حال 
حرکت د ر زمان های متفاوت است.

Synopsis :Everyone has got a ticket for this ship but it sails... 
always at different  times.

Director: Hristina Belousova
Uzbekistan
1:22 min
2018

The Last Cruise)آخرین سفر)آخرین کشیت

هریستينا بلوسووا
 آثــار وی د ر جشــنواره های مختلف )بیــش از ۱50 
جشــنوارةبین المللی فیلم( به نمایش گذاشته شد ه اند و 
جوایز مختلفی برای او به ارمغــان آورد ه اند؛ از جمله د ر 

»لومیر«)مستند( ۲0۱۷.

Hristina Belousova
Her short films and cartoon artworks 
have won different awards and have 
been featured on various festivals more 
than 150 International Film Festival 2017 
– “Lumiere” documentary.
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برنت فارست
متولد مونترال کاناد ا؛ او بالفاصله پس از د ورة د بیرستان، کار 
انیمیشن را شروع کرد و اکنون ۲۱ سال است که بی وقفه به 
آن اد امه د اد ه است. فارست د ر ســال ۲0۱4 به توکیو رفت و 
هم اکنون د ر یکی از بزرگ ترین استود یوهای ژاپن به عنوان 
مد یر فنی مشغول به کار است. او کارگرد انی »استخر کثیف« 

)۲0۱6( را نیز د ر کارنامة خود د ارد.
توبياس اشالگ

متولد هامبورگ آلمان، فارغ التحصیل مد رســة انیمیشــن،  
عالقة شد ید ش به ساخت فیلم های کوتاه CG را به صورت 
حرفه ای د نبال کرد. از سال ۲0۱5  د ر توکیوی ژاپن زند گی 
می کند و به عنوان انیماتور شخصیت پرد از حرفه ای مشغول 
به کار است. شلز کارگرد انی »Noseman« )۲0۱6( را نیز 

برعهد ه د اشته است.

کارگرد ان: توبیاس اشالگ - برنت فارست
ژاپن

۲:05 د قیقه

Brent Forrest
Born in Montreal Canada, started working 
in animation directly out of high school and 
hasn't stopped for 21years 
Tobias Schlage
Born in Hamburg, Germany. After 
graduating from an animation-school he 
turned his year-long passion of creating CG 
short-films into a profession 
 

خالصه: پسر جوانی شــروع به گذراند ن زمان زیاد ی د ر د نیای واقعی می کند، 
گوشی هوشمند ش سعی د ارد توجه او را  د وباره به جایی جلب کند که خود ش 

متعلق به آن کند.

Synopsis :When a young boy starts spending too much time 
in the real world, it's up to his smartphone to help bring his 
attention back to where it belongs.g

Director: Tobias Schlage-Brent Forrest
Japan
 min 2:05

Like and Follow)به د نبال الیک)پسند ید ن و د نبال کرد ن
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آمنه منشی زاد ه، متولد۱۳6۷
کارگــرد ان، انیماتور و طــراح کارکتــر، د ارای مد رك 
کارشناسی د ر رشــتة اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد 
انیمیشن از د انشگاه سوره است. د ر قسمت های تد وین، 
انیمیت، رنگ و کلین اپ د ر پروژ ه های متفاوتی فعالیت 
کرد ه اســت. »پریوش« اولین فیلم و نیز پایا ن نامة د ورة 
کارشناســی ارشد اوســت و د ر جشــنواره های ملی و 

بین المللی بسیاری به  نمایش د رآمد ه است. 

کارگرد ان: آمنه منشی زاد ه
فیلم نامه: آمنه منشی زاد ه

طراح پویانمایی:آمنه منشی زاد ه
آهنگ ساز: آرمین رهبر
تد وین: آمنه منشی زاد ه

تهیه کنند ه: آمنه منشی زاد ه
۱۳۹۷، ایران، ۳:5۷د قیقه

Amene Monshizadeh, born1988
Director, Animator, Character Designer.
Bachelor’s degree in Theoretical 
Economics, Master’s degree in Animation 
from Soore University. she has worhed 
as editor, animator, color and clean up 
designer in different projects. Parivash is 
her first film and also his thesis for master’s 
degree which has attended different 
national and international festivals.

خالصه:  ماد ربزرگی د وست د اشتنی تنها زند گی می کند. او گلد انی د ارد که با 
نگاه کرد ن به آن خاطرات به یاد ماند نی گذشته برایش زند ه می شود و خود را 

د رمیان آن خاطرات می یابد.

Synopsis: A lovely grandmother living alone with her vase. 
By looking at the vase, she remembers unforgettable 
memories from the past and see herself among them.

Director: Amene Monshizadeh
Screenwriter: Amene Monshizadeh
Animation Designer: Amene Monshizadeh
Composer: Armin Rahbar
Editor: Amene Monshizadeh
Producer: Amene Monshizadeh
2018 , Iran ,  3:57 minutes

Parivashپریوش
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 ریموند ليمانتارا سوتيسنا
ــنگاپوری و د ارای  ــور س ــک انیمات ــار ی ــد لیمانت ریمون
ــانه  ــی و رس ــر ، طراح ــکد ة هن ــد رك BFA از د انش م
د انشــگاه فنــی "نانیانــگ" اســت. او عــالوه بــر د نبــال 
ــج د ر  ــه تد ری ــن ، ب ــه انیمیش ــه اش ب ــرد ن عالق ک
حــال افزایــش مجموعــه گیاهــان خــود و تزریــق این 
ــری  ــار هن ــه آث ــی اش ب ــاهد ات زند گ ــش از مش بخ

ــت. ــود اس خ

کارگرد ان: ریموند لیمانتارا سوتیسنا
۳:۳6 د قیقه

 سنگاپور
۲0۱۸

Raymond Limantara
Raymond Limantara is an animator from 
Singapore, with a BFA from Nanyang 
Technological University, School of Art, 
Design and Media. Besides pursuing her 
passion for animation, Zhibin can be found 
quietly increasing her collection of plants 
and injecting these observations of life into 
herartworks.

خالصــه: د ونفــر بــر ســر نقاشــی فضــا بــا یکد یگــر می جنگنــد و افتضاحــی 
بــه بــار می آورنــد کــه از کنتــرل خــارج اســت.

Synopsis :Two characters fight for painting space, creating a 
mess that goes out of control.

Director : Raymond Limantara
3:36 min
Singapore
2018

Balanceتعاد ل
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 لوكاس موریرا

کارگرد ان: لوکاس موریرا
پرتغال

5:۳۳ د قیقه

Lucas Moreira

خالصه: د نبال کـرد ن جرقه هـای یک ذهن  کنجـکاو   د ریچه هـای جد ید ی 
را بـه روی ما بـاز می کند.

Synopsis: Following the sparks of a curious mind opens new 
doors for us.

Director: Lucas Moreira
Portugal
5:33 min

Chasing Sparksتعقیب جرقه ها
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جوزپ كوله
انیماتـور مسـتقل، متخصص د ر زمینة اسـتاپ موشـن 
و طـراح، او ضمـن پیشـبرد طرح هـای شـخصی اش با 
شـرکت های فیلم سـازی و تلویزیون هـای مختلـف 
همـکاری د ارد و تـا کنـون د ر جشـنواره های سـینمایی 
اسـپانیا و نیز جشـنواره های بین المللی جوایـز متعد د ی 

د ریافـت کرد ه اسـت.
د انش جليل

این فیلم سـاز مسـتقل با اصلیـت امارات متحـد ة عربی، 
تهیه کننـد ه، نویسـند ه و هنرپیشـه اسـت. فیلم هـای 
انیمیشـن کوتاه و مهیج او د ر بیش از 50 جشـنوارة فیلم 
محلـی و بین المللی به نمایـش د رآمد ه و برنـد ة جوایزی 

شـد ه اند.

کارگرد ان: د نیش جلیل.جوزف کلی
امارات متحد ه عربی

۲0۱6
۱:۳0د قیقه

JOSEP CALLE
Freelance animator, specialized in stop 
motion, and modeller. He combines his 
personal projects with collaborations 
with tv companies and film productions, 
winning multiple awards in Spanish and 
international film festivals 
 Danish Jalil
a UAE-based independent filmmaker, 
producer, writer & artist, His award-
winning live-action animated Short Films 
have been screened in more than 50 local 
and international film festivals 

خالصه: گرمایش جهانی سیارة زمین را تهد ید می کند... Synopsis :Planet Earth is threatened by global warming...

Director : Danish Jalil. JOSEP CALLE
United Arab Emirates
2016
1:30 min

Stop or Melt توقف یا ذوب
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د انته رستاو
هریستينا بلوسووا

فیلم های کوتاه و کارتون های او برند ة جوایز مختلفی 
شد ه اند. این آثار  د ر جشنواره های مختلف )بیش از ۱50 
جشنوارة بین المللی فیلم( به نمایش گذاشته شد ه اند.  از  

جمله د ر "لومیر" )مستند( ۲0۱۷.

کارگرد ان: هریستینا بلوسووا، د انته رستاو
ازبکستان

۱:۲۸ د قیقه
۲0۱۸

DanteRustav
Hristina Belousova
Her short films and cartoon artworks 
have won different awards and have 
been featured on various festivals more 
than 150 International Film Festivals2017 
– “Lumiere” documentary.

خالصه: چگونه برای برطرف کــرد ن نقص های خود چهره هــای د یگر را 
برمی گزینیم؟

Synopsis: How do we choose other faces to fix our flaws?k

Director:  HristinaBelousova,Dante Rustav
Uzbekistan
1:28 min
2018

Inclusive theater  تئاتر فراگیر
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ریحانه ميرهاشمی
متولد۱۳6۳

انیماتـور موزیـک وید ئویـی »اگـر تـو راهی شـوی«، 
سـوپروایزر انیماتور فیلم سـینمایی »آخرین د استان«، 

کارگرد ان انیمیشـن کوتاه جبیـر و...

کارگرد ان: ریحانه میرهاشمی
فیلم نامه: اشکان رهگذر

طراح پویانمایی: ریحانه میرهاشمی
آهنگ ساز: عطا اخگراند وز

تد وینگر: اشکان رهگذر
تهیه کنند ه: اشکان رهگذر ، استود یو هورخش

۱۳۹۷، ایران، ۹:55 د قیقه

Reyhaneh Mirhashemi
Born1984
Animator of music video, "If You Go Away". 

Supervisor animator of movie, "Last Story". 

Director of short animation, Chinkara

خالصه:  محیط بان د ر منطقه ای حفاظت شد ه به گشت زنی مشغول است. روح 
او با طبیعت همسان  د رآمیخته است و از این رو ضمن مراقبت از مرزهای پارك 

و حیوانات، خود نیز به جاند اران مختلف تبد یل می شود.

Synopsis:A park warden is protecting a preserved park. His 
soul is mixed with nature, while protecting the boundaries of 
the park and animals, he has also become different animals.

Director: Reyhaneh Mirhashemi
Screenwriter: Ashkan Rahgozar
Animation Designer: Reyhaneh Mirhashemi
Composer: Ata Akhgarandouz
Editor: Ashkan Rahgozar
Producer: Ashkan Rahgozar, Hoorakhsh Studios
2018,  Iran, 9:55 minutes

Chinkaraجبیر
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سارا اند روز
د انشـجوی د ورة کارشناسی د ر رشـتة انیمیشن است و 

د ر "اسـتود یو  اسـکیپ" لند ن تحصیـل می کند.

کارگرد ان : سارا اند روز
انگلستان

۱:۳۹د قیقه

Sara Andrews
Sarah Andrews is an undergraduate 
student, studying animation at Escape 
Studios in London.

خالصه:یک رباِت  تنها تصمیم می گیرد تا یک د وســت مکانیکی را آزمایش 
کند و بسازد.

 Synopsis: A lonely robot decides to try and build a mechanical
friend

Director:Sarah Andrews 
United Kingdom
1:39 min

Jerichoجریکو
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ماریا النا مورنو لوپز
د ارای پنج ســال تجربه د ر ســاخت اســتاپ موشن و 

انیمیشن د وبعد ی و  فیلم های کوتاه.

کارگرد ان: ماریا النا مورنو لوپز
مکزیک
4د قیقه

María Elena Moreno López
Five years of experience in stop motion and 
2D animation feature and short films.

خالصه: ترکیبی از خیال و واقعیت اســت، ترکیبی از فرهنگ بومی مکزیک، 
افسانه ها و زیبایی جنگل های ماست.  د استان نشان می د هد که چگونه  نگهبانان 
باستانی جنگل، یعنی پروانه های مونارك، فعالیت های غیرقانونی گروهی از 

هیزم شکنان را متوقف می کنند.

Synopsis :A mix between fantasy and reality, combining our 
mexican indigenous culture, legends and the beauty of our 
forests, Chrysalis tells the story of how the illegal activities of 
a group of lumberjacks end up being stopped by the forest's 
ancient guardians: the monarch butterflies.

Director : María Elena Moreno López
México
4 minutes

Chrysalis)جوانه)پروانیگ
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پائــول اوژن د نــود، ژوليــا شــی، لوقــن د ســق، 
آليــس لفــوق، ناتاشــا پيانتــی، كوئنتــان 

ــوک تيرل
 Supinfocom Rubika آن هــا از مد رســه
)والنســیان ، فرانســه( بــا مــد رك  کارشناســی 
ارشــد کارگرد انی د یجیتــال فــارغ التحصیــل 

. ند شــد ه ا

کارگرد انان:پائـول اوژن د نـود، ژولیـا شـی، لوقن د سـق، آلیس لفوق، ناتاشـا 
پیانتـی، کوئنتان

4:50د قیقه
فرانسه
۲0۱۹

Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, 
Lorraine Desserre, Alice Lefort, 
Natacha Pianeti and Quentin
Tireloque have graduated from Supinfocom 
Rubika school (Valenciennes, France) with 
a Master indigital director

خالصه: د ر آپارتمان های نمکی بونویل، صد ای غرش موتورها از راه د ور قابل 
شنید ن است. ایکاروِس شامپانزه پشت فرمان است و تالش می کند با وسایل 
نقلیة نماد ین و به طور فزایند ه قد رتمند، به سرعت حد اکثر 400 مایل د ر ساعت 
برسد، که برای وسایل نقلیة زمینی غیرممکن به نظر می رسد. حاال که ایکاروس 
تا این حد بلند پرواز اســت، آیا با تالش خود موفق خواهد شد و یا با انتظارات  

مخربی که از خود د ارد شکست خواهد خورد؟

Synopsis:On the Bonneville salt flats, the sound of roaring 
engines can be heard in the distance. At the wheelis Icarus, 
a chimpanzee hell-bent on transcending the limits of speed. 
Aboard iconic and increasingly powerful vehicles, Icarus will 
attempt to reach the ultimate speed of400Mph, thought to 
be impossible for land vehicles. As Icarus reaches for the sky, 
will he prevail or be consumed by his self-destructive quest.

Directors:Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine 
Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin
04:50 min
 France
2019

400Mphچهارصد مایل بر ساعت



109

شـد
م ر

یـل
ی ف

ملل
ن ال

ه بی
وار

شـن
ن ج

همی
ل و ن

چه
ـی

مای
یان

ـو
ة پ

ـق
ساب

م

رابرت تورلو

متولد: ۱۹66
کارگرد ان فیلم های انیمیشن، هنرپیشه، فیلم نامه نویس 

و انیماتور.
 

کارگرد ان: رابرت تورلو. 
کشور: لهستان

5:5۷ د قیقه

Robert Turlo

Born1966
Director of animation films, artist, 
scriptwriter and animator 

خالصه: د استان فیلم بر اساس کتابی نوشتة میشال روسینک است، به شیوه ای 
نسبتاً طنزآمیز، نگاه یک ناظر جوان را به مسائل روزمرة خانه نشان می د هد که 
با زند گی معمول یک خانواد ة چهار نفره )یک پسر، یک د ختر، ماد ر، پد ر و حیوان 
خانگی شان( ارتباط نزد یکی د ارد. هر قسمت این انیمیشن که برای کود کان 
نوشته شــد ه، حاوی تمرینی الهام  بخش و محرك برای تسلط بر زبان است و 
د ر آن  اغلب بازی با معانی مختلف یک کلمه، به طــرز ماهرانه ای آن ها را به 

موضوعاتی خند ه د ار تبد یل می کند.

 Synopsis:based on the book by Michał Rusinek, in a rather 
humorous way shows the young viewer around everyday 
objects in the home, closely related to everyday life of a 
four-person family (a Boy, a Girl, Mom, Dad, and their pet 
Dog). The animated episodes for children, makes an inspiring 
exercise in the command of the language, and a must-read 
for the kids and adults alike, boasting an ingenuous use of 
select, narrative sequences in verse.

Director: Robert Turlo
Poland
5:57 min

The Home Rhymes22 د استان های محیل
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 فابيو تریکا

کارگرد ان: فابیو تریکا
یتالیا ا

5:58 د قیقه

Fabio Terica

خالصه:همان طور که د ر نسخة قد یمی فیلم د ید ه می شود، شخصیت اصلی، 
کارملو د ر حال و هوایی حسرت بار )نوستالژیک(، د وباره د ر لحظه های جوانی 

خود زند گی می کند.

Synopsis :As in an old film the protagonist Carmelo lives again 
in nostalgic atmosphere, moments of his youth.

Director : Fabio Terica
Italy
5:58min

Twelve Minutes of Rainد وازد ه د قیقه ابران
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صوفيا ال خياری 
متولد ۱۹۹۲

او د انشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن د ر کالج سلطنتی 
هنر لند ن  است.

کارگرد ان: سوفیا ال خیاری
مراکش

۳:۳۸ د قیقه

SofiaEl Khyari
born1992
she is now pursuing a master’s degree in 
animation at the Royal College of Art in 
London.

خالصه: سه نسل از زنان مراکشی هنگام فراهم کرد ن مراسم سنتی عید قربان، 
احساسات و حکایاتشان را با یکد یگر د رمیان می گذارند.

Synopsis: Three generations of Moroccan women exchange 
feelings and anecdotes while preparing the traditional 
ceremony of Eid Al Adha.

Director :Sofia El Khyari
Morocco
3:38 min

Ayamروزها
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سانيش توماس

کارگرد ان : سانیش توماس
کشور: هند

5دقیه

 SaneeshThomas

خالصه: بیوة سالخورد ه ای پسرش را تا نشستن د ر ریکشا)نوعی د رشکة کوچک 
که انسان آن را می کشد( بد رقه می کند. ســفر این مرد جوان مملو از موانع و 
خطرات بسیار است که با پیشروی بر آن ها غلبه می کند. با گذشت زمان، این 

سفر تکرار می شود و چرخ ریکشا استعاره ای از یکنواختی زند گی است.

Synopsis: An ageing widow bids her son goodbye as he sets 
out on his cycle rickshaw. The young man's journey is fraught 
with many obstacles and dangers which he overcomes as 
he moves ahead. In time, this journey is repeated and cycle 
rickshaw becomes a metaphor to the monotonousness of 
life.

Director: SaneeshThomas
India
5 min 

The Cycle rickshaw)ریچشای د وچرخه سوار)چرخه کالسکه
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مهين جواهریان
متولد ۱۳۲۹

کارشناس ارشد کارگرد انی انیمیشــن از د انشگاه هنر، 
ســازند ة آثاری چون» بارون میاد جر جــر«، »د وید م 
و د ویــد م« و... ، منتخب جشــنواره های هاید ا )ژاپن(،  
پویانمایی، فیلم کوتاه،خانة سینما، رشد، مجمع آسیایی 

ژاپن، پرایز NHK ژاپن و ... .

کارگرد ان:  مهین جواهریان
فیلم نامه:  مهین جواهریان

طراحان پویانمایی:  نگار زنجانی زاد ه،پژمان فیروز بخت
آهنگ ساز:  امید فتح اللهی

تهیه کنند ه:  محمد رضا کریمی صارمی، امور سینمایی کانون پرورش فکری 
کود کان و نوجوانان

۱۳۹۷، ایران، 6 د قیقه

Mahin Javaherian
born1950
Master of animation directing from Art 
University, Producer of , I Ran and Ran 
Presence and selection of Haida (Japan) 
festivals, animations, short films, movie 
theaters, growth, Japan's Asian Assembly, 
Japan's NHK Premiere and...

خالصه:کاکل زری قلک خود را شکســته اســت و می خواهد با  پس اند ازش 
کفش های نو بخرد.

Synopsis : Kakol Zari has broken her penny bank, she wants 
to buy new shoes with her savings.

Director: Mahin Javaherian
Screenwriter: Mahin Javaherian
Animation Designer: Negar Zanjani zadeh, Pejman Firouzbakht

Composer: Omid Fathollahi
Producer: Mohammadreza Karimi Saremi, Institute for the 
Intellectual Development of Children and Young Adults
 2018 , IRAN,  6minutes 

Zar zari Kakol Zariزر  زری، کاکل زری 
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عباس عباسی وزین
متولد ۱۳5۷

تولید بیش از ۲0 انیمیشن کوتاه و فیلم تبلیغاتی

کارگرد ان:  عباس عباسی وزین
فیلم نامه:  علی ثابت نیا

طراح پویانمایی:  عباس عباسی وزین
آهنگ ساز:  حامد نهاوند ی

تد وینگر:  شفیع آهی
تهیه کنند ه:  علی ثابت نیا ، مرکز آفرینش های هنری استان قد س

۱۳۹4، ایران،4:۲0 د قیقه

Abbas Abbasi Vazin
born 1978
Producer of more than20 animations and 
advertisements

خالصه :  سـنت سـالم د اد ن به امام رضـا )ع( از د یرباز وجود د اشـته و با وجود 
تغییر د ر شـکل زند گـی و تغییر نسـل ها، ایـن فرهنـگ و سـنت د یرینه هیچ 

تغییری نکرد ه اسـت و از نسـلی به نسـل د یگر می رسـد.

Synopsis:Despite changing in lifestyle and generations, 
the tradition of saying hello to Imam Reza shrine has 
always existed among people of Mashhad and is passing 
to next generations without any change.

Director: Abbas Abbasi Vazin
Screenwriter: Ali Sabetnia
Animation Designer: Abbas Abbasi Vazin
Composer: Hamed Nahavandi
Editor: Shafi’e Ahi
Producer: Ali Sabtnia, Art Creation Institute of astan-e Quds
2015 , Iran , minutes 4:20

Helloسالم
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فاطمه حسنی، متولد ۱۳6۹
کارشـناس ارشـد انیمیشـن از د انشـگاه هنر تهران، 
عضـو پیوسـتة آسـیفا ایـران، سـازند ة آثـاری چون 
روزه د اری د ر ماه مبارك، پد ر عشـق و مـاه پاره، یک 
شـب یک د رخت، عشـق ماد ر و سـرباز کوچک و...، 
منتخـب جشـنواره های کـود ك و نوجـوان، رویش، 
عمار ، چهلچراغ، سـما، د وسـاالنه پویانمایی، شـهر، 

و حسـنات و...

کارگرد ان: فاطمه حسنی
فیلم نامه: فاطمه حسنی

طراحـان پویانمایـی:  ابراهیـم موحـد ی ، فاطمـه حسـنی ، زهراسـاد ات 
آیت اللهـی، سـپهر مونـی

تد وینگر: فاطمه حسنی
تهیه کنند ه :  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

۱۳۹۷، ایران، 6:۳0 د قیقه

Fatemeh Hasani, born1990
Master's degree of Animation of Tehran 
Art University, Associate Member of Asifa 
Iran, Producer of : Fasting in Ramadan,  
Father of love and the torn moon, One 
night a tree, mother's love, and, Little 
Soldier…, attendant and selected of 
children and youth festivals, Rooyesh, 
Ammar, Chehelcheragh, Sama, Biennial 
of Animation, City, Hassanaat and ...

خالصه:  پسربچه ای د ر حیاط امام زاد ه ای، د ر حال بازی است اما ناگهان 
متوجه قبرهای سپید و بد ون نام و عکس می شود و...

Synopsis:A boy is playing at the yard of an Immamzadeh 
when he notices some unknown white graves...

Director: Fatemeh Hasani
Screenwriter: Fatemeh Hasani
Animation Designer: Ebrahim Movahedi, Fatemeh Hasani, 
Zahra Sadat Ayotllahi, Sepehr Mouni
Editor: Fatemeh Hasani
Producer: Documentary & Experimental Film Center
2018 , Iran, 6:30   minutes

White Stonesسنگ های سپید
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بهرام عظيمی، متولد۱۳45
کارشناسـی صنایـع د سـتی از د انشـگاه هنـر تهـران 
و د ارای نشـان د رجـه ۲ هنـری وزارت ارشـاد معـاد ل 
با کارشناسـی ارشـد انیمیشـن .کارگـرد ان انیمیشـن، 
فیلم نامه نویـس، طـراح کاراکتـر و کاریکاتوریسـت. 
از جملـه معروفتریـن آثـار او »انیمیشـن های تبلیغاتی 
راهنمایـی و رانند گـی« )سیاسـاکتی و د اوود خطـر(، 
انیمیشـن های »آقـای ایمنـی« )حسـن خطرناکـه 
حسـن(، انیمیشـن های سـه بعـد ی »بابابرقـی«، 
انیمیشـن کوتاه »ماسـوله« انیمیشـن کوتـاه »بابا« و 
کارگرد انـی فیلـم بلنـد انیمیشـن »تهـران ۱500« و...

کارگرد ان:  بهرام عظیمی
فیلم نامه:  مهناز عاد لی

طراح پویانمایی:  لیال شعبانی نژاد
تد وینگر:  احسان عظیمی

تهیه کنند ه:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
۱۳۹۷، ایران،۱4:۳0 د قیقه

Bahram Azimi, born1966
Bachelor of handicrafts from Art University, of 

Tehran, having grade II art badge 2 from Ministry 

of Ershad equivalent to Master's of Animation, 

Animation director, screenwriter, character 

designer and cartoonist. His most popular 

works include "Traffic Advertising animation" 

(Siyasaketi and Davood Khattar), "Mr. Imani's 

animations" (Hassan this is dangerous Hassan), 

"BabaBarqi" 3D Animation, the short film 

"Masoule" and the short film "Baba" and 

"Tehran 1500" animation director...

ــیقی  ــد موس ــد ه ای می خواه ــش، نوازن ــال پی ــد ود ۹0 س ــه: د ر ح خالص
ــران  ــازه وارد ای ــه ت ــود رو ک ــرکات و سیســتم خ ــاس ح ــر اس ــد ش را ب جد ی

ــازد. ــت، بس ــد ه اس ش

Synopsis : About 90 years ago, a musician wants to 
compose his new music based on a new car which was 
released.

Director: Bahram Azimi
Screenwriter: Mahnaz Adeli
Animation Designer: Leila Shaabani Nejad
Editor: Ehsan Azimi
Producer: Documentary & Experimental Film Center
2018 , Iran, 14:30 min

The Sixth Stringسیم شمش
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وریا نيک منش ، متولد ۱۳5۹ 
کارشناس گرافیک،کارشناس ارشد کارگرد انی انیمیشن 

از د انشکد ة سینما و تئاتر د انشگاه هنر تهران. 
مریم هاشم نژاد ، متولد۱۳60

منتخب فیلم های کوتاه آموزشی و مقام سوم بهترین فیلم 
کوتاه برای قسمت اول از مجموعه انیمیشن های »زینو«، 
»زند گی نو«، د ر نخســتین جشــنوارة ملی پویانمایی 
تلویزیونی ایران، مقام نخست بهترین پویانمایی برای 
انیمیشن شهر هزار کبوتر د ر نهمین جشنوارة پویانمایی 

رضوی، جشنوارة مرد می فیلم عمار و...

کارگرد انان:  وریا نیک منش ، مریم هاشم نژاد
فیلم نامه:  فائزه کشاورزیان

طراح پویانمایی:  وریا نیک منش
آهنگ ساز:  امیر حسین اسکند ری

تد وینگر:  وریا نیک منش
تهیه کنند ه:  وریا نیک منش ، علی ثابت نیا

۱۳۹۷، ایران، ۱5د قیقه
Voria Nik Manesh, Bron1980
Bachelor’s degree in Graphic from Shahed Art 
college of Tehran, Master’s degree in animation 
directing from Cinema and Theatre College of 

Tehran University of Art.

Maryam Hashem Nejad, Born1981
Selected for Educational Short Films and the best 
third short films for first episode of animation 
series, Zeyno, New Life in National Television 
Animation Festival, The best animation for 
City of Thousand Pigeons in Razavi Animation 
Festival, The best animation for City of Thousand 

Pigeons in Ammar Int'l Popular Film Festival

خالصه:  ریحانه د ختــر کوچکی که د ر آپارتمانی د ر شــهری زند گی می کند و 
بخشی از غذایش را برای کبوترهایی که هر روز د ر بالکن خانه شان جمع می شوند، 
می ریزد. او شبی د ر خواب می بیند که کبوتری به اتاقش وارد شد ه است و  او را به 

سفر به شهر هزار کبوتر د عوت می کند .

Synopsis:Reyhaneh is a little girl who lives in an apartment in a 
city. Every day, she shares her food with the pigeons that gather 
around in the balcony of their house. One night in her dream, 
a pigeon comes into her room and invites her to the city of 
thousand pigeons
Director: Voria Nik Manesh, Maryam Hashem Nejad
Screenwriter: Faezeh Keshavarzian
Animation Designer: Voria Nik Manesh
Composer: Amihossein Eskandari
Editor: Voria Nik Manesh
Producer: Voria Nik Manesh, Ali Sabet Nia
2018 , Iran , 15 min

City of Thousand Pigeonsهشر هزار کبوتر
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ُرزا فيشر

کارگرد ان: ُرزا فیشر
انگلستان

5:۳4 د قیقه

Rosa Fisher

خالصه: مد ارس شبانه روزی می توانند کود کان را از خانه های امن و د وست 
د اشتنی خود د ور کنند و آن ها را د ر فضایی سرد و بی محبت نگهد اری نمایند. 
بچه ها برای جان به د ر برد ن از این تجربه باید عواطف و احساســات خود را 

سرکوب کنند.

Synopsis : Boarding schools can rip children out of their 
secure, loving homes and deposit them into a cold, unloving 
institution. Kids have to emotionally shut down, and cut 
off their sensitivities to themselves in order to survive this 
experience. 

Director: Rosa Fisher
United Kingdom
5:34 min

Sent Awayتبعید شد ه
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شيوا ممتحن
متولد۱۳5۳

کارشــناس معماری، ســازند ة انیمیشــن های »اجل 
معلق«،»سفر د ریایی«،»نیمکت«،»موهای نامرتب«، 
حضور د ر جشنواره های مختلف د اخلی وخارجی و کسب 

جایزه از این جشنواره ها.

کارگرد ان:  شیوا ممتحن
فیلم نامه:  شیوا ممتحن

طراح پویانمایی:  شیوا ممتحن
تد وینگر:  شیوا ممتحن

تهیه کنند ه:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
۱۳۹۸، ایران، ۷:۳۲ د قیقه

Shiva Momtahen
Born1974
Bachelor of Architecture, Producer of 
animations "out of the blue", "Cruise", 
"Bench", " Messy hair ", Attended various 
internal and foreign festivals and winner 
awards.

خالصه:  فرفرة کود کی د ر خاطراتش گم می شود.د ر حالی که کود ك می کوشد 
فرفره را پید ا کند، ما همراه او د ر خاطراتش سیر می کنیم.

Synopsis:Pinwheel of a child is lost in his memories. While 
the child is trying to find it, we go with him and roam in 
his memories. 

Director: Shiva Momtahen
Screenwriter: Shiva Momtahen
Animation Designer: Shiva Momtahen
Editor: Shiva Momtahen
Producer: Documentary & Experimental Film Center
2019 , Iran,  minutes 7:32

Pinwheelفرفره
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شلی ولچ و محمد راستکار
ایـن زوج متأهـل سـاکن ونکـوور کانـاد ا د ر صنعـت 
جلوه هـای ویـژه مشـغول بـه کارنـد. آن هـا د ر زمـان 
تحصیل د ر رشـتة انیمیشـن د ر د انشـگاه "امیلی کر" با 
یکد یگر آشـنا شـد ند و از آن زمـان تاکنون با هـم بود ه 
اند. شـلی و محمـد د ر حالی کـه د ر صنعـت جلوه های 
ویژه مشـغول بود نـد ، د لشـان می خواسـت روی فیلم 
خود شـان کار کنند . سـاخت فیلم به صورت سـه بعد ی 
گزینـة بد یهی آن هـا بـود، زیـرا هـر د و تجربـة کار به 
عنوان طـراح را د اشـتند. آن هـا د ر مراحل سـاخت این 
فیلـم توانسـتند بـه مهارت هـای جد یـد ی د سـت پید ا 

کننـد.

کارگرد ان: شلی ولچ و محمد راستکار
کاناد ا

4:45 د قیقه

Shelley Welch-Mohammad Rastkar
Shelley Welch and Mohammad Rastkar are a 
married couple living in Vancouver Canada. They 
are both working in the Visual Effects Industry. 
They met each other while studying animation 
at Emily Carr University and have been together 
ever since. While working in the Visual Effect 
Industry, Shelley and Mohammad wanted a 
chance to work on a film that they could call 
their own. Making the film, 3D was the obvious 
choice since they both have experience working 
as Layout Artists. Throughout the process of 
making this film, they were able to learn new 
skills.

خالصه: یک ســفینة فضایی د ر ســیاره ای خالی از سکنه ســقوط می کند. 
فضانورد ی از سفینه بیرون می آید تا این سرزمین را از آن خود کند  اما آیا بیشتر 

از آنچه انتظار د ارد د ستگیرش می شود؟

Synopsis : A spaceship lands on a barren planet. An 
astronaut emerges from the ship to claim this land 
for themselves, but did they get more than what they 
bargained for.

Director: Shelley Welch-Mohammad Rastkar
canada
5:17min

T-potقوری
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مليحه غالمزاد ه
متولد ۱۳6۲

برنــد ة جوایــزی از جشــنوارة  بین المللــی فیلــم کوتــاه، 
ــنوارة  ــت و د ومین جش Spirit Awards  از بیس

فیلــم بروکلیــن نیویــورك ، فیلم کوتــاه لیســبن و...

کارگرد ان:  ملیحه غالمزاد ه
فیلم نامه:  ملیحه غالمزاد ه

طراح پویانمایی:  ملیحه غالمزاد ه
آهنگ ساز:  هومن راد

تد وین:  ناصر فکور
تهیه کنند ه:  سید جواد حسینی نژاد

۱۳۹۷، ایران، ۷:۳۲ د قیقه

Malihe Gholamzadeh
Born1983
Best animation film award in16th Nahal 
international shortfilm Festival, Spirit 
Award in22nd Brooklyn Film Festival.
Diploma for best short film in15th Accolade 
Global Film Competition – 2018, Audience 
award for the best animation in Lisbon 
Sunday Shorts Festival.

خالصه: کالف روایت بی خانمانی  ناشــی از جنگ است. با همة  یاد د اشته ها و 
د ل بستگی هایی که باید گذاشت و گذشت. زند گی و تالش برای زند ه ماند ن 
د ر مرزهای جغرافیایی امید وافسرد گی،  چیزی است که ما را به یک آب و خاك 

 مربوط می کند.

Synopsis : The story of war homeless, with all notes and 
attachments you must leave behind.  Life and effort to 
survive in geographical boundaries of hope and depression, 
what binds us to a land.

Director: Malihe Gholamzadeh
Screenwriter: Malihe Gholamzadeh
Animation Designer: Malihe Gholamzadeh
Composer: Houman Raad
Editor: Naser Fakour
Producer: Seyyed Javad Hosseininejad
2018 , Iran ,  minutes 7:32

Tangleکالف
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كاوه كنعانی
متولد ۱۳5۸

تهیه کننــد ه و کارگــرد ان چند یــن فیلــم کوتــاه 
پویانمایــی )انیمیشــن(

کارگرد ان:کاوه کنعانی
فیلم نامه:آزاد ه شکور ، مسعود خاکباز

 تد وین:کاوه کنعانی
تهیه کنند ه:کاوه کنعانی
۱۳۹6، ایران، ۹ د قیقه

Kaveh Kanaani
Born1979

 Producer and Director of animation short
films

خالصه: د ر جنگل مهد کود کی وجو د ارد که مختص حیوانات اســت و هر بار 
ماجراهای جد ید ی د ر آن پیش می آید.

Synopsis:There is a special kindergarten for animals in jungle 
that always new events happen there.

Director: Kave Kanaani
Screenwriter: Azadeh Shakour, Masoud Khakbaz
Editor: Kaveh Kanaani
Poducer: Kaveh Kanaani
2017 , Iran,  9 min

Kindergarten of Animalsمهد کود ک حیواانت:  قهرمان کوچک
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بابک نظری 
متولد۱۳5۳

تهیه کنند ه و کارگرد ان چند ین پویانمایی

کارگرد ان و طراح پویانمایی:  بابک نظری
فیلم نامه:  هد ا مسعود ی 

آهنگ ساز:  شاند یز مهرآباد ی
تد وین:  بابک نظری

تهیه کنند ه : بابک نظری
۱۳۹6، ایران، ۱0:55د قیقه

Babk Nazari
Born1974
Producer and Director of animation films

خالصه:  پسر بچة خرد سالی به د نیای نقاشی هایش سفر  می کند. Synopsis : A little boy travels to his paintings.

Director: Babk Nazari
Screenwriter: Hoda Masoudi
Composer: Shandiz Mehrabadi
Editor: Babak Nazari
Producer: Babk Nazari
2017 , Iran, 10:55 minutes

Little Painterنقاش کوچولو:  من یم تومن شعر بخومن
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مهد ی كيانی انبوهی، متولد۱۳6۳
ــل حرکــت«  ــاه »ح مث مجــری طــرح انیمیشــن کوت
)فیلــم منتخــب جشــنوارة فیلم د انشــجویی د انشــکد ة 
صــد ا و ســیما(،کارگرد ان و مجــری مجموعــة 
ــروژة  ــرد ان و مد یرپ ــای تغذیه،کارگ ــن تیزره انیمیش
ســریال انیمیشــن »بوســه بــر آســمان«، ناظــر 
ــن  ــة انیمیش ــی مجموع ــد و کارگرد ان ــگارش و تولی ن
»شهرعســلی«،کارگرد ان مجموعــة انیمیشــن 
انیمیشــن  مد رســه«، مجموعــة  »قهرمانــان 

مــه«. »َمثل نا

کارگرد ان و طراح پویانمایی: مهد ی کیانی انبوهی
فیلم نامه: حضرت پور

آهنگ ساز: حامد الساد ات کیایی
تد وینگر: مهد ی کیانی انبوهی

تهیه کنند ه: رضا تقد سی ، موسسه فرهنگی حور
۱۳۹۷ایران۹.44 د قیقه

Mahdi Kiani Anbouhi, Born1984
Line producer of short animation, M as in 
Move (selected film of IRIB Student Film 
Festival) director and creator of Nutrition 
animation advertisements series. Director 
and project manager of animation 
series, Kissing the Sky, Supervisor on the 
screenwriting, producer and director 
of animation series, Honey CityDirector 
of animation series, Heroes of School, 
director of animation series, Like a Letter. 

خالصه:  ماد ری که از د ســت خیال بافی های پسرش به تنگ آمد ه است، او را 
برای شاگرد ی نزد نانوا و بعد آهنگر و آشپز و... می برد اما هر بار، خیالبافی پسرك 
باعث خراب کاری می شود؛ تا روزی که ماد ر تعد اد زیاد ی مهمان د ارد اما غذایش 

می سوزد و پسرك با قصه گویی سر مهمان ها را گرم می کند.

Synopsis : A mother who has been tired of her son’s dreaming, 
send her to different jobs to work as an apprentice, but 
the son always ruins everything with his dreaming. At last, 
one day when the mother has some guests and her food is 
burned, the son amuse the guests by stories that come from 
his dreaming.

Director: Mahdi Kiani Anbouhi
Screenwriter: Hazrat Pour
Composer: Hamed Alsadat Kiaie
Editor: Mahdi Kiani Anbouhi
Producer: Reza Taghadosi, Hoor Cultural Institute
Iran  /   2018  /   minutes 9:44

Little Storytellerنقال کوچک
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آذر منصوری
متولد ۱۳6۱

ســازند ة ۳ فیلم کوتاه د اســتانی،۳ انیمیشــن کوتاه و 
یک مجموعة تلویزیونی انیمیشــنی، حضور د ر بیشتر 
جشنواره های د اخلی و بیش از ۲0 جشنوارة خارجی فیلم، 
برند ة چند ین جایزة بهترین کارگرد انی، بهترین فیلم و 

بهترین تد وین از جشنواره های د اخلی و خارجی و...

کارگرد ان: آذر منصوری
فیلم نامه: آذر منصوری

طراح پویانمایی: مهرانه منصوری
تد وینگر: آذر منصوری

تهیه کنند ه: آذر منصوری ، حوزة هنری استان کرد ستان
۱۳۹۷، ایران، ۱ د قیقه

Azar Mansouri
Born1982
Creator of 3 shortfilms3short animations 
and an animation series, Attended to the 
most of national festivals and more than20 
international festivals, the winner of best 
Directing, best film and best editing awards 
in national and international festivals and...

خالصه: خانواد ه ای سر میز صبحانه ای می نشینند که روی آن اینترنت سرو 
می شود...

Synopsis:A family eats internet as breakfast

Director: Azar Mansouri
Screenwriter: Azar Mansouri
Animation Designer: Mehraneh Mansouri
Editor: Azar Mansouri
Producer: Azar Mansouri, Art Institute of Kurdistan
2018 , Iran, 1   minutes

Yam Yamهام هام
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بهزاد هاتف، متولد۱۳5۹
تهیه کننــد ه، کارگــرد ان، انیماتــور و فیلم نامه نویس 
انیمشــن های »ریاضیات ترســناك«، »ضرر شراب 
برای پنگوزو«، »وینــگ«، انیمشــن های تبلیغاتی 
»شــصت ســال حضور تن تــن د ر ایــران«، حاضر 
د رجشنوارة تابستانی کیش، جشــنواره های اینشورت 
فیلم الگوس،بخش مسابقة ایران و مسابقة بین المللی 
د وساالنة تهران،جشــنوارة فیلم های کمد ی فایفس 
زاگرب،کنســتانتین گلــد کوین و حضــور د ر مرحلة 

نیمه نهایی پائوی پرتغال.

کارگرد ان: بهزاد هاتف
فیلم نامه: بهزاد هاتف

طراح پویانمایی: بهزاد هاتف
 تد وین: بهزاد هاتف

تهیه کنند ه: بهزاد هاتف
۱۳۹۷، ایران، ۲:۳0 د قیقه

Behzad Hatef, Born1980
Producer, director, animator and screenwriter 

of Scary Mathematics, Downside of Wine 

for Penguzu, and Wing, Creator of animation 

advertisements, Sixty Years of Tin Tin 

appearance in Iran – Kish Summer Festival.

Attended to Lagos In-Short Film Festival, Tehran 

International Animation Festival, FIFES Comedy 

film festival, Constantine's Gold Coin Festival 

and Festival Pão de Portugal.

خالصه: د اســتان این فیلم ترکیبی از ســه د اســتان معــروف خرگوش و 
الك پشت،الك پشــت و لک لک، عالءالد ین و چراغ جاد وست... د ر مسابقه 
میان خرگوش و الك پشت،الك پشــت جا می ماند و به ناچار به چراغ جاد و 

متوسل می شود.

Synopsis:A mixture of three famous stories: The Tortoise and 
the Hare, The Tortoise and the Stork, and Alaeddin and His 
Magic Lamp. The Rabbit leaves the Tortoise behind in a race 
match, so the Tortoise decides to use magic.

Director: Behzad Hatef
Screenwriter: Behzad Hatef
Animation Designer: Behzad Hatef
Editor: Behzad Hatef
Producer: Behzad Hatef
2018 , Iran,  2:30 min

Wingوینگ
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 تونگ یو چن

کارگرد ان: تونگ یو چن
تایوان

4 د قیقه و 45 ثانیه

 TUNG,YU-CHEN

خالصه: فیلم نماد ی از رابطة یک پد ر و د ختر اســت. وقتی این رابطه به هم 
می خورد، یاد د اشــتی که فرستاد ه نشد ه اســت، تبد یل به یک ماهی کاغذی 
می شود تا توجه پد ر را به خود جلب کند. این فیلم روابط امروزی خانواد ه ها مانند 
والد ین پر مشغله و کود کان د ارای ماد ر شاغل و محبوس د ر چهارد یواری خانه ها 

را توصیف می کند.

Synopsis :Note is symbolize the relationship between father 
and daughter.When the relationship broke up ,the note 
which didn't send out will become a alife paper fish to get 
father's  attention.This film is describe nowadays family 
relationship like busy parents and latchkey child.

Director:  TUNG,YU-CHEN
Taiwan
4:45 min

NOTEیاد د اشت
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هاد ی خد یو
متولد۱۳6۲

مد ت۱0 سال کارشناس روابط عمومی اد ارة کل آموزش 
و پرورش کرمان د ر بخش مستند سازی روابط عمومی، 
مد ت 6 سال هنرآموز شتة تولید برنامه های تلویزیونی، 
سینما و کامپیوتر و حد ود ۱5 ســال همکاری باصد او 

سیمای کرمان.

کارگرد ان: هاد ی خد یو
فیلم نامه: عباس تقی زاد ه

تصویربرد ار: علیرضا نجیب زاد ه و هاد ی خد یو
تد وینگر: امین شجاعی

تهیه کنند ه: هاد ی خد یو 
مستند،۱۳۹6، ایران،۱0:40 د قیقه

Hadi Khadiv
born1982
A public relations and documentary expert 
for the ministry of Education in Kerman 
province for more than10years. Also the 
Art intern in the field of producing, cinema 
and computer for6years, and have co-
operated with Kerman IRIB TV for about 1 
5years.

خالصه: آگیرا نام گنجینة تاریخ و اسناد آموزش و پرورش استان کرمان است که 
به همت و تالش مسئوالن آموزش و پرورش و معلم تاریخ، خانم روح االمینی، 
گرد آوری گرد ید ه است. مستند آگیرا شــامل معرفی بخش های مختلف این 

موزه است.

Synopsis: Agira is the name of the Treasury of history and 
documents of the ministry of education in Kerman province 
that was gathered with the effort of the executives and a 
history teacher named Miss Roholamini. This documentary 
is about the different sections of this museum

Director: Hadi Khadiv
Screenwriter: Abaas Taghi zadeh
Cinematographer: Alireza Najibzadeh & Hadi Khadiv
Editor: Amin Shojai
Producer: Hadi Khadiv
Documentary ,  2017 , Iran,   minutes 10:40

 Agiraآگیرا
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محمد مقيم پوربيژنی
متولد۱۳45

ســازند ة چند فیلم و حضور د رچند ین جشنوارة ملی و 
بین المللی و کسب سه تند یس از جشنوارة رشد

کارگرد ان: محمد مقیم پوربیژنی
فیلم نامه: محمد مقیم پوربیژنی

تصویربرد ار: امید قیایی
آهنگ ساز: علی محمد ی کالگر

تد وینگر: مجید پناهی
د استانی کوتاه۱۳۹۷ .ایران6:۳0 د قیقه

Mohammad Moghim Poorbijani
Born1976
Made several film and national in 
international festival, attended some 
fesstival and got 3 awards from Rosh 
festival

خالصه: کود کان د ر بازی چیزهای جد ید ی می آموزند. Synopsis: Children learn new things while playing games0 

Director: Mohammad Moghim Poorbijani
Screenwriter: Mohammad Moghim Poorbijani
Cinematographer: Amir Ghiyayi
Composer: Ali Mohammadi Kalagar
Editor: Majid Panahi
Feature short   /   2018   /   Minutes 6:30

The Mirrorآینه
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مریم سجاد ی نجف آباد ی
متولد۱۳5۸

شرکت کنند ه د ر جشنوارة ملی رشــد )د و د وره(،  و نیز 
جشنواره های فیلم و عکس،  مد یر تولید مجموعه های 
انیمیشن )تلویزیونی و آموزشــی(، مشاورهنری تولید 

فیلم کوتاه.

کارگرد ان: مریم سجاد ی نجف آباد ی
فیلم نامه: سلمان باهنر

تصویربرد ار: زهرا محمد ی جوزد انی
تد وینگر: مریم سجاد ی نجف آباد ی

انیماتور : سلمان باهنر و زهرا محمد ی
تهیه کنند ه: مریم سجاد ی نجف آباد ی

پویانمایی،۱۳۹۷، ایران، 5 د قیقه

Maryam Sajadi Najafabadi
born1979
Selected two times for the Roshd National 
festival, Participanted in several film and 
photo festival, Line producer of Animated 
TV series (Educational and for TV), Artistic 
Consultant of short film production.

خالصه:  همه چیز به همین ساد گی اتفاق می افتد؛ وقِت جد ایی یک زوج همه 
چیز را باید تقسیم کرد؟

Synopsis: Everything happens this simple. At the time of 
separation between two spouses, should everything be 
shared?

Director: Maryam Sajadi Najafabadi
Screenwriter: Salman Bahonar
Cinematographer: Zahra  Mohammadi Jozdani
Editor: Maryam Sajadi Najafabadi
Animator: Salman Bahoar & Zahra Mohammadi
Producer: Maryam Sajadi Najafabadi
Animation,  2018,  Iran,  5minutes

With and withoutاب هم، یب هم
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سياوش ساعد پناه
متولد۱۳54

نویسند ه و کارگرد ان و مستند ساز، مد رس د انشگاه، برند ة 
تند یس زرین بهترین فیلم برای فیلم "عبور از مرز توهم"، 
حضور د ر بسیاری ازجشنواره های د اخلی از جمله چهل و 

هفتمین جشنوارة فیلم رشد مشهد مقد س و...

کارگرد ان: سیاوش ساعد پناه
فیلم نامه: امید غریبی

تصویربرد ار: رحمت عبد یانی
آهنگ ساز: مهران بد خشان

تد وین: سوران فهیم
بازیگران: آسیه مراد ی زر ،د ینا ارشد ی

تهیه کنند ه: سیاوش ساعد پناه
 ۱۳۹۸، ایران،6 د قیقه

Siavash Saedpanah
Born1975
Writer, Director, and documentarian, 
university professor, winner of golden 
statue for the best film, attended many 
national festival like 7th roshd sacred 
mashhad and...

خالصه:  با افتاد ن باد باد کی د ر حیاط خانــه ای، پیر زنی تنها تلخ ترین خاطرة 
کود کی خود را به مرور به یاد می آورد .

Synopsis: With a fall of a kite into the yard, an old and lonely 
lady remembers the most bitter memory of her childhood.

Director: Siavash Saedpanah
Screenwriter: Omid Gharibi
Cinematographer: Rahmat Abediyni
Composer: Mehran Badakhshan
Editor: Soran Fahim
Cast: Assiyeh moradizar, Dina Roshdi
Producer: Siavash Saedpanah
2019 ,  Iran  , 6 Minutes

 Babardooاببرد وو
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حميد صادق پور
متولد۱۳54

فیلم شناسی: بهشت، ماهی مرد اد،جیغ،بزخر،سوسک ها 
از روشنایی متنفرند، د ورتر، هول، ُسر. 

کارگرد ان: حمید صادق پور
فیلم نامه: حمید صادق پور

تصویربرد ار: حمید صادق پور 
تد وین: مریم توکلی نسب

تهیه کنند ه: حمید صادق پور
مستند، ۱۳۹۸،  ایران،۲0 د قیقه

Hamid Sadeghpoor
Born1975
Filmography : Paradise, August Fish, 
Scream,Bozkhaz, The beetles hate the 
light, farther, Holl, Sor.

خالصه:  معلمی بازنشسته برای احیای قنات اجد اد ی خود تالش می کند. Synopsis:The efforts of a retired teacher to recover the 
ancestral aqueduct (Qanat)

Director: Hamid Sadeghpoor
Screenwriter: Hmaid Sadeghpoor
Cinematographer: Hamid Sadeghpoor
Editor: Maryam Tavakolinasab
Producer: Hamid Sadeghpoor
Documentary,  2019,   Iran,  20 minutes

Riffleاپیاب
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رضا احمد یاری سنند ج، متولد ۱۳5۹
تهیه کنند ه، طراح و کارگرد ان مجموعه سریال انیمیشن 
 Silly زیست شناسان کوچک« ، انیمیشن های کوتاه«
Veggies ،تهیه کنند ه و کارگرد ان لوح فشرد ة مجموعة 
انیمیشــن موزیکال ) به زبان کرد ی( » نقل و نبات« ، 
انیمیشن های کوتاه فرهنگ شهروند ی، مجموعه سریال 
انیمیشن »هیوا، چوپان کوچک«، انیمیشن های کوتاه 
آموزشی نظام مهند ســی، مجموعة »کارآگاه جنگل«، 
سیمای مرکز کرد ستان، و ســازند ة چند ین فیلم کوتاه 

د استانی، آموزشی و تبلیغاتی از سال ۸4 ۱۳

کارگرد ان: رضا احمد یاری سنند ج
فیلم نامه: رضا احمد یاری سنند ج و فهیمه ذبیحی سلطانی

تصویربرد ار:  رضا احمد یاری سنند ج
تد وین: رضا احمد یاری سنند ج

انیماتور:  رضا احمد یاری سنند ج
تهیه کنند ه: رضا احمد یاری سنند ج

پویانمایی، ۱۳۹۷، ایران،۳:۲0 د قیقه

Reza Ahmadyari Sanandaj, Born1980
Director and producer of Animated TV 
series “The young Biologist”, “silly Veggies” 
(Short animation TV series), “Candy”  ( 
musical animation in Kurdi), “The citizen 
culture” (short animation), “Hiva, The little 
shepherd” (Animated TV series(, Short 
animation for Iranian Guild of engineering, 
“The Detective of the jungle” (TV series), 
with several short feature, Education and 
advertisement short film from2005until 
now. 

خالصه: جوانی Synopsis : The Youth

Director: Reza Ahmadyari Sanandaj
Screenwriter: Reza Ahmadyari Sanandaj & Fahimeh Zabihi Soltani
Cinematographer: Reza Ahmadyari Sanandaj
Editor: Reza Ahmadyari Sanandaj
Animator: Reza Ahmadyari Sanandaj
Producer: Reza Ahmadyari Sanandaj
Animation,   2018,  Iran, 3:20 minutes

Flight and fallپرواز و سقوط
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محمود غفاریان
متولد۱۳۳۸

کارگرد ان و بازیگر تئاتر پژوهشــگر، مجری، بازیگر و 
مجری طرح تلویزیون، تهیه کنند ه و کارگرد ان فیلم های 

کوتاه و مستند.

کارگرد ان: محمود غفاریان
فیلم نامه: مرجان رئیس الساد اتی

تصویربرد ار: عابد صفار 
آهنگ ساز: علی جمشید ی فر

تد وینگر: محمد ابراهیم غفاریان
بازیگران: سپید ه غفاریان، حسین عابد ی نسب

تهیه کنند ه: محمود غفاریان
د استانی کوتاه، ۱۳۹۸، ایران، ۲ د قیقه

Mahmoud Ghaffariyan
Born1969
Director, theater actor, researcher, host, 
executive producer of TV and producer and 
director of documentary and short films.

خالصه: د ر فضای مجازی هویت شــخصی و مشخصات فرد ی قابل پنهان 
کرد ن است.

Synopsis: In the Virtual world, every person’s identity and 
profile can be hidden

Director: Mahmoud Ghafariyan
Screenwriter: Marjan Raeessadati
Cinematographer: Abed Saffar
Composer: Ali Jamshidifar
Editor: Mohammad Ebrahim Ghaffariyan
Cast: Sepideh Ghaffariyan, Hossein Abedi Nasab
Producer: Mahmoud Ghafariyan
Documentary,   2019, Iran,  2 min

Hiddenپهنان
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 اركان اورازان

کارگرد ان: ارکان اورازان
ترکیه

۱۳:۳۳د قیقه

 Erkan ORASAN

خالصه:زند گی سـلیم به د نبال یـک حادثة سـاختمانی تغییر می کند. سـلیم 
سـعی می کوشـد ایـن حادثـه را ناچیـز تلقـی کنـد امـا نمی توانـد نسـبت به 
اطـراف خود بی تفـاوت باشـد. او با تصاد فـی روبه رو می شـود کـه زند گی اش 

را از سـر تا پـا تغییـر می د هد.

Synopsis:Selim's life changes in a construction accident. 
Although Selim tries to see the accident as insignificant, he 
cannot remain indifferent to those in his neighborhood. He 
encounters a coincidence that will change his life from top 
to bottom.

Director: Erkan ORASAN
Turkey
 13:33 min

 SUBSTITUTEجایگزین
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فاد ی خزبک
د انشجوی موسسه عالی ســینما د ر قاهره -مصر؛ د ر 
بخــش کارگرد انی؛ د ر خروجی اولیــن فیلم کوتاه این 

کارگرد ان است.

کارگرد ان: فاد ی خزبک
مصر

۱۲:5۲د قیقه

Fady Khazback
Student at Cinema Institute in Cairo /  

Egypt; Directing Department, This is the 
first short film for the director.

خالصه: یک جوان مذهبی مجبور به کار د ر سینما و د رگیر مبارزة د رونی با خود 
است.

Synopsis : A religious young man is forced to work in cinema 
and his internal struggle in the problem.

Director : Fady  Khazback
Eygipt
12:52 min

Exit Doorد ر خروجی
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 آنيش نارات، متولد ۱۹6۹
فیلم نامه نویس و کارگــرد ان فیلم های کوتاه "طعمه"،  
"بی سایه" ، "د یا" ، "امید". جشنواره ها و جوایز:فیلم کوتاه 
طعمه برند ة بسیاری از جشنواره های ملی فیلم های کوتاه 
و بین المللی مانند جشنوارة زنان TVM ۲0۱۱ ، جشنوارة 
بین المللی فیلم کوتاه ۲0۱۱ و جشنوارة بین المللی فیلم 
کوتاه ۲0۱0 چنای، او جایزة بهترین فیلم برد اری این فیلم 

د ر جشنوارة بچه های کراال را نیز  د ریافت کرد ه است.

کارگرد ان: آنیش نارات
هند وستان

۱۲:۳۲د قیقه

Aneesh Narath, born1969
Jeevitham Browse Cheyyappedukayanu 
(Short story Collection) Malayalam 
-published by samayam publication 
skannur Documentary Script: 
OlangalKissaParayumbol. Script and 
Direction: ‘THE PREY’Short Film).

خالصه: د یا فیلم کوتاهی د ربارة حقوق کود کان است. این فیلم به کود کانی بیمار 
اختصاص د ارد که هیچ چیز مثبتی د ر زند گی ند ارند و کود کی رنگارنگ خود را از 
د ست د اد ه اند. د ر این فیلم د ختر جوانی که سواد اند کی د ارد چراغ راه یک کود ك 
بی سواد است و راه د رست را به او نشان می د هد. هر کود کی حق د ارد د ر جامعة 

خود د انش کسب کند.

Synopsis : Diya is a child right’s short Film.The film is dedicated 
to those  ill fated children,  who got nothing positive  from life 
around and lost their colourful childhood.In this film a young  
girl , who  is the light of  an uneducated child. She shows her  
the right path.Every child is the right to get knowledge from 
their own  society.

Director : Aneesh  Narath
India
12:32 min

Diyaد یا
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مرتضی آسمانی
متولد۱۳5۱

نویســند ه و کارگرد ان فیلم ۸ میلی متری بازگشــت 
نویسند ه و کارگرد ان فیلم ۱6 میلیمتری سیب، مجموعة 
"راه مد رسه" ، نویسند ه و کارگرد ان مجموعة "برسکوی 
عشق" ، کارگرد ان فیلم بلند "کفش"، حضور د ربیش از 
 open ۳0 جشنوارة بین المللی برگزید ة جشنوارة رشد و
و نامزد بهترین فیلم د استانی جشنوارة بین المللی فیلم 

تایوان و...

کارگرد ان:مرتضی آسمانی
فیلم نامه:مهشید فرید فر

تصویربرد ار:محمد رضا شرف د ین
تد وینگر:غالمرضا ساغرچیان

بازیگران:علیرضا رضائیان ، محسن مراد ی ، امیر مجتهد
تهیه کنند ه:مجید عباسی

۱۳۹۸، ایران، ۸  د قیقه

Morteza Asemani
Born1972 
Writer and director of films such as: Return 
(8mm), The Apple (16mm), The way of 
school (TV Series), on the platform of love 
(TV series), and the director of The shoe 
(Selected in more than30international film 
festival and winner of Roshd festival, Open 
festival and the nominee of best feature in 
Taiwan International film festival).

خالصه:امیر و محسن د و نوجوان ناشنوا هستند که یکی طرفد ار تیم قرمز 

و د یگری طرفد ار آبی اســت. این موضوع باعث اختالف میان آن هامی شود 

تا اینکه...

Synopsis:Amir and Mohsen are two hearing-impaired 
teenager. Each one of them is a fan of a blue and red team 
and this causes dissension between them.

Director: Morteza Asemani
Screenwriter: Mahshid Faridfar
Cinematographer: Mohammadreza Sharafoddin
Editor: Gholamreza Sagharchiyan
Cast: Alireza Rezayiyan, Mohsen Moradi, Amir Mojtahed
Producer: Majid Abbasai
2019,   Iran,   8minutes

Red&Blueرسخ آیب
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پاپت شو

کارگرد ان: پاپت شو
هند وستان
4:۲5 د قیقه

Puppet Show 

خالصه: نگاهی به موضوع سقط جنین د ر جنوب آسیا)هند وستان( است. Sinopsis : A Look at Abortion in South Asia (India)

Director: Puppet Show
India
4:25 min

karuviکاروی
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بابک شکری، متولد۱۳5۹ 
کارشناس تربیت بد نی و علوم ورزشی، کارشناس ارشد 
اد بیات نمایشــی از د انشــگاه هنر، مد رس کاریکاتور، 
کارگرد ان، فیلم نامه نویس انیمیشن و انیماتور، تصویرگر 
کتاب کود ك، کاریکاتوریســت، نویســند ه و خبرنگار 
مطبوعاتی، د ارای آثاری د ر زمینه های فیلم کوتاه، د استان 

کوتاه، فیلم نامه، نقاشی، گرافیک و...

کارگرد ان: بابک شکری
فیلم نامه: بابک شکری

تصویربرد ار: جالل نعیمی
آهنگ ساز: شهاب متقی فر

تد وینگر: جالل نعیمی
تهیه کنند ه:  انجمن سینمای جوان ایران

پویانمایی،۱۳۹6، ایران، ۲:5۲ د قیقه

Babak Shekri, Born1980
bachelor degree in Physical education 
and sport science. Master's degree in 
performative literature from Art (Honar) 
University. Teacher of caricature, director, 
screenwriter, animation, animator and 
Illustrator of children book. Writer and 
Journalist. With several Short films, short 
stories, scripts, painting, graphic design 
and...

خالصه: کود کی که د ر تخیل خود د رگیر مشکلی شد ه است و آد م هایی که با 
او مواجه می شــوند، هریک به طریقی منطقی سعی د ر حل مشکل عجیب و 
غریبش د ارند، اما د ر نهایت، همگی شکست می خورند؛ غافل از اینکه کلید حل 

این مشکل هم تخیل است نه منطق !

Synopsis: Kama (Comma) is the story of a little child that faced 
problems in his imaginations and people who encounter him 
try to solve his problem in logical way and all fail. Little that 
they know, the key to this problem is also in Imagination not 
the logic.

Director: Babak Shekri
Screenwriter: Babak Shekri
Cinematographer: Jalal Naeimi
Composer: Shahab Mottaghifar 
Editor: Jalal Naeimi
Producer: Iranian Youth Cinema Society 
Animation ,   2017, Iran,   2:52Minutes 

Commaکاما
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رضا راد پور
متولد۱۳5۱

فعالیت د ر زمینه مستند سازی و عکاسی از۱۳۸0

کارگرد ان: رضا راد پور
فیلم نامه: رضا راد پور

تصویربرد ار: رضا راد پور
تد وینگر: رضا راد پور

تهیه کنند ه: رضا راد پور 
مستند، ۱۳۹۷، ایران،۱4 د قیقه

Reza Radpoor
Born 1972 
Activity in the field of documentary and 
photography since the2000s

خالصه:  مد رسه ای برای آموزش د رس زند گی، طرحی را د ر طول سال تحصیلی 
به کمک اولیا به اجرا می گذارد.

Synopsis: For the sake of learning life lesson, an school with 
the help of parents, execute a plan in the whole academic 
year.  

Director: Reza Radpoor
Screenwriter: Reza Radpoor

 Cinematographer: Reza Radpoor
 Editor: Reza radpoor
Producer: Reza radpoor
Documentary, 2018 , 14Minutes

A night in schoolیک شب د ر مد رسه
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بوميکا سينهه
او ضمن بازی د ر چند ین فیلم کوتاه و سریال تلویزیونی 
هند ی، اید ه های خود را د ر قالب چند فیلم کوتاه ارائه د اد ه 
است. فیلم "6 ماه برای رشد، چند ثانیه برای د ور ریختن"  

اولین فیلم کوتاه او د ر مقام کارگرد ان است.

کارگرد ان: بومیکا آنوبه سینهه
کشور: هند
۲:۳۹ د قیقه

Bhumika Sinha
She has acted in several short films and 
Indian TV serials and developed a couple 
of short, ideas however; this movie is her 
first short film as a director.

خالصه د اســتان: همة ما حد اقل یک بار د ر طول زند گــی خود مقد اری مواد 
غذایی را هد ر د اد ه ایم اما آیا تا به حال به زمان و تالش الزم برای تولید آن فکر 

کرد ه ایم؟

Synopsis : We all have wasted food at least once in our 
lifetime but have we ever thought about the amount of time 
and effort it takes to grow it.

Director : Bhumika Anubhav  Sinha
India
 2:39 min

Six Month To Grow, seconds to Throw6ماه برای رشد، چند اثنیه برای د ور ریخنت
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اميرحسين اميری 
برند ة جایزة بهترین شعر منطقة 6 استان تهران د ر سال 

۱۳۹۷-۹۸

کارگرد ان:  امیرحسین امیری
فیلم نامه:  امیرحسین امیری
تد وینگر:  امیرحسین امیری

تصویر برد ار:  امیرحسین امیری
ـــین  ـــید امیرحس ـــان ، س ـــراد خ ـــق م ـــد ح ـــاد ری ، فرب ـــک ن ـــران:  اتاب بازیگ
ــین  ــاد ری ، امیرحسـ ــاز پورنـ ــواد ی راد ، تایمـ ــین جـ ــق ، امیرحسـ عاشـ

ــرف آقاشـ
تهیه کنند ه:  امیرحسین امیری

۱۳۹۷، ایران، ۱0 د قیقه

Amir Hossein Amiri
Winner of the best poem award 2018  /  

2019 district 6 of Tehran in 

خالصه:  روایت یک ماجرای ۲ د قیقه ای با یک پالن سکانس ۱0 د قیقه ای! Synopsis:Narrating a two-minute story in a ten-minute long 
take!

Director: Amir Hossein Amiri
Screenwriter: Amir Hossein Amiri
Editor: Amir Hossein Amiri
Cinematographer: Amir Hossein Amiri
Cast: Atabak Naderi, Farbod Hagh Moradkhan, Seyyed Amir 
Hossein Ashegh, Amir Hossein Javadi Rad, Taimaz Pournaderi, 
Amir Hossein Aghasharaf
Producer: Amir Hossein Amiri
2018, Iran,  10min

Reflectionانعکاس
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سهيل جعفری
متولد ۱۳۸۱

د ارند ة مقام اول و د وم د ر مســابقات فرهنگی هنری، 
مقام سوم د ر پرسش مهر ریاست جمهوری، مقام د وم 

جشنواره نوجوان سالم

کارگرد ان: سهیل جعفری
فیلم نامه: سهیل جعفری

طراح پویانمایی: سهیل جعفری
تد وین: سهیل جعفری

تهیه کنند ه: سهیل جعفری
۱۳۹۷، ایران،  6:0۸ د قیقه

Soheil Jafari
Born 2002
First and second place of Artistic and 
Cultural Competitions, Third place of Mehr 
Question of President, Second place of 
Healthy Teenager Festival

خالصه: امید به د نبال صد ایی می رود که از د ور شنید ه است. به محلی که صد ا 
را از آنجا شنید ه می رسد و د رختی را می بیند که تبری بر تنه اش قرار د ارد و هیزم 

شکنی که می خواهد د رخت را قطع کند.

Synopsis:Omid follows a sound that he is hearing from 
distance. When he finds the origin of the sound, he sees a tree 
that there is an axe on it and a woodchopper that wants to cut 
the tree

Director: Soheil Jafari
Screenwriter: Soheil Jafari
Animation Designer: Soheil Jafari
Editor: Soheil Jafari
Producer: Soheil Jafari
Iran,  2018, 6:08 min

Sighآه
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فرهاد زارع بيد كی، متولد ۱۳۷۹
شرکت کنند ه و برگزید ة فیلم کوتاه مستند، هنرآموختة 
فیلم نامه نویسی از آموزشــگاه آزاد مکتب یزد،  سازند ة 
»کاغــذ ،  باد ، بازی« ، »شــرایط« ،فیلم هــای کوتاه 
»لیبرو«،  »سحر«، د ستیار فیلم برد ار فیلم کوتاه »پیرمرد 

عینکی« و...

کارگرد ان:  فرهاد زارع بید کی
فیلم نامه:  فرهاد زارع بید کی
تد وینگر:  فرهاد زارع بید کی

تصویر برد ار:  فرهاد زارع بید کی
تهیه کنند ه:  فرهاد زارع بید کی

بازیگر:  امیر محمد ستار زاد ه
۱۳۹۷ ایران 6د قیقه

Farhad Zare Bidaki, Born2000
Attended Students Artistic and Cultural, 
Competitions in short film section, Winner 
of top short documentary in province for 
Zolfaghar, graduated from Maktab Aazad 
institute in the major of screenwriting, 
assistant Director in short films, Paper, 
Wind, Game; Conditions; Libero; Sahar.
Assistant Cinematographer in short film, 
The Old Man with Glasses.

خالصه:  این فیلم تجربی با ساختاری حلزونی، کشمکش های انسانی را نشان 
می د هد که د ر د ام اصل خود اسیر شد ه است و چاره ای جز نابود ی  آن  ند ارد اما او 

فقط خود را نابود می کند و این چرخه اد امه پید ا می کند.

Synopsis:It is an experimental film with spiral form that 
shows the struggles of a human who is trapped by his own 
origin and finds no way but eliminating his origin. However 
he only eliminates himself and this cycle continues again.

Director: Farhad Zare Bidaki
Screenwriter: Farhad Zare Bidaki
Editor: Farhad Zare Bidaki
Cinematographer: Farhad Zare Bidaki
Producer: Farhad Zare Bidaki
Cast: Amir Mohammad Sattarzadeh
Iran  /   2018  /   min 6

Mirrorآینه
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مریم عباسی تشنيزی 

متولد ۱۳۷۹

کارگرد ان:  مریم عباسی تشنیزی
فیلم نامه:  مریم عباسی تشنیزی

طراح پویانمایی:  مریم عباسی تشنیزی
تد وین:  مریم عباسی تشنیزی

تهیه کنند ه:  مریم عباسی تشنیزی
تصویر برد ار:   مریم عباسی تشنیزی

۱۳۹۷ ایران  ۲.۱0 د قیقه

Maryam Abbasi Tashnizi

Born 2000

خالصه:  باد و خورشید بر سر اینکه کد ام یک از د یگری نیرومند تر است با هم 
بحث می کنند،تا اینکه متوجه رهگذری می شوند و سعی می کنند به وسیلة او 

قد رتشان را به هم نشان د هند.

Synopsis:The wind and the sun are arguing that which one is 
stronger. They notices a passer and try to test their strength 
on him.

Director: Maryam Abbasi Tashnizi
Screenwriter: Maryam Abbasi Tashnizi
Animation Designer: Maryam Abbasi Tashnizi
Editor: Maryam Abbasi Tashnizi
Producer: Maryam Abbasi Tashnizi
Cinmeatographer: Maryam Abbasi Tashnizi
Iran ,   2018 ,  2:10 min

Wind and Sunابد و خورشید
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سبحان د هقان زاد ه 

متولد ۱۳۸۱ 
کسب مقام سوم د ر مسابقات فرهنگی و هنری

کارگرد ان:  سبحان د هقان زاد ه
فیلم نامه:  علیرضا د هقان زاد ه

طراح پویانمایی:  سبحان د هقان زاد ه
تد وینگر:  سبحان د هقان زاد ه

تصویر برد ار:  سبحان د هقان زاد ه
تهیه کنند ه:  سبحان د هقان زاد ه

۱۳۹۷ ایران ۱:4۹ د قیقه

Sobhan Dehghan Zadeh

Born 2002
Winner of third place in Artistic and cultural 
competitions

خالصه:  یک تولید کنند ة د اخلی وقتی نمی تواند کاالهایش را به فروش برساند، 
یکی از کاال های خارجی را مد نظر قرار می د هد؛ و تابوتی می ســازد و د ر آن 

می خوابد. این کار نماد ین، نشان د هند ة از بین رفتن تولید ملی است.  

Synopsis:After not being able to sell the products, the 
domestic manufacturer makes a coffin and lies in it, and that 
shows the destruction of our national production

Director: Sobhan Dehghan Zadeh
Screenwriter: Sobhan Dehghan Zadeh
Animation Designer: Sobhan Dehghan Zadeh
Editor: Sobhan Dehghan Zadeh
Cinematographer: Sobhan Dehghan Zadeh
Producer: Sobhan Dehghan Zadeh
  Iran, 2018, 1:49 min

No Commentبد ون رشح
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زینپ آستونيپک، متولد ۱۹66
۲00۹-۲0۱۲ : د انشجوی د انشــگاه مستقل "فیلم و 

د رام"  کاد یر، 
۱۹۸۲ - ۱۹۸۷:  د انشجوی کارشناسی ارشد د انشکد ة 
هنرهای زیبا،  سینما تلویزیون، سازند ة انیمیشن کوتاه 
" بهار خاموش را برگرد ان"،  برند ة جایزة اول فیلم کوتاه  

انیمیشن ایتالیا د ر سال ۲0۱۹

کارگرد ان: زینپ آستونیپک
ترکیه

 ۳ د قیقه

zeynep ustunipek, Born1966
KADİR HAS UNIVERSITY of “FILM AND 
DRAMA”, 1982 - 1987 DEGREE OF FINE 
ARTS “CINEMA, TELEVISION” MASTER 
ART UNIVERSITY DEGREE . produiced 
the short animated film "Give back 
silent spring", wich won the first prize 
of short animated film of italy in 2019.

خالصه: ما هنوز هــم فاتحانه صحبت می کنیم. ما هنوز بــه اند ازة کافی بالغ 
نشد ه ایم که خود مان را تنها بخش کوچکی از یک عالم گسترد ه و باورنکرد نی 
بد انیم. نگرش انسان به طبیعت امروزه بسیار مهم است؛ زیرا ما اکنون قد رتی 
سرنوشت ساز برای تغییر و نابود ی طبیعت به د ست آورد ه ایم، اما خود نیز بخشی 

از طبیعت هستیم و جنگ او با طبیعت به ناچار جنگی علیه خود است.

Synopsis :We still talk in terms of conquest. We still haven't 
become mature enough to think of ourselves as only a tiny 
part of a vast and incredible universe. Man's attitude toward 
nature is today critically important simply because we have 
now acquired a fateful power to alter and destroy nature. 
But man is a part of nature, and his war against nature is 
inevitably a war against himself.

Director : zeynep ustunipek
Turkey
3minutes

Give Back the Silent Spring!هبار از د ست رفته را ابزگرد ان
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مریم د هقان نژاد 
متولد ۱۳۷۹

قصه گوی برگزید ة جشــنوارة بین المللی رضوی سال 
۱۳۹4، رتبة اول تئاتر د انش آموزی استان سال ۱۳۹4، 
برگزید ة کشوری فیلم مستند جشنوارة فرهنگی هنری 
سال ۱۳۹۷، رتبة اول کشوری فیلم پویانمایی جشنوارة 

فرهنگی هنری سال ۱۳۹۸

کارگرد ان: مریم د هقان نژاد
فیلم نامه: مریم د هقان نژاد

آهنگ ساز: تینا جعفری
تد وین: سنا پوربهزاد

تصویر برد ار: مریم د هقان نژاد
ساخت عروسک: صد ف ایمان،نگین آقا امینی ها،عرفانه رستمی،تینا جعفری، 

سنا پوربهزاد
تهیه کنند ه: نصرت عمران پور. هنرستان فضیلی

۱۳۹6، ایران،  ۳.۳0 د قیقه

Maryam Dehghan Nejad
Born2000
Selected storyteller of Razavi International 
Festival. first place of Provincial Student 
Theatre, National selected in Artistic and 
Cultural Competitions in Documentary 
section, winner of the best animation 
award in Artistic and Cultural Competitions.

خالصه: فیلم د ربارة پسری است که مرد م شهر به خاطر ظاهرش با او معاشرت 
نمی کنند اما وقتی با باطنش آشنا می شوند، همه چیز تغییر می کند.

Synopsis:People of a town do not communicate with a boy 
because of his appearance, but when they get familiar with 
his inner soul and character, everything changes.

Director: Maryam Dehghan Nejad
Screenwriter: Maryam Dehghan Nejad
Composer: Tina Jafari
Editor: Sana Pourbehzad
Cinematographer: Maryam Dehghan Nejad
Puppet Makers: Sadaf Iman, Negin Agha Aminiha, Erfane 
Rostami, Tina jafari, Sana Pourbehzad
Producer: Nosrat Omranpour, Fazili School of Art
2017 , Iran,  3:30 min

Pocketاپکت
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سروش كریمی
این انیمیشــن برند ة بهترین انیمیشن استاپ موشن از 
جشنوارة صد ا وسیما و جزء سی انیمیشن برتر جشنوارة 

فیلم مد رسه است. 

کارگرد ان:  سروش کریمی
فیلم نامه:  سروش کریمی

طراح پویانمایی:  سروش کریمی
آهنگ ساز:  حامد رضایی منش

تد وین:  امین ابراهیمی
تصویر برد ار:  شاهد صفاد ار

تهیه کنند ه:  سروش کریمی
۱۳۹۸ ، ایران، 05:۳6 د قیقه

Soroush Karimi
Winner of the Best stop motion animation 
in IRIB Festival, "Clean Life" is also selected 
as one of top30 animations of Madrese 
Festival.

خالصه:  غولی وارد یک شهر پر از ترافیک و د ود و آلود گی و فقر می شود و برای 
حل  این مشکالت تالش می کند، اما موفق نمی شود و کار به جایی می رسد 
که د یگر غول تحمل این وضعیت را ند ارد و می میرد واز وجود ش د انه ای سبز 

می شود و...

Synopsis:A giant enters a city full of pollution and poverty. 
He tries to solve these problems, but can’t. Frustrated of 
this condition, the giant dies. A seed grows out of his body 
and turns into an apple tree. A young man, as the symbol of 
future, takes a bite of the apple and after that, some good 
things will happen. 

Director: Soroush Karimi
Screenwriter: Soroush Karimi
Animation Designer: Soroush Karimi
Composer: Hamed Rezaei Manesh
Editor: Amin Ebrahimi
Cinematographer: Shahed Safadar
Producer: Soroush Karimi
2019 , Iran ,  5:36 minutes

Clean Lifeاپکزی
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امير حسين لزگی 
متولد ۱۳۸0

د ارند ة مقام ســوم کشــوری فیلم کوتاه د ر مسابقات 
فرهنگی و هنری

کارگرد ان:  امیر حسین لزگی
فیلم نامه:  امیر حسین لزگی

تد وین:  د انیال رضا پور
تصویربرد ار:  ابوالفضل محمد پور

بازیگران:  محمد رضا آذری
تهیه کنند ه:  امیر حسین لزگی

۱۳۹۷، ایران، 0۲:۳0 د قیقه

Amir Hossein Lezgi
Born 2001
Third place of National Artistic and Cultural 
Competitions in short film section

خالصه:  پسری مد ام د ر حال بازی با گوشی خود است ناگهان د ر ذهنش اتفاقی 
می افتد؛ می فهمد  که هر چه بیشتر بازی کند، بیشتر به خود صد مه می زند.

Synopsis:A boy is playing with his phone so much. Out of the 
blue, something happens in his mind and he realizes that the 
more he plays, the more damaged he will be

Director: Amir Hossein Lezgi
Screenwriter: Amir Hossein Lezgi
Editor: Danial Rezapour
Cinematographer: Abolfazl Mohammadpour 
Cast: Mohammad Reza Azari
Producer: Amir Hossein Lezgi
2018 , Iran ,   2:30 min 

Flipتلنگر
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استود یوی كود كان د ی آر اف
این اســتود یو کار خــود را د ر ســال ۲0۱۸ د ر پایة 
د انش آموزان د انشکد ة بین المللی تاشکند)TIS( د ر 
سنین مختلف )از ۸ تا ۱۲ سال( آغاز کرد. د ر این گروه 
هر کس، با توجه به توانایی های خــود کاری را که 

می تواند انجام می د هد.

DRF کارگرد ان: استود یو انیمیشن کود کان
کشور: ازبکستان

4:۱۲ د قیقه
۲0۱۹

 DRF Children Animation Studio
Our children's studio began its work 
in2018on base, Students of the Tashkent 
International School (TIS) of different 
ages (from8to12 years old). Depending 
on their capabilities, everyone does what 
they can do.

خالصه: هنگامی که فرد ی د ر خواب است ، د ر واقعیت د یگری غوطه ور می شود؛ 
جایی که هر اتفاقی برای او می تواند بیفتد. او می تواند باالی سطح زمین با د مپایی 
قرمز  مخصوص خواب پرواز کند. ممکن است توسط یک خرس سبز خورد ه 
شود، یا سقوط یک خانة آبی را ببیند. وقتی او از خواب بید ار می شود، احتمااًل هیچ 
چیز را نمی تواند به خاطر آورد؛ گویی تمام این مد ت وجود ند اشته است... شما 

وقتی د ر خواب هستید، چه احساسی د ارید؟

Synopsis : When a person falls asleep, he immersed in 
another reality, where anything can happen to him. He can 
fly above the ground in red slippers, or he can be eaten by a 
green bear. Or he can see the blue house falling. And when 
a person wakes up, he can probably remember nothing. As 
if he did not exist all this time... What do you feel when you 
are asleep?

Director : DRF Children Animation Studio
Uzbekistan
4:12min
2019

Comportable Positionجای راحت
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د یانا حيد ری 

متولد ۱۳۸۲ 

کارگرد ان:د یانا حید ری
فیلم نامه:  د یانا حید ری
تد وین:  د اود شوقیان

تصویر برد ار:  ابراهیم فرمانی
تهیه کنند ه:  انجمن سینمای جوان ایران- د فتر همد ان

۱۳۹۷ ، ایران، ۳ د قیقه

Diana Heydari

Born2003

خالصه:  طبیعت د ر حال نابود ی... Synopsis: Nature on the verge of destruction

Director: Diana Heydari
Screenwriter: Diana Heydari
Editor: Davoud Shoghian
Cinematographer: Ebrahim Farmani
Producer: Iranian Youth Cinema Society – Hamedan Branch
2018 , Iran, 3 min

Bubbleحباب
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وارون مهاتمه
د ر حال حاضر د ر رشــتة مطالعات رسانه ای، عکاسی و 

تجارت تحصیل می کند.

کارگرد ان: وارون ماهاتمه
انگلستان

۲:40د قیقه

Varun Mahatme’s
He is currently still at school where he 
completes Media Studies, Photography 
and Business Studies. He is aspiring to 
become a documentary filmmaker whose 
his dream is to travel the world and capture 
its beauty.

خالصـه  : از افـراد بی خانمـان د رمحلة خود می پرسـد که د لشـان بـرای چه 
چیز خانه شـان تنگ شـد ه اسـت. او به طور خـاص ایـن فیلم را حـول محور 
"مت" )شـخصیت اصلی( سـاخته اسـت و اینکه خانـة  او کجا بـود ه و د لتنگ 

چه چیز آن اسـت.

Synopsis : Ask homeless people in his local community what 
they miss about their home. He specifically made this video 
asking Matt (main image) what his home was and what he 
misses. From this video, he has created a model to tackle 
homelessness, which his local council have taken on and are 
trialling

Director : Varun Mahatme’s
United Kingdom
2:40min

Homeخانه
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مهد ی حاتميان

متولد ۱۳۸4 
 "خانة ما" ، اولین اثر این فیلم ساز است.

کارگرد ان:  مهد ی حاتمیان
فیلم نامه:  مهد ی حاتمیان
تد وینگر:  سید علی میری

تصویر برد ار:  سید مرتضی میرخلیلی
تهیه کنند ه:  اکبر حاتمیان

بازیگران:  محمد پرهام د یباچی ، فاطمه هاتفی ، لیــال مومنی، اکبر حاتمی، 
مهد ی حاتمیان

۱۳۹۷ ، ایران، ۲ د قیقه

Mahdi Hatamian

Born2005
Our Home is his first film

خالصه:  پد ر و ماد ری که خود با فضای مجازی سرگرم اند،   از فرزند خود شان 
می خواهند که د رس بخواند و تکالیفش را انجام د هد.

Synopsis:Parents who themselves are busy with social 
networks, expect their child to study and do his homework

Director: Mahdi Hatamian
Screenwriter: Mahdi Hatamian
Editor: Seyyed Ali Miri
Cinematographer: Seyyed Morteza Mirkhalili
Producer: Akbar Hatamian
Cast: Mohammad Parham Dibachi, Fatemeh Hatefi, Leila 
Momeni, Akbar Hatami, Mahdi Hatamian
2018, Iran,  2 min

Our Homeخانه ما
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د انيال عزیزی نشقی 
متولد ۱۳۸0

رتبة سوم د ر منطقة ۱0 د ر سال ۹6 ، رتبة د وم د ر منطقه 
د ر سال ۹۷، رتبة اول د ر تهران و استانی د ر سال ۹۷ ، رتبة 

د وم د ر کشوری د ر سال ۹۸ .

کارگرد ان:  د انیال عزیزی نشقی
فیلم نامه:  د انیال عزیزی نشقی
تد وینگر:  د انیال عزیزی نشقی

تصویر برد ار:  د انیال عزیزی نشقی
تهیه کنند ه:  د انیال عزیزی نشقی

۱۳۹۷،  ایران،   ۳:۲۸ د قیقه

Danial Azizi Nashghi
Born 2001
Third grade of district 10 in 2017, second 
grade of district in2018, first grade in 
Tehran province in 2018, second national 
grade in 2019.

خالصه:  روند تولید چرم مصنوعی، کفش و صند ل از ابتد ا تا انتها Synopsis: The process of producing artificial leather, shoes 
and sandals

Director: Danial Azizi Nashghi
Screenwriter: Danial Azizi Nashghi
Editor: Danial Azizi Nashghi
Cinematographer: Danial Azizi Nashghi
Producer: Danial Azizi Nashghi
2018 , Iran , 3:28 min

Production Lineخط تولید
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ایليا رمضانی

متولد ۱۳۸۳ 
سازند ة انیمیشن  "من فضا را د وست د ارم"  )۱۳۹5(

کارگرد ان:  ایلیا رمضانی
فیلم نامه:  ایلیا رمضانی

طراح پویانمایی:  ایلیا رمضانی
تد وینگر:  ایلیا رمضانی

تهیه کنند ه:  هاله چهله زاد ه
۱۳۹۸،  ایران،  ۲ د قیقه

Ilia Ramezani

Born2004
Creating animations, I Like the Space 
(2016) and In Pursuit of Life 

خالصه:  موجود اتی د ر فضا با سفینة اکتشافی خود به د نبال یافتن نشانه های 
زند گی د ر میان کهکشــان ها هستند .  از میان ســتارگان و سیارات مختلف، 
سیاره ای خوش رنگ و د رخشان توجهشان را جلب  می کند اما وقتی روی این 
سیاره فرود می آیند، می بینند که هیچ نشانة زند ه ای ند ارد و فقط تلی از زباله های 

رنگارنگ است .

Synopsis:Aliens are looking for signs of life in galaxies. Among 
all planets and stars, the Earth attracts their attention, but 
when they land on it, they see nothing but huge amounts of 
colorful garbage and junk

Director: Ilia Ramezani
Screenwriter: Ilia Ramezani
Animation Designer: Ilia Ramezani
Editor: Ilia Ramezani
Producer: Haleh Chehele Zadeh
2019 , Iran , 2 min

In Pursuit of Lifeد ر جست  وجوی زند یگ
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فرحان فرحناک 
متولد ۱۳۷۹

بازیگــر د ر فیلم های »بیســت«، »ایســتگاه«،  »راه 
بهشت«، »نقش خیال«،  »میان زند گان«، سریال های  
»شخصیت های محرم«،  »گل های بهشت«، »تلنگر«، 
»تک سواران«،  »لکه های تاریک«،  »خانه د وستی« و 
کارگرد ان فیلم کوتاه »یه بچــه کوچولو«  و »یه جای 

بهتر«  و...

کارگرد ان:  فرحان فرحناك
فیلم نامه:  فرحان فرحناك

تد وینگر:  امید ایزد ی
تصویر برد ار:  امید ایزد ی

بازیگران:  حسن ساریجالو، علی فرحناك، سمیه پارسایی،حسن ارمک
تهیه کنند ه:  میثم افشارنسب

۱۳۹۸، ایران،  ۹ د قیقه

Farhan Farahnak
Born 2000
Acted in films, Twenty, Station, Figure of 
Imagination, Among the Lives.Acting in 
TV series, Moharam Characters, Flowers 
of Paradise, Flip, Single Riders, Dark Stains, 
House of Friendship, Director of short 
films, A Little Baby, A Better Place.

خالصه:  من توی تاریک ترین قسمتای وجود م گیر کرد م... به یه باتالق پر از 
قیر می مونه.. سیاهه..هیچ رنگی ند اره.. هیچ جایی برای تنفس... نمی د ونم چی 
خوبه، چی بد! من یه جاهایی توی تاریک ترین قســمتای جسم یا روحم گیر 

کرد م... یه جایی که بهش می گم »د ر کفن تاریکی«.

 Synopsis:I’m stuck in darkest parts of my existence. It’s like

 a swamp of tar. It’s black, has no colour. There’s no place
 for breathing…. I don’t know what’s good or bad! I’m stuck
 someplace in darkest parts of my body or soul, a place I call,
“shroud of darkness

Director: Farhan Farahnak
Screenwriter: Farhan Farahnak
Editor: Omid Iazadi
Cinematographer: Omid Izadi
Cast: Hossein Sarijaloo, Ali Farahnak, Somaye Parsaie, Hassan Armak
Producer: Meysam Afsharnasab
2019 , Iran, 9 min

In Shroud of Darknessد ر کفن اترییک
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معصومه )ملک(معصومی 
متولد ۱۳۸۳

عکاس و نقاش؛ از سال ۱۳۹۳ و ساخت این فیلم اولین 
تجربه کارگرد انی اوست.

کارگرد ان:  معصومه )ملک(معصومی
فیلم نامه:  معصومه )ملک(معصومی

طراح پویانمایی:  حسام کنفی
آهنگ ساز:  مسعود د لجو
تد وینگر:  البرز پورصیاد

تهیه کنند ه:  الهه گل محمد ی
تصویر برد ار:  مهیار بهروز
بازیگران:  بهار مجلسی
۱۳۹۸ ، ایران، 4 د قیقه

Ma’soumeh [Malek] Ma’soumi
Born2004
Photographer and Painter since 2014 There 
Is Also another Tree is her first experience 
in directing

خالصه:  ذهنیت یک نوجوان نقاش د ر مواجهه با طبیعت Synopsis:Mentality of a teenager facing the nature

Director: Ma’soumeh [Malek] Ma’soumi
Screenwriter: Ma’soumeh [Malek] Ma’soumi
Animation Designer: Hesam Kanafi
Composer: Masoud Deljoo
Editor: Alborz Poursayad
Producer: Elahe Golmohammadi
Cinematographer: Mahyar Behrouz
Cast: Bahar Majlesi
2019 , Iran ,  4 min

There Is Also another Treeد رخت د یگری هم هست
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سيد علی ایجاد ی 
د ارند ة مقام اول د ر جشــنوارة هنرهای تجسمی استان 
تهران، تابستان ، مقام د وم د ر جشنوارة هنرهای تجسمی 
کشــوری ۱۳۹۷ ، مقام برگزید ه د ر جشنوارة فرهنگی 
هنری استان تهران ، مقام ســوم کشوری د ر جشنوارة 

فرهنگی هنری کشور ۱۳۹۸.

کارگرد ان: سید علی ایجاد ی
فیلم نامه: سید علی ایجاد ی

طراح پویانمایی: سید علی ایجاد ی
تد وین: سید علی ایجاد ی

تصویر برد ار: سید علی ایجاد ی
تهیه کنند ه: سید علی ایجاد ی

۱۳۹۷ ، ایران،  ۲:۳۸ د قیقه

Seyyed Ali Ijadi
First place of Tehran Visual Arts Festival 
– summer, Second place of2018National 
Visual Arts Festival Selected in Tehran 
Artistic and Cultural Competitions, third 
national place in 2019 Artistic and Cultural 
Competitions.

خالصه:پیرمرد ی یک روز صبح متوجه نور عجیبی د ر اتاقش می شــود. ابتد ا 
نگران می شود و ســعی می کند آن را از بین ببرد اما یاد خاطرات کود کی اش 
می افتد و به یاد می آورد که این نور زمانی که خیلی فقیر بود ه،  یک ویلن به او 

هد یه  د اد ه است. نور می رود اما پیرمرد با یاد آوری خاطراتش، د وباره می نوازد.

Synopsis:One day an old man notices a strange light in his 
room. He be come worried at first and tries to destroy it, but 
then he remembers memories of childhood, when he was 
so poor and this light gave him a violin. By remembering that 
memory, the old man picks up his violin and plays again.

Director: Seyyed Ali Ijadi
Screenwriter: Seyyed Ali Ijadi
Animation Designer: Seyyed Ali Ijadi
Editor: Seyyed Ali Ijadi
Cinematographer: Seyyed Ali Ijadi
Producer: Seyyed Ali Ijadi
2018 , Iran , 2:38 min

My Childhood Friendد وست کود یک من
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نازنين هاشمی
غزل كنعانی 

متولد ۱۳۸۲
نقاش ، انیماتور ،مترجم ، فیلمساز

کارگرد انان:  نازنین هاشمی ، غزل کنعانی
فیلم نامه:  نازنین هاشمی

طراح پویانمایی:  نازنین هاشمی ، غزل کنعانی
تد وینگر:  غالمرضا حید رپناه

تهیه کنند ه:   انجمن سینمای جوان ایران، د فتر آباد ه
۱۳۹۸،  ایران، ۲:۳6 د قیقه

Nazanin Hashemi,
Ghazal Kan’ani

Born2003
Painter, animator, translator, filmmaker

خالصه:  گرگی به خاطر صد اهای مزاحم د گرگون می شود. .Synopsis: A wolf changes because of noising sounds

Director: Nazanin Hashemi, Ghazal Kan’ani
Screenwriter: Nazanin Hashemi
Animation Designer: Nazanin Hashemi, Ghazal Kan’ani
Editor: Gholamreza Heidarpanah
Producer: IYCS – Abadeh
2019 , Iran, 2:36 min

Wolf dayروز گریگ
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علی فرح بخش ، متولد ۱۳۸0 
د ارند ة مقام سوم کشور د ر سی و ششمین د ورة جشنوارة 
فرهنگی و هنری د ر رشته فیلم کوتاه د استانی برای فیلم 
کوتاه سقوط ، مقام اول اولین د ورة جشنوارة گلد ستة سرو 
برای فیلم کوتاه عباد ت ،مقام اول جشنواره نوجوان سالم 
استان گیالن د ر د ورة هفتم برای فیلم کوتاه سقوط و د ر 
د ورة هشتم برای فیلم کوتاه زند گی به رنگ آتش ،مقام 
د وم کشور د ر سی و هفتمین د ورة مسابقات فرهنگی و 

هنری برای فیلم کوتاه زند گی به رنگ آتش

کارگرد ان: علی فرح بخش
فیلم نامه: قاسم میرزایی

تد وینگر: مهد ی احمد ی مقد م
تهیه کنند ه: علی فرح بخش
تصویر برد ار: حامد رحیمی

بازیگران: رسول برجی ، سامره خند ه زمین ، قاسم میرزایی
۱۳۹۷، ایران ، ۸:۲0 د قیقه

Ali Farah Bakhsh, Born2001
Third national Place of 36th Artistic and 
Cultural competitions in short film section 
for the short film, The Fall, First Place of1st 
Goldasteh Sarv Festival for the short film, 
Praying.First Place of 7th Gilan Healthy 
Teenager Festival for the short film, Falling. 
First Place of 8th Gilan Healthy Teenager 
Festival for the short film, Life in the Color 
of Fire the Best short of 37th Artistic and 
Cultural Competitions

خالصه: مرد ی بد ون اینکه ترمز د ستی اتومبیلش را بکشد، آن را پارك می کند 
و به د اخل فروشگاهی می رود. اتومبیل به وسط خیابان می آید و راه را می بند د و 
خود روی آتش نشانی د ر ترافیکی که ایجاد  شد ه است، گیر می کند همین باعث 

اتفاقاتی می شود.

Synopsis : A man parks his car without pulling parking brake. 
The car moves into the street and blocks the way. The fire 
engine also gets stuck and that leads to some hapening.

Director: Ali Farah Bakhsh
Screenwriter: Ghasem Mirzaie
Editor: Mahdi Ahmadi Moghadam
Producer: Ali Farah Bakhsh
Cinematographer: Hamed Rahimi
Cast: Rasoul Borji, Samereh Khande Zamin, Ghasem Mirzaei
2018 , Iran, 8:20 min

Life in the Color of Fireزند یگ به رنگ آتش
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محمد رضا عبد الهی

متولد ۱۳۸۱
د ارند ة مقام د وم کشوری د ر مسابقات فرهنگی و هنری، 

بازیگر تئاتر

کارگرد ان: محمد رضا عبد الهی
فیلم نامه: محمد رضا عبد الهی

تد وین: محمد رضا عبد الهی، رحمان صحابی فر
تهیه کنند ه: محمد رضا عبد الهی
تصویر برد ار: رحمان صحابی فر
بازیگران: ریحانه خوش خوی

۱۳۹۷ ، ایران، ۲ د قیقه

Mohammadreza Abdollahi

Born 2002
Top second place in national Artistic and 
Cultural competitions, Stage actor

خالصه: یک کود ك کارکنار د یوار مد رسه ای نشسته اســت و د ر حین کار با 
حسرت به هم سن و سال های خود نگاه می کند. او رویای رفتن به مد رسه را د ر 

سر می پروراند.

Synopsis:A little child laborer is sitting near a school wall and 
working. She regretfully looks at students in her age and 
dreams of going to school.

Director: Mohammadreza Abdollahi
Screenwriter: Mohammadreza Abdollahi
Editor: Mohammadreza Abdollahi,
 Rahman Sahabi Far
Producer: Mohammadreza Abdollahi
Cinematographer: Rahman Sahabi Far
Cast: Reyhaneh Khosh Khoy
2018 , Iran ,  2  min

Math Classزنگ ریایض
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ساناز نجفی 

متولد ۱۳۸۱
د ارند ة مقام نخست د استان نویسی د ر استان

کارگرد ان: ساناز نجفی
فیلم نامه: ساناز نجفی

طراح پویانمایی: مرضیه صالحی
تد وین:  مرضیه صالحی
تهیه کنند ه:  ساناز نجفی

تصویر برد ار:  مرضیه صالحی
بازیگران:  ساناز نجفی، مرضیه صالحی

۱۳۹۷، ایران، 0۳:۲۲ د قیقه

Sanaz Najafi

Born2002
Winner of first place award for storytelling 
in the province

خالصه:  ساناز بعد از مد رسه هنگام غروب به خانه شان د ر خارج از شهر می رسد. 
د ر خانه کسی نیست و پد ر ماد رش هنوز به خانه نرســید ه اند. ناگهان متوجه 

می شود که د ریک تماس غیرعاد ی با ماد ر است و...

Synopsis:Sanaz is a student who arrives home after sunset; 
the house is out of town. Nobody is home and her parents 
have not arrived yet. Suddenly, Sana realizes that she has an 
unnatural contact with her mother...

Director: Sanaz Najafi
Screenwriter: Sanaz Najafi
Animation Design: Marzieh Salehi
Editor: Marzieh Salehi
Producer: Sanaz Najafi
Cinematographer: Mazrieh Salehi
Cast: Sanaz Najafi, Marzieh Salehi
Iran  /   2018  /  min 3:22

Sanazساانز
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ریحانه عين اللهی

متولد ۱۳۸4
این انیمیشن اولین اثر کارگرد ان است.

کارگرد ان:  ریحانه عین اللهی
فیلم نامه:  بهاره عین اللهی

طراح پویانمایی: ریحانه عین اللهی و بهاره عین اللهی
آهنگ ساز: ریحانه عین اللهی

تد وین:  مرضیه صالحی
تهیه کنند ه: بهاره عین اللهی

۱۳۹۷ ایران ۲ د قیقه

Reyhaneh Einollahi

Born2005
Green Blue is her first film as a director.

خالصه: آد م ها با قطع کرد ن د رختان و ساختن شهر ها و جاد ه ها باعث آلود گی 
هوا می شوند و بعد از اینکه آلود گی  همه جا را گرفت، یک نفر تالش می کند که 

شهر را نجات بد هد.

Synopsis: At first, humans cause pollution by cutting trees 
and building cities and roads. After that pollution spreads 
whole the city, someone tries to save the city.

Director: Director: Reyhaneh Einollahi
Screenwriter: Bahareh Einollahi
Animation Designer: Reyhaneh Einollahi
Composer: Reyhaneh Einollahi
Editor: Reyhaneh Einollahi
Producer: Bahareh Einollahi
Iran  /   2018  /   2:00

Green Blueسزب آیب
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نرجس لشکری نژاد 
متولد ۱۳۷۹

رتبة اول فیلم کوتاه مستند د ر جشنوارة فرهنگی هنری، 
رتبه اول فیلم کوتاه د ر جشــنواره پرســش مهر ، رتبه 
برگزید ه د ر مســابقات فرهنگی و هنری، د ریافت لوح 

افتخار جشنواره بین المللی فیلم رشد

کارگرد ان:  نرجس لشکری نژاد
فیلم نامه:  فاطمه د هقانی

تد وینگر:  نیکا شاهین زاد ه
تهیه کنند ه:  نرجس لشکری نژاد
تصویر برد ار:   ریحانه صالح پور

۱۳۹۸، ایران،  ۸:46 د قیقه

Narjes Lashkari Nejad
Born2000
Winner of the Best Documentary film 
in Artistic and Cultural Competitions, 
the best short film in Mehr Question 
Festival, a cclaimed in Artistic and 
Cultural Competitions, recieved 
honorary diploma of Roshd International 
Film Festival.

خالصه: از د رخت نخل که یک تنه د ر گرما و شرجی  خوزستان پا به پای مرد م 
خون گرم جنوب مقاومت  می کند ، د ر فصل بهار فرآورد ه ای به د ست می آید که 

بسیار مغذی و تقویت کنند ة قوای جسم و جان است.

Synopsis:Palm is a tree that stands with people of 
Khuzestan in sultry and hot weather of summer, and 
this tree also produces something in spring which is so 
strengthening and nourishing

Director: Narjes Lashkari Nejad
Screenwriter: Fatemeh Dehghani
Editor: Nika Shahin Zadeh
Producer: Narjes Lashkari Nejad
Cinematographer: Reyhaneh Salehpour
2019 , Iran  , 8:24 min

Taroonehطارونه
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ماژان كيميایی اسد ی
عليرضا احد نوری 

کارگرد ان:  ماژان کیمیایی اسد ی، علیرضا احد نوری
فیلم نامه:  ماژان کیمیایی

طراح پویانمایی:  ماژان کیمیایی
تد وین:  ماژان کیمیایی

تهیه کنند ه:  انجمن سینمای جوان ایران، د فتر همد ان
۱۳۹۸،  ایران، ۳ د قیقه

Mazhan Kimiaie Asadi
Alireza Ahad Nouri

خالصه:  کود کی مریض روی تخت است و... Synopsis: An ill child is on the bed 

Director: Mazhan Kimiaie Asadi, Alireza Ahad Nouri
Screenwriter: Mazhan Kimiaei
Animation Designer: Mazhan Kimiaei
Editor: Mazhan Kimiaei
Producer: Iranian Youth Cinema Society – Hamedan Branch
2019 , Iran , 3 min

Revoltطغیان
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مبينا خد ایی 

متولد ۱۳۸0

کارگرد ان:  مبینا خد ایی
فیلم نامه:  مبینا خد ایی

تصویر برد ار:  مهد ی صالحی
بازیگران:  مبینا خد ایی، نگار محترم ، کیمیا مراد ی

تهیه کنند ه:  مبینا خد ایی
۱۳۹۸ ایران ۲  د قیقه

Mobina Khodaie

born: b2001

خالصه:  این فیلم مستند د ر بارة فرهنگ و صنایع د ستی شهر عنبران است. 
د انش آموزان د ربارة این موضوع انشا می نویسند و حرف می زنند.

Synopsis:It is a documentary about culture and handicrafts of 
Anbaran city. The students write essays about this topic and 
talk about it.

Director: Mobina Khodaei
Screenwriter: Mobina Khodaie
Cinematographer: Mahdi Salehi
Cast: Mobina Khodaei, Negar Mohtaram, Kimia Moradi
Producer: Mobina Khodaei
2019 , Iran, 2 min

 Anbaran, City of Rugعنربان، هشر گلیم
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ریحانه صالح پور
متولد ۱۳۷۹

شـرکت د ر جشـنوارة بین المللـی فیلـم رشـد د ر 
سـال های گذشـته و عضـو انجمـن سـینمای جـوان 

اهـواز.

کارگرد ان:  ریحانه صالح پور
فیلم نامه:  ریحانه صالح پور
تد وین:  فرد یس نجیبی فر

تهیه کنند ه:  ریحانه صالح پور
تصویر برد ار:  نیکا شاهین زاد ه

بازیگران:  راضیه فاتحی
۱۳۹۸، ایران،  ۳:۳6 د قیقه

Reyhaneh Salehpour
Born 2000
Attended Roshd International Film Festival 
in previous years, Member of Iranian Young 
Cinema Society of Ahwaz.

خالصه:  د ختری د ر حال آماد ه شد ن برای رفتن به مد رسه است اما... Synopsis: A girl is preparing to go to school and...

Director: Reyhaneh Salehpour
Screenwriter: Reyhaneh Salehpour
Editor: Fardis Najibi Far
Producer: Reyhaneh Salehpour
Cinematographer: Nika Shahin Zadeh
Cast: Razieh Fathi
2019 , Iran ,  3:36 min

Close-upقاب بسته
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نرگس رفاهی
متولد ۱۳۸۱ 

کسب رتبه ی ســوم انیمیشن ســیریش د ر جشنواره 
فرهنگی هنری سال ۹۸

کارگرد ان:  نرگس رفاهی
فیلم نامه:  پریسا محسنی و نرگس رفاهی

طراح پویانمایی:  پریسا محسنی و نرگس رفاهی
تد وین:  پریسا محسنی

تصویر برد ار:  نرگس رفاهی
تهیه کنند ه:  نرگس رفاهی
۱۳۹۸، ایران، ۳:۲4 د قیقه

Narges Refahi
born 2002

 Top third animation for "Sirish" in Artistic
and Cultural Competitions 2019

خالصه:  زنی به نام فیروزه وسواس شد ید ی به تمیزی د ارد. همسرش برای رفع 
این مشکل کتابی به او هد یه می د هد تا با خواند ن آن وسواسش را فراموش کند.

Synopsis:Firouzeh has Obsessive Cleaning Disorder. Her 
husband, In hope of solving this problem, gives her a book to 
make her busy and forget her obsession to be cured.

Director: Narges Refahi
Screenwriter: Parisa Mohseni, Narges Refahi
Animation Designer: Parisa Mohseni, Narges Refahi
Editor: Parisa Mohseni
Cinematograper: Narges Refahi
Producer: Narges Refahi
2019 , Iran,  min 3:24

The Rules of Obsessed Peopleقوانین وسوایس ها
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 الکس رافائل رز

کارگرد ان:  الکس رافائل رز

Alex Rafael Rose

خالصه: ماجرای عجیب یک نقاشی Synopsis: Strange story of a painting

Director: Alex Rafael Rose

The Wormکرم
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ترفند های كود كان
یک پروژة رسانه ای د انشگاه علمی کاربرد ی د وسلد ورف 
که پروفسور ایزولد اصل د ر اکتبر ۲0۱5 آن را تأسیس 
 Diakonie Duesseldorf‘‚ کرد.  این بار با همــکاری
SOS Kinderdorf‚ &. هفــت کود ك ۷ تا ۱۱ ســاله 

د اســتان های خود را گفتند و به همراه ۱4 د انش آموز با 
نظارت پروفسور ایزولد اصل ، کیمبرلی هیلگرز و مارلنا 
اپالکا یک فیلم کوتاه انیمیشن حد ود اً 5 د قیقه ای تهیه 

کرد ند.

کارگرد ان: ترفند های کود کان
 آلمان

5:۱۸ د قیقه
۲0۱۹

Kids ’n Tricks
founded by Prof. Isolde Asal in 
october2015 is a HSD University of 
Applied Sciences Duesseldorf media 
project – this time in cooperation with 
the ‚Diakonie Duesseldorf‘ & ‚SOS 
Kinderdorf‘. The seven children aged 7 to 
11 years told their stories and produced 
a short animation movie of about 
5mintues together, with 14 students, 
under the supervision of Prof. Isolde Asal, 
Kimberly Hilgers and Marlena Opalka

خالصه: صبح زود است و مد رسه د ارد شروع می شود. بسیاری از کود کان از  اینکه 
د وباره د وستانشان را می بینند خوشحال اند اما بعضی  این طور نیستند ؛ دقیقاً مثل 
کریپی. او متفاوت به نظر می رســد؛ به همین د لیل د انش آموزان د یگر او را به 
عنوان د وست نمی پذیرند و مسخره اش می کنند. حتی معلم به آن ها می پیوند د. 
به نظر می رسد فقط نمایند ة کالس وضعیت کریپی را د رك کرد ه است و با او 
ابراز همد رد ی می کند. آیا  او می تواند به  کریپی کمک کند تا مورد احترام واقع 

شود و د وست پید ا کند؟

Synopsis : It’s early in the morning and school is about to start 
– many children are happy to see their friends again. But 
some kids don’t – just like CREEPY. He looks different, that’s 
why the other pupils don’t accept him as a friend. They nettle 
him and make fun of him again and again, even the teacher 
joins them . Only the class representative, Emma, seems to 
understand CREEPY’s situation and sympathizes. Can she 
help him to be respected and make friends?

Director : Kids ’n Tricks
Germany

 5:18min
2019

Creepy)کرییپ) عجیب الخلقه
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محمد ترابی 
متولد ۱۳۸۱

برگزید ة بازی سازی مســابقات ملی فرهنگی و هنری 
د انش آموزان، برگزید ة سراسر کشور، برگزید ة مسابقات 
فرهنگی و هنری د انش آمــوزان د ر بخش پویانمایی، 
بازی ساز برتر استان، رتبة ۱ پویانمایی استان، تد وینگر 

و سازند ة انیمیشن. 

کارگرد ان:  محمد ترابی
فیلم نامه:  محمد ترابی

تد وین:  محمد ترابی
تهیه کنند ه:  سید محمد یاسین موسوی

۱۳۹۸ ایران  ۳.4۸ د قیقه

Mohammad Torabi
Born 2002
Acclaimed for Game making in Artistic and 
Cultural Competitions. National selected 
for Artistic and Cultural Competitions in 
animation section, the top Game Maker 
of Province, winner of  the first grade in 
animation in province, Clip editor and 
animator

خالصه:  شخصیتی غرق د ر فناوری و فضای مجازی است ، از همه چیز عکس 
می گیرد و عکس ها را به اشتراك می گذارد. روزی د ر خواب، محیطی طبیعی 
را مشاهد ه  می کند و شیفتة آن می شود. او رویای پید ا کرد ن آن محل و عکس 

گرفتن از آن را د ر سر می پروراند  اما راه د ستیابی به طبیعت را نمی د اند...

Synopsis: A person is so much overwhelmed in technology 
and social media that takes photo of everything and shares 
them. One day in his dream, he finds a nature and falls in 
love with it. He dreams of finding that place and taking photo 
of it, but he does not know where this nature is placed. 

Director: Mohammad Torabi
Screenwriter: Mohammad Torabi
Editor: Mohammad Torabi
Producer: Seyyed Mohammad Yasin Mousavi
2019 , Iran,  3:48 min

Imprisonedمحبوس
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محمد حسين خالصی

متولد ۱۳۸0
هنرجوی رشتة سینما

کارگرد ان:  محمد حسین خالصی
فیلم نامه:  محمد حسین خالصی

تد وین:  امید رضا میررکنی
تصویر برد ار:  محمد حسین خالصی
تهیه کنند ه:  محمد حسین خالصی

۱۳۹۷، ایران، ۱0 د قیقه

Mohammad Hossein Khalesi

Born 2001
 Cinema student

خالصه:  شیوة زند گی و تأمین معیشت مرد م میبد د ر زمان گذشته Synopsis:Livelihood and life style of people of Meybod in past

Director: Mohammad Hossein Khalesi
Screenwriter: Mohammad Hossein Khalesi
Editor: Omid Reza Mrrokni
Cinematographer: Mohammad Hossein Khalesi
Producer: Mohammad Hossein Khalesi
2018 , Iran,  10 min

Livelihoodمعیشت
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سحر قهرمانيان، متولد ۱۳۷۹
رتبة د وم کشــوری د ر سی و ششــمین د ورة مسابقات 
فرهنگی هنری د ر رشتة انیمیشن ، رتبة سوم کشوری 
د ر پرسش مهر ۱۹ د ر رشتة انیمیشن ،رتبه اول استانی د ر 
طراحی با مد اد د ر سی پنجمین د ورة مسابقات فرهنگی 
هنری، حضورد ر چهل وهشتمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد، رتبة سوم استانی د ر نمایش عروسکی، رتبة 
استانی د ر مسابقات هنر های تجسمی د ر رشتة طراحی 

فضا.

کارگرد ان: سحر قهرمانیان
فیلم نامه: سحر قهرمانیان

طراح پویانمایی: سحر قهرمانیان
آهنگ ساز: استود یو آوای پرد یس

تد وین: اد ریس ارمغانی
تهیه کنند ه: قاسم قهرمانیان

بازیگران: سید ه فاطمه رحیمی حصار سرخ
۱۳۹۷، ایران، ۳ د قیقه

Sahar Ghahramanian, Born 2000
Top second animation award in 36th 
Artistic and Cultural of Competitions Third 
Place in 19th Mehr Question in animation 
section.First Place of province in pencil 
sketching of 35th Artistic and Cultural 
Competitions, Qualified to final stage 
of Roshd International Film Festival in 
animation section. Third Place of province 
for Puppet ShowProvince award of Visual 
Arts in environment design section.

خالصه:  نایریکا د ر قاموس زرتشت به معنای »برگزید ه« است و این انیمیشن 
بیانگر د استان د ختری است که برای محافظت از شی ارزشمند ی که د ارد، د ر 
معرض حمله شیاطین و تاریکی ها قرار گرفته اســت . با این حال او به راهش 

اد امه می د هد و ...

Synopsis:In Zoroastrianism, Nayrika Means “Chosen.” 
This animation narrates the story of a girl who is trying to 
protect her precious object against devils and demons, and 
continues her way in this journey

Director: Sahar Ghahramanian
Screenwriter: Sahar Ghahramanian
Animation Designer: Sahar Ghahramanian
Composer: Avaye Pardis Studio
Editor: Edris Armaghani
Producer: Ghasem Ghahramanian
Cast: Seyyede Fatemeh Rahimi Hesar Sorkh
2018 , Iran , 3:00 min

Nayrikaانیریکا
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اميرحسين د هقان 

متولد ۱۳۸۲ 
"هزار سال زند گی" ، اولین تجربة فیلم سازی اوست.

کارگرد ان:  امیرحسین د هقان
فیلم نامه:  وحید حسنی
تد وین:  مجید بهجت

تصویربرد ار:  محمد حسین افضلی
بازیگران:  امیر حسین د هقان ، جوزف مهینی

تهیه کنند ه:  امیرحسین د هقان
 گروه فرهنگی هنری سما

۱۳۹۷ ، ایران، 05:۸0 د قیقه

Amirhossein Dehghan

Born 2003
"One Thousand Years of Life" is his first film.

خالصه:  د ونوجوان برای بررســی فرهنگ و آد اب و رسوم شهر یزد، راهی آن 
شهر می شوند.

Synopsis:Two teenagers go to Yazd to study the culture 
and customs of this city.

Director: Amirhossein Dehghan
Screenwriter: Vahid Hasani
Editor: Majid Behjat
Cinematographer: Mohammdhossein Afzali
Cast: Amirhossein Dehghan, Joseph Mahini
Producer: Amirhossein Dehghan
 Sama Art  and Culture Institute
2018 , Iran, 5:80 min

One Thousand Years of Lifeهزار سال زند یگ
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by Andrea Wulf

آندرهآوولف
بخش های بسیار زیاد ی از سیاره مان را تخریب کرد ه ایم. 
شگفت  انگیز است که 150 سال قبل، الکساند ر فون هومبولت 
هشد ار د اد ه بود »فعالیت های خستگی ناپذیر جوامع انسانی 

بزرگ، به تد ریج چهره زمین را رو به تباهی می برد«
د ر سال 1800، هومبولت از برِش مرض برای طبیعت و تغییرات 
اقلیمی سخن به میان آورد ه بود. او نه تنها شناخته شد ه ترین 
د انشمند زمان خود بود، بلکه متفکری روشن بین محسوب 
می شد و پد ِر محیط زیست شناسی نیز هست؛ مشــهورترین فرد 

بعد از ناپلئون و معروف به شکسپیِر علم. 
او که متولد سال 1769 د ر پروس بود، د ر سفری شجاعانه که 
هزینه هایش را خود ش پرد اخت، د ست به اکتشافی 5 ساله 
د ر رسارس آمریکای التین زد. زمین را همچون موجود ی زند ه 
می د انســت که همه اجزای آن از ریزترین حرشات تا بلند ترین 

د رختان به هم مرتبط هستند. 
این احرتاِم همراه با شگفتی که او برای طبیعت قائل بود، از نظر 
من هامن چیزی است که د ر مباحث گفتامن زیســت محیطی 

این روزها مغفول ماند ه است. 
چطور می توانیم نجات بخش سیاره مان باشــیم د ر حالی که 
بخش های زیاد ی از زند گی بســیاری از ما بــا طبیعت فاصله ای 
نجومی گرفته اســت؟ نسل بعد ی چطور می تواند با طبیعت 
ارتباط د اشته باشــد د ر حالی که رایحه منناک یک جنگل پس 
از باران سیل آسای تابســتانی و یا صد ای آواز پرند گان د ر سپید ه 

د م مانند یک بازی کامپیوتری مجازی و غیرواقعی به نظر برسد؟ 
این که طبیعت را از روی هیبت، شــکوه، شگفتی و یا هر جنبه 
د یگر بستاییم، هامن چیزی اســت که باید به گفتامن و 
مناظراتی که د رباره تغییرات اقلیمی د ر د نیــای امروز وجود 

د ارد وارد شود.
رویکرد های میان رشته ای د ر بین علوم مختلف باعث 
می شود به این د رک برسیم که 250 سال پس از 
الکساند ر فون هومبولت، آنچه که او انجام د اد ه به 
د نیای امروز مرتبط است و به همین د لیل است که 

جشنواره فیلم سارایوو 2019 به روشنگری 
د رباره این ارتبــاط اختصاص  یافته 

است.

 … W e ’ v e
 wrecked much of

 our planet–shocking;
 because already more

 than150years ago, Alexander
 von Humboldt warned that

 “the restless activity of large
 communities of men gradually

despoil the face of the Earth”.
 In1800Humboldt talked about
 harmful human–induced climate
change.
 
   He was the most celebrated    
 scientist of his age, also a
 visionary thinker and father of
 environmentalism. The most famous
 man after Napoleon and the so called
‘Shakespeare of Science’!

 Born in1769 in Prussia, he went
 on a self–financed daring five-year
expedition across Latin America.

 He saw the Earth as a living organism
 where everything was connected,
 from the tiniest insect to the tallest

trees.

 It’s this awe for nature which
 I believe is missing in today’s

environmental debates.

 How can we save our
 planet when so many

 of us are for the greater part
 of our lives far removed from

 nature?How is the next generation going to connect to Earth if the moist smell of a
 forest after a summer shower or the sound of the dawn chorus are as unreal as the
next computer game?

In Awe of Nature

درستایشازهیبتطبیعت
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 This celebration of awe, magnificence, wonder–whatever you name it – is what
we need to introduce into today’s climate change debate.

 The interdisciplinary approach is what makes his work so relevant today250years
 later – Today – which is why the SFF2019has set its goal to highlight this relevance
by choosing the theme.
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کارگرد ان: عیسی آنتونیو، ریس مند وزا
تهیه کنند ه: وینتوس فرهنگی

زمان: ۳:۱۷ د قیقه
کشور: مکزیک

سال تولید: ۲0۱۸

"زوچیتل  گواد الوپ  کروز  لوپز " کالس ســومی، که د ر منطقة مایان د ر جنوب 
مکزیک زند گی می  کند ، فقط هشت ســال د ارد اما د ر حال حاضر د ر کشور خود 
تاریخ ساز شد ه است. د ر مارس ۲0۱۸ ، او به عنوان اولین د ختر موفق به د ریافت 
جایزة "شناخت انســتیتوی علوم هســته ای زنان " ، برای ســاخت آبگرم کن 
خورشید ی از مواد بازیافتی، جهت کمک به محیط زیست و افراد کم د رآمد شد؛ 
 Universidad Nacional Autónoma de جایــزه ای کــه معمــواًل توســط
México UNAM به بزرگســاالن می د هد. او ابتد ا بــه کمک پد رش آبگرم کن 

خورشــید ی را د ر پشــت بام خانة خود نصب کرد و اکنون به د نبال پشــتیبانی 
د انشگاه هاست.

Third-grader Xóchitl Guadalupe Cruz López, who lives in 
the Mayan area in the South of Mexico is only eight years 
old but has already made history in her home country: 
In March 2018 she became the first girl to receive 
the "Recognition of the Institute of Nuclear Science 
for Women", an award usually given to adults by the 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), for 
developing a solar water heater from recycled materials, 
to help the environment and people with low income. 
She first installed the solar water heater on the roof of her 
house, with the help of her father, and is now looking for 
support from universities.

Original Title "Baño calientito" – un calentador solar 
desarrollado por Xóchitl
Director Jesus Antonio , Reyes Mendoza
    Produced by Vientos Culturales
   Running Time  3:17 mminutes
    Country Mexico
    2018

"Warm Bath" – A Solar Heater Developed by XochitlXochitl حمام خورشید ی" - بخاری خورشید ی تولید شد ه توسط"
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کارگرد ان: مارسل بارلی
تهیه کنند ه:  ناد اسد ی فیلم

زمان: 5  د قیقه
کشور: سوئیس

سال: ۲0۱۷

آیا می د انید بعضی از د ایناسورها خز د ارند؟ آیا تا به حال کسی به شما گفته است 
که تیرانوزوروس بزرگ ترین د ایناسور گوشت خوار نیست و هر ساله گونه های 
جد ید ی از د ایناســورها را کشــف می کنیم ؛  اگرچه آن ها میلیون ها سال 
پیش منقرض شــد ه باشــند؟  آیا می د انید بعضی از د ایناسورها واقعاً سنگ 
می خورد ه اند؟ د انش ما د ر مورد د ایناسورها و ویژگی هایشان، تغییر نکرد ه است. 
ماجراهای رالف را د ر د نیای د ایناســورها د نبال کنید و از یاد گیری یا تجد ید 

اید ه های خود د ر مورد آنچه فکر می کنید قباًل می د انسته اید لذت ببرید.

 Did you know that some dinosaurs had fur? Has anyone ever
told you that the Tyrannosaurus wasn’t the biggest flesh-
 eating dinosaur, and that each year we discover new species of
 dinosaurs, even though they have been extinct for millions of
 years? And did you know some dinosaurs actually ate stones?
 Since the existence of these giant creatures was discovered
 on this planet, our knowledge about dinosaurs and what they
 must have looked like hasn’t stopped changing. Follow Ralph's
 adventures in the world of dinosaurs and have fun learning
 or refreshing your ideas about what you think you already
know.m

Original Title Ralph et les Dinosaures
    Director: Marcel Barelli
    Producer: Nadasdy film
 minutes  5:00:Running Time
 Country: Switzerland
    2017

Ralph et les Dinosauresرالف و د ایناسورها
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کارگرد ان : ماساهیکو ساتو ، ماسومی اوچینو ، ماسایا ایشیواکا
NHK با همکاری شرکت آموزشی NHK  :تهیه کنند ه

زمان:۱5  د قیقه
کشور: ژاپن

سال تولید: ۲0۱۸

د ر د نیــای NHK ،برنامــة " PythagoraSwitch "، تیله ها با اســتفاد ه ازســاز 
و کارهایی مبتکرانه و ساخته شــد ه از چیزهای معمولی ، به حرکت د ر می آیند. 
قهرمانان، براد ران ماربل: قرمز ، زرد و سبز هستند اما ارتش سیاه از این واقعیت که 
آن ها همیشه د ر مرکز توجه قرار د ارند، راضی نیست! تیله ها برای مقابله با ارتش 
سیاه حسود ، باید با هم متحد شوند؛ زیرا با موانع متعد د ی روبه رو می شوند. ارتش 
سیاه با ایجاد مشکالت، موانع و لیوان های کاغذی د ر انتظار تیله هاست! قهرمانان 
د وست د اشتنی بی جان د ر این لحظه ظاهر می شوند. این برنامه ساد ه و د ر عین 

حال پیچید ه، مطمئناً کود کان و بزرگساالن را به طور یکسان د رگیر خواهد کرد.

In the world of NHK's hit PythagoraSwitch, marbles travel 
through a series of ingenious mechanisms made of ordinary 
things, setting wondrous contraptions into motion. The 
heroes are the Marble Brothers: Red, Yellow, and Green. 
But a dark force is not happy about the fact that they always 
hog the spotlight! With the envious Black Ball Army hot on 
their heels, the marbles must band together as they face a 
number of obstacles. Lying in wait are pitfalls, drawbridges, 
and paper cups! The delightful inanimate heroes come to 
life in this addictive visual. The simple yet sophisticated 
presentation is sure to hook children and adults alike.

Director : Masahiko Sato, Masumi Uchino, Masaya Ishikawa
 Producer NHK in association with NHK Educational    
Corporation
Running Time:m15:00mminutes    
Country: Japan    
2018    

The Marble Brothers' Great Adventure!m!)ماجراجویی بزرگ براد ران ماربل)تیله
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کارگرد ان: پترا لد ریلگر
Terra Mater Factory Studios GmbH تهیه کنند ه:تولید ی 

 زمان اجرا: 4۹:5۹ د قیقه
  کشور: اتریش

  سال تولید: ۲0۱۸

صفحات تکتونیکی سیارة ما مد ام د ر حال حرکت اند. هنگامی که آن ها به 
یکد یگر برخورد می کنند ، ممکن است زمین لرزه یا سونامی ایجاد شود. شگفت 
اینکه نیروهای مخرب زیر زمین نیز یک منبع جد ید زند گی هستند. این امر 
هنگامی آغاز می شــود که بذرهای گیاهی از طریق باد به جزایر بکر منتقل 
می شوند ، جوانه می زنند و سپس گیاهان ریشه می گیرند. استعمار قلمرو جد ید 
اغلب امری اتفاقی است. هنگامی که خفاش های میوه ای به جزایر گرمسیری 
مهاجرت می کنند ، ناخواسته بامد فوع خود بذرهای گیاهی را از یک مکان به 
مکان د یگر پراکند ه می کنند. د ر حالی که باد می تواند عنکبوت هایی را که 
هنوز به تارهای خود چسبید ه اند ، د ر مسافت های زیاد به جاهای جد ید عجیب 

و غریب منتقل کند.

The tectonic plates of our planet are in constant motion. 
When they collide and grind against each other, earthquakes 
or tsunamis may result. Paradoxically, the destructive forces 
below ground are also a source of new life. It begins when plant 
seeds are transported by the wind to the pristine new islands, 
germinate and then vegetation takes root. The colonization 
of new territory is often a matter of chance. When fruit bats 
migrate to tropical islands, they inadvertently spread plant 
seeds from one place to the next by means of their excrements; 
while wind can transport spiders, still clinging to their webs, 
across vast distances to strange new homes

Director Petra Lederhilger
 Producer: A production of Terra Mater Factual Studios GmbH
 minutes 49:46:Running Time
    Country: Austria
    2018

Earth: The Nature of Our Planet – Episodem02:Landطبیعت سیاره ما - قمست د وم: زمین
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کارگرد ان: لوك نوال
NZ Air ، HEIHEI :تولید کنند ه 

 زمان اجرا: ۲۲:4۷ د قیقه
 کشور: نیوزیلند

  سال تولید: ۲0۱۸

د ختر نانو و تصوراتش؛ این جایی است که د ر آن تخیل و علم مالقات می کنند. همه 
شاخه های علوم د ر جهان به هم پیوسته اند. ما این اید ه را به کود کان می د هیم که 
چگونه نظریه های ظریفشان د رباره جهان هستی بیان کنند، اما این مهم است که 
همیشه به خاطر د اشته باشید که گرچه برخی از علوم د رست هستند اما بعضی ها 
احمقانه اند! د ر پایان ، فقط تصورات هستند که واقعیت می یابند. بازی های خشن 
را برخی مناسب نمی د انند ،برخی تائید شان می کنند و برخی نیز آن ها را احمقانه 
توصیف می کنند، اما آن ها همیشه سرگرم کنند ه و همیشه به هم ریخته اند و فقط 

ممکن است مغزتان را منفجر کنند!

Nanogirl and the Imaginauts—this is the place where 
imagination meets science. All branches of science in 
the world are interconnected. We explore this idea by 
showing kids how to use their imagination to create their 
own Hairy Theory ideas about how the world works. But 
it is important to always keep in mind that while some 
science is right, some science is SNOTT! In the end, only the 
Imaginauts will know the truth. In a series of wild games, 
some get it right, some get it wrong and get 'snotted on'. 

Director: Luke Nola
 Producer: NZ on Air, HEIHEI
 minutes 22:37:Running Time
 Country: New Zealand
2018

Nanogirl and the Imaginautsد خرت اننو و تصوراتش
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)WDR به نمایند گی از( tvision GmbH :تهیه کنند ه
کارگرد ان: آنتیا مارتینز ایمور

زمان اجرا: ۹:۳0 د قیقه
کشور: آلمان

سال تولید: ۲0۱۸

ساالنه د و میلیون یخچال و فریزر قد یمی ، تلفن های هوشمند ، کنسول های 
بازی و سایر وسایل الکترونیکی د ور ریخته می شوند و به محل های د فن زبالة 
آلمان منتقل می گرد ند. "سیهام" می خواهد د ریابد چه چیزی د ر انتظار این کوه 
عظیم وسایل د ور ریختنی است . او به د ید ن بزرگ ترین د ستگاه بازیافت مس 
د ر جهان می رود و د ر یک کافه تعمیر می آموزد که بســیاری از د ستگاه های 
شکسته را می توان با کمی پشتیبانی تعمیر کرد. د ر این فیلم کوتاه توضیح د اد ه 
می شود که چرا این اید ه خوب است و چگونه ضایعات الکترونیکی ما می توانند 

برای مرد م کشورهای د یگر به خطری واقعی تبد یل شود.

Two million tons of old refrigerators, smartphones, game 
consoles and other electronic devices are thrown away and 
end up in Germany's landfills every year. Siham wants to find 
out what happens afterwards to these huge mountains of 
junk. She visits the world's largest copper recycler and learns 
in a repair café that many broken devices can be repaired with 
some support. This short film explains why this is a good idea 
and why our electronic waste can become a real danger for 
people in other countries.

Original Title neuneinhalb – Deine Reporter: Alles Schrott? – 
Was man aus kaputten Elektrogeräten rausholen kann

Producer: tvision GmbH (on behalf of WDR)h
 minutes 9:30:Running Time
    Country :Germany
    2018

nine-and-a-half -  Your Reporters: Scrap Everything? - 
What You Can Get out of Broken Electrical Appliances

نه و نیم – گزارشگر: مشا همه چیز را د ور یم اند ازید؟ چه چیزی    
                                                                              یم توانید از تجهیزات بریق شکسته ابزیافت کنید؟
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کارگرد ان: کای اشمیت )کارگرد ان استود یویی(
 KiKA - Der Kinderkanal von ARD und :تولید کنند ه

ZDF
زمان: ۱0:۲6 د قیقه

کشور: آلمان
سال تولید: ۲0۱۸

زمین به سوی آیند ه - آیند ه ای بد ون از پالستیک: یک نهنگ د ر تایلند،  با بیش 
از ۸0 کیسه پالستیکی د ر شکمش می میرد. میزان زباله د ر اقیانوس آرام بسیار 
بیشتر از حد انتظار است؛ حتی چهار برابر آلمان. هر روز گزارش های تکان د هند ة 
جد ید ی د ر اخبار به گوش می رسد  اما مشکلی که زباله های پالستیکی د ر سراسر 
جهان به وجود می آورد ، از مد ت ها قبل شناخته شد ه است. چرا همه ما جلوی آن 
را نمی گیریم؟ ما د ر بسیاری از زمینه های زند گی ، به پالستیک عاد ت کرد ه ایم. 
فلیکس د ر "فور" که جزیره ای د ر د ریای شمال اســت، تجربه می کند که همه 
چیز می تواند کاماًل متفاوت باشد. آیند ة بد ون پالستیک ضرورتی ند ارد که یک 

آرمان شهر باشد: "بد ون پالستیک" خود، گرایش جد ید ی می شود.

"EARTH TO FUTURE"—Plastic-free future: A whale dies 
in Thailand—with more than 80 plastic bags in his belly. 
The amount of garbage in the Pacific is much larger than 
expected—even four times the size of Germany. Every day 
new shocking reports hit the news, but the problem that 
causes the plastic waste worldwide has actually long been 
known. Why don't we all do more to stop it? In many areas 
of life, we have become used to plastic. Felix experiences 
on the North Sea island Föhr that things can also be quite 
different. A future without plastic does not have to be a 
utopia: "Plastic-free becomes the new trend".

Original Title : Erde an Zukunft: Plastikfreie Zukunft
    Director :Kai Schmitt (Studio director)
    Producer :  KiKA - Der Kinderkanal von ARD und ZDF
    Country: Germany
  2018
 minutes 10:26:Running Time

Earth to Future: A Future Without Plasticزمین به سوی آیند ه: آیند ه ای بد ون پالستیک

ک
ود 

ی ك
علم

م 
فيل

ره 
نوا

ش
ر ج

آثا
 بر

ور
مر



194

49th RO
SH

D
 International Film

 Festivalکارگرد ان: یان مارشر
تولید کنند ه: یان مارشنر
زمان اجرا: ۷:۳5 د قیقه

کشور: آلمان
سال تولید: ۲0۱۹

ــن اســت؟  ــن ممک ــا ای ــهر: آی ــبزیجات د ر وســط ش ــوه و س برد اشــت می
"ایمکــه" و "میریــام" باغــی را احــد اث می کننــد کــه د ر آن تربچــه ، تــوت 
فرنگــی و بســیاری چیزهــای د یگــر مــی توانــد رشــد کنــد. آن هــا قــد م به 
ــی را د ر شــهر  ــان ، گیاهان ــا د ر پای ــد ت ــد م نیازهایشــان را نشــان می د هن ق
ــه  ــا ب ــِی شــهری عمد ت ــی گیاهــان خوراکــی. باغبان ــد ؛ حت ــرورش د هن پ
باغبانــی د ر مقیــاس کوچــک و محــد ود د ر مناطــق شــهری و د ر مناطــق 
مســکونی یــا نزد یکــی آن هــا اشــاره د ارد و بــر کشــت پایــد ار محصــوالت 
ــت.  ــز اس ــاورزی متمرک ــوالت کش ــه از محص ــرف آگاهان ــی و مص باغ
ــش  ــت و کاه ــریع جمعی ــد س ــل رش ــه د لی ــهری ب ــی ش ــت باغبان اهمی

ــه افزایــش اســت. ــان رو ب ــزون مناطــق زراعــی، همچن روزاف

Harvesting fruit and vegetables in the middle of the city: 
is that even possible? Imke and Miriam build a raised bed 
garden where radishes, strawberries and many other goodies 
can grow. Step by step, they show what they need, so that 
in the end, plants can grow in the city—even edible plants. 
Urban gardening refers to the mostly small-scale, horticultural 
use of urban areas within residential areas or in their 
immediate surroundings, focusing on sustainable cultivation 
of horticultural crops, environmentally friendly production 
and a conscious consumption of agricultural products. The 
importance of Urban Gardening keeps growing due to the 
rapid population growth and ever decreasing cultivation 
areas.

Original Title:  Die Sendung mit der Maus: Urban Gardening
Director:  Jan Marschner
Producer: Jan Marschner    
minutes 7:35:Running Time
Country: Germany    
2019    

The Show with the Mouse: Urban Gardeningمنایش اب موش: ابغباین هشری
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کارگرد ان: فابیان واکر
زمان: 6:0۲ د قیقه

 کشور : آلمان
 سال تولید: ۲0۱۸

د انشــمند ان "همکاری بین المللی برای تحقیقات حیوانات با اســتفاد ه از فضا" 
)ایکاروس( مهاجرت جهانی حیوانات را بررسی می کنند. این فیلم کوتاه ابتد ا بر 
حیوانات کوچک مانند پرند گان ، خفاش ها و خفاش های میوه متمرکز می شود.  
فرستند ه های کوچک کمتر از پنج گرم که به شــکل برچسب هایی به حیوانات 
وصل شــد ه اند؛ اطالعاتی د ر مورد رفتار مهاجرتی آن ها جمع آوری و به ایستگاه 
بین المللی ارسال می کنند. د اد ه های جهانی حرکت حیوانات د ر د نیای امروز و شبکة 
بین المللی آن برای د رك چگونگی محافظت از سالمت انسان و حیوانات وحشی 
د ر همان زمان ضروری است. نتایج د ر یک بانک اطالعاتی که به آن د سترسی 
آزاد وجود د اشته باشد، منتشر می شــود. د ر تاریخ ۱۳ فوریه ۲0۱۸ ، آنتن د ریافت 
کنند ة ایکاروس با موفقیت از کیهان د ر باکونور ، قزاقستان ، به ایستگاه بین المللی 

راه اند ازی شد.

The International Cooperation for Animal Research Using 
Space (ICARUS) scientists explore the global migration of 
animals. The short film focuses first on small animals such as 
birds, bats and fruit bats. So-called tags—tiny transmitters 
of less than five grams that are attached to the animals—
collect information about their migratory behavior and 
send them to the ISS. Global animal movement data is 
essential in today's world and its international network 
to understand how to protect human health and wildlife 
at the same time. The results will be published in a freely 
accessible database. On 13 February, 2018m, ICARUS' 
receiving antenna successfully launched from the 
cosmodrome in Baikonur, Kazakhstan, to the ISS.

Original Title:  Tierbeobachtung aus dem All – ICARUS
Director:  Fabian Walker
Producer:  Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
minutes 6:02:Running Time
Country : Germany
2018

Animal Observation from Space – ICARUSمشاهد ه حیواانت از فضا – ایکاروس
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Science Film Festival 2019
The Science Film Festival is a celebration of science international communication: In cooperation with local partners it 
promotes science literacy and facilitates awareness of contemporary scientific, technological and environmental issues 
through international films with accompanying educational activities. The festival presents scientific issues accessibly 
and entertainingly to young children and demonstrates that science can be fun!
The event has grown considerably since its first edition in 2005, becoming the largest event of its kind worldwide. 
In2019the Science Film Festival received over 220 entries, from which a total of 92 have been selected by an international 
jury.
In 2019 the event takes place in over 20 countries in Southeast Asia, South Asia, the Middle East,Latin America and 
Africa up till December31st ,2019 The Science Film Festival2019aims to illustrate the relevance of this complex approach 
to th21st century, in particular for students and young people, and raise awareness of environmental issues 
climate change and sustainability.
Films:
The Science Film Festival presents a wide assortment of films in the following five categories with a focus on content 
for young audiences:
Family Edutainment
Ecology & Environment
Natural Science, Life Science & Technology
Non-Verbal & Science Shorts
Culture & History
Target Audience Groups:
     5-8 
9-11
12-16
+17

Year Olds

Year Olds
Year Olds

Year Olds

11
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 In the name of God of the beauty

 Enthusiasm is the road of the wholehearted learning and it is the origin of the
 ingenuity. Newfound educational procedure, seems to be changing from
 unofficial to official and from a game to a serious concept and interdisciplinary
 medium of educational film undertakes the tasteful discourse opportunity in the
 educational package with its maximum level of communication based on the new
 approach of national curriculum.
 According to recent necessities such as upper-hand documents position as well
 as technology alternations in production and publication, International Roshd
 film festival caused to be at its evolution this period. This enduring festival not
 only is able to discover the artists and anxious individuals in this field, but it can
 also look effectively and developmental to author-audience flow and authorship
 of the educational film.
 Whilst I express my contentment for sprightful participation of cultural and
 educational filmmakers and our vigorous teammates of the festival secretariat,
 appreciate your companionship to fructify the forty-ninth blossom of this shady
 tree.

Vahid  Golestan
Festival Director
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.In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

The supreme leader of the revolution in the declaration of the second step of 
the revolution had a genuine hope and special attention to the role of the youth. 
This can be an inspiration and a turning point for Roshd International Film Festival 
to move towards a scientific, practical and transformative program, on the one 
hand by deepening the awareness among filmmakers and art people of the event 
and on the other by discovering and nurturing students' talents to provide the 
basis to achieve the goals of the fundamental transformation of education and 
the national curriculum document in the context of effective media such as film
Roshd International Film Festival is one of the cultural assets of education and 
can achieve maximum efficiency and effectiveness due to the dignified position 
of the Islamic Republic of Iran, which relies on authority, resistance, justice and 
protection of the world's oppressed and human reference to divine nature. 
Based on active cultural and educational diplomacy, this event seeks to make 
good use of the experiences of other countries' educational and cultural systems 
in the field of film and cinema, thereby enhancing the educational quality of our 
beloved country.
While thanking and honoring the organizers of the festival, I hope that the 
participation of artists, students and filmmaker teachers in the 45th International 
Roshd Film Festival increases the contribution and role of science, education and 
training films in "learning packages" and play a prominent role in the process of 
educating the students to be slective with cognition and artistic and educational 
insight, selective cognitive and artistic students, God willing.

Hojat al  Islam Ali  Zuelm
 Deputy Minister and Head of Educational Research and

Planning Organization
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In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

 The educational film, as an eloquent and explanatory media, along with its appeal
 to the audience, creates an opportunity for diversity in learning components and
 cinema has a clear place in the national curriculum as an opportunity for diversity
in the learning environment.
 In its forty-ninth period, the International Roshd Film Festival, in addition to
 its cultural heritage values of this ancient event,has brings an international
 context of exchange, mainstreaming, discourse making and consultation on the
 education system.
 In the new look at development of educational documents to educational
 film media, the tasks of this event have become wider and more influential
 in the educational package, and along with this developmental approach,
 Facilitated and new technical conditions in the production and dissemination of
 educational films have also made the need to transform and adapt the festival as
 an opportunity for effective learning at the age of50The  effort made in this regard
is commendable, and this step must be taken firmly.
 I pray to God the Almighty for the pride and happiness of the committed Iranian
 and foreign artists and the Islamic Iranian educational community and students.

Mohsen Haji MIri
Honorable Minister of Education

4



Jury& Selection committee 

Long  Fiction Films  Competition

Short  Fiction Films Competition

Competition  Documantary Films 

Competition of  Animated Films 

Competition of  Teacher  Fimmakers

Competition of  Student  Filmmakers

Science Film Festival2019

 The Massages
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 The art is to inspire commitment in
human bodies.j

 The very complex and prominent art
 of Cinema is a necessity and a need

for country.

 Art is the ascent of thought from an ordinary
level to a superemely high level.

Imam Khomeini
THE Great Founder of Islamic Republic of Iran

Ayatullah Seyed Ali Khamenei
 Leader of Islamic Republic of Iran

Dr. Hassan Rohani
President of Islamic Republic of Iran





IN  THE NAME  OF  GOD


