
 

 سال

1394 

 زمان:
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 :ریاست جشنواره

 فرید فرخنده کیش
 32                   بین المللی فیلم کوتاه تهرانجشنواره سی و دومین    

 

 

 

 هیأت انتخاب 

 خانم الهام حسین زاده و آقایان پیمان نهان قدرتی و داریوش یاری بخش داستانی

 مهدی باقری، سعید تارازی آقایان محمود رحمانی، بخش مستند

 خانم فاطمه گودرزی و آقایان امیر سحرخیز و مهدی خرمیان بخش پویانمایی

 آقایان کاظم مالیی، مصطفی آل احمد، سعید نجاتی بخش تجربی

 

 هیأت داوران

 
 .هومن سیدی7. مصطفی آل احمد، 6.محمد آفریده، 5.محمدعلی باشه آهنگر، 4. عزیزاله حمیدنژاد، 3. فرهاد توحیدی، 2سعید توکلیان،  .1

 

 

 

 1701 آثار ارسالی به بخش فیلم:  

 

 اثر 161 پویانمایی:/  اثر 227 تجربی:/   اثر 356 مستند:/  اثر 957 داستانی:

 

 

 اثر  952اثر  / شهرستان :  749تهران:       

 135آثار راه یافته به بخش فیلم: 

 

 کارگردان 143فیلم از  135مجموعاً:       اثر 40پویانمایی:  / اثر 16 تجربی:/   اثر 24مستند: /  اثر 55  داستانی:

 

 اثر از بخش خصوصی 91اثر از تهیه کنندگان دولتی  و  44
  /2شهرداری  /2/ صدا و سیما  3/ مرکز فرهنگی هنری صبا  5/ مرگز گسترش  4/ حوزه هنری  25انجمن سینمای جوان 

  1/  انجمن هنرهای تجسمی مقاومت  1/ موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی  1باشگاه فیلم سوره 
 

 استان کشور 21از 
  /  2/ آذربایجان غربی  4فارس /  4/ قم  5خراسان رضوی /  4/ اصفهان  2/ ارومیه  4/ کرج  2/ سنندج  85تهران 

  /  2گیالن /  3/ خوزستان  1/ خراسان شمالی  2/ مازندران  3/ اردبیل  2/ یزد  3/ آذربایجان شرقی  2بوشهر 

 / 1/ زنجان  1همدان /  2/ کرمانشاه  1چهارمحال و بختیاری 

 
 
 

 

 بخش جنبی

 نمایش کارگاه آموزش فیلمسازی

 عباس کیارستمی و مارتین اسکورسیزی

 

 دقیقه 60یک سانس / 

 سه سانس المپیاد دانش آموزی

 سه سانس  نمایش آثار شاگردان کیارستمی

 یک سانس  " کربال جغرافیای تاریخ "نمایش فیلم 

 دو سانس شب المپیاد

 یک سانس کتابخوانی )کتاب و سینما(مراسم روز کتاب و 



 

 بخش مرور آثار

 

 دقیقه 79فیلم /  3یک سانس /  کاوه بهرامی مقدم

 دقیقه 93فیلم /   7یک سانس /  رهبر قنبری

 

 بزرگداشت

 
 زاون قوکاسیانمرحوم 

 
 

 

 

 نشست های تخصصی 

 

 
 در گرایی تجربه ضرورت»  تحلیلی نشست

 «سینما

 راستین شادمهر و الستی احمد دکتر هنرها در گرایی تجربه از سینما تأثیر:  اول عنوان روز

 اصالنی محمدرضا و فکوهی ناصر دکتر گرا تجربه سینمای گیری شکل اجتماعی های خواستگاه: دوم عنوان روز

 منصوری تورج و صنعتی محمد دکتر گرا تجربه سینمای در ناخودآگاه و ذهنیت جایگاه: سوم عنوان روز

 مایر میک الته نفره یک فیلمسازی: عنوان دانمارکی استاد نشست

 برو آرنه فیلمساز شخصی زبان (برو آرنه)  کارگاه

 فیلمسازان و " صمدیان.. ا سیف " حضور با میزگرد

 

 محل برگزاری جشنواره :

 

 پردیس چارسوسینما 

 

 محل اسکان و پذیرایی:

 

 تهران -هتل هویزه 

حاضر در فیلمسازان شاخص 

 جشنواره :

 

 

 

 

 

 

 

 9/9/94امور جشنواره ها: 


