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بـــه نـــام خـــــدا





ســینما یکــی از مظاهــر تمــدن اســت کــه بایــد در خدمــت ایــن مــردم و در خدمــت 
تربیــت ایــن مــردم باشــد.

هنر بسیار پیچیده و برجسته سینما برای کشور یک ضرورت و نیاز است.

هنر یعنی عروج از سطح عادی به سطح متعالی.

حضرت امام خمینی )ره(
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

حضرت آیت هللا خامنه ای )مد ظله العالی(
مقام معظم رهبری

دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور



فیلم کوتاه رباعی سینماست. 
سینمای ایران چشم به راه خیام هاست.

جشن تان بهار فیلم کوتاه است. 
آینده سینما شمایید و با شما سینمای ایران همیشه بهار خواهد بود. 

بهاران خجسته باد.

جشنواره فیلم کوتاه تهران فرصتی برای دیدار با شگفتی هاست.

سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین انتظامی
معاون سینمایی وزیر و رئیس سازمان سینمایی

سید صادق موسوی
دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران





مدیر مسئول: سید صادق موسوی

زیر نظر: سهیال عسکری

 سردبیر: هادی علی پناه

دبیر تحریریه و ویراستار: امین داوری

تحریریه: آرزو اسپری، روژان سری، مصطفی رمضان زاده، فریبا شفیعی، صدیقه قاضی نظام

ترجمه: زهرا زارعی

مدیر هنری: الهه کشاورز

طراحی و صفحه آرایی: نوید برهمند

مشاور هنری کتاب: مریم ناظم رعایا

طراح پوستر: الهه کشاورز

عکاس: امیر رضاپور

ناظر چاپ:  بابک فرجی

لیتوگرافی و چاپ: نارنگ

انتشار: آبان 1398

ناشر: انجمن سینمای جوانان ایران

کتاب  سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران



فهرست

بخش مسابقه سینمای ایران
بخش مسابقه داستانی
بخش مسابقه مستند
بخش مسابقه تجربی
بخش مسابقه پویانمایی
بخش مسابقه کتاب و سینما

بخش های جنبی
بزرگداشت و مرور آثار
نشست های تخصصی 20-36
مهمانان جشنواره

بخش ویژه فیلم های برلیناله، خارج از مسابقه

بخش مسابقه بین الملل
بخش مسابقه پویانمایی
بخش مسابقه تجربی
بخش مسابقه مستند
بخش مسابقه داستانی
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...رفت
9 گام

الف
اِشغال

ابتدا و انتهای پل
اپیلوگ

اتاق نور
اجباری

ارش سخن
اسباب بازی

اضافه بار
اعالمیه

افسانه کوه اژدها
اکو 

السینور
امتحان
امریگو 

امواج خیال
امید

انسان یک پرنده است
انقضاء

او که اهلی نشد
اوتمار 

این رویای من نبود... 
این سو، آن سو

اینجا جایی برای فرود نیست
آتاری

آتامان
آرکادی

آزاده
آشمینا

آشو
آقای ایکس 

آقای خیابان
آقای گوزن

آقای هندرسون
آلوال

آنتراول
آنجا که باد می وزد 

آن ها
آهسته و آرام

ب
باخ

باد دوچرخه سوار
باغ فرشته

بانوی واژه ها
بچه مردم

بد ایمان
برادر

برادری
برف های سپید سرگردان

بند

بنفشه زار 
به چیزی دست نزن
به زودی برمی گردم

به سبک زمین
به وقت قدیم یا جدید؟

بهتر از نیل آرمسترانگ
بیا پیش عمو

بی ریختی
بیسکوییت ترد

پ
پاندای قرمز

پدر
پدربزرگ آتش

پلکان
پنهان

پیدایش

ت
تا ابد سکوت

تابستان و دیگر چیزها
تاریخچه گرگ ها

تاش های تهی
تاناکورا

ترسو
تقاطع

ج
جایی در میان گاوها

جبیر
جذر بیست سالگی 

جسم خاکستری
جلیل و خلیل

جنگ و صلح
جونده

چ
چرخ و فلک

چشمان سرخ
چهار خواب برای پنج آرزو

چی دا 

ح
حلق آویز

خ
خاک آب آتش 

خانه
خانه روشنان

خانوم و آقای ُفالنی
خورده شده

د

دابر
در جستجوی زمان از دست رفته

دراپ
درخت

درخت انجیر
درخت سفید

دستور
دلیری

دم اژدها
دیگری

ر
رآی

رو ـ یا ـ رو  
روز خشم

رویای باغ
ریتم جنگل

ز
زر زری، کاکل زری

زرد خالدار
زندگی زیبا ست 

زوزه مرد
زیبایی

زیر ساخت

ژ
ژوان

ژوزف، مارکوس، جولیان

س
سایه سنگین کالغ

سپرده به زمین
سراشیبی

سرنوشت خالکوبی شده
سکوت

سکوت خودخواسته
سگ دعوا

سگی که مرض داشت
سوپ

سور بز 
سونا

سیم ششم

ش
شست و شوی غیر معمول آقای

شکار
شکل شب

شما زنده اید آقای بدیعی؟
شهر آشوب

شوان
شوفر
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ص
صحنه ی تاریخ

صورتگر
صورت های بی چهره

ض
ضد ضربه

ط
طغیان

ع
عاشق

عزیز

ف
فراتر از 592 متر

فرفره
فیلمرغ

ق
قاصدان پیشین

قصه مردی که لب نداشت
قفل

ک
كناره

کارواش
کرگدن

کالف
کمدی الهی

کنترل
کوچه

کودک و صلح
کوه سفید

گ
گالین

گامی برای رفتن
گاوچران

گاومیش 
گرسنگی

گرگ ها
گلوله های تعمید

گورستان
گوشت خوار

ل
لِِسک

الری
الالیی مسلحانه

لب مرز

لذت های گناه آلود
لکه

لیمبو

م
مادر

مادر برفی 
مالوم

مانداک
ماهیاک

متیو پرواز کن
محاق

مطرود
مکان ها
مگرالن
ملکوت

من باید پرواز کنم
موناکو
موئدرا

می تونیم تو آرامش بمیریم

ن
نامک

ناهار در چمنزار
نزدیک پلکان

نفر سوم
نگاه 

نهایت راحتی
نیروگاه هسته ای تسونتن دورف

هـ
هایکوهای زمستان

هویت

و
والو

وقتی »زنی که کنار گلداِن ُپرگلی 
نشسته« بعد از 154 سال خسته 

می شود.
وودی آلن

ویتور
ویژگی کم شده

وینگ

ی
یاسمینا

یک نفر
یکدیگر
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الف
 ااِلن ژولی

 آلمادوار پابلو دیگو
ابوذری کامران 

احدنوری علیرضا 
ادوارد-نادو ملیسا 

ارشادی فرشاد 
اسدالهی بهنام 

اسدی مهدی 
اسماعیل زاده مجتبی 

اسمیلی علی 
اشتوشفسکایا ایکاترینا 

اشرف پور  ابراهیم 
اکبری روح اله 

اکتسابی بناب امین 
امین پوری پویا 
اورخالیدزه یانا 

اوگار ییگیت 
آذری مهدی 

آریان پور  سامان 
آنیل اوزگور 

ب
باربر مدی 

بافتانی مجید فرهنگ 
بائنا کارلوس 
برزُکی مهدی 

برسر اسون 
برق نورد شیرین 

برنجی سپیده 
برنسون دیکل 

بروسینیو لوئیس 
بریتو ادواردو 

بنت عمر سارا عایشا 
بورلت-همیلین پیر 

بوفالینی جوانی 
بیات فریاد  

بیلبائو میکل ماس 

پ
پارک میشل 
پاک نیا علی 

پان النا 
پان اوا 

پان مارینا 
پروازه عزت هللا 

پری زاده حامد 
پورتلی پل 

پورمحمد آرمین 

ت
تاکر هوپ 

تبریزی عادل 

تجوید پروین 
ترترین ژان 
توکلی رقیه 

ث
ثریا محمد 

ج
جاهد کاوه 

جاللی یکتا عباس 
جاللیان امیر رضا 

جمالی رضا 
جوان علی 

جواهریان مهين 

چ
چن جو 

چیوائی سهیل 

ح
حجازی کیان 

حجتی زیور 
حداد سونیا 

حسنی سید میثم 
حسنی مهرداد 

حسین پور سامان 
حسینقلی مهدی 

حسینی سید علیرضا 
حسینی محمد علی 

حق شعار شاهین 
حق شناس مهدی  

حنیفه شهریار 
حیدراسالم ارغوان 

خ
خانبلوکی افروز 

خردمندان سید محمد رضا 
خسروی  مرجان 

خسروی نژاد میرعباس 
خلیلی فریما 

خوارزمی شهرام 
خوانساریان آرمان 

خورشا جواد 

د
دانشمند کاوه 

دکاسخون آلفونسو اُدونل 
گونزالس 

دلکاری علی 
دمور جوردن 

دوستانیان دالور 

ر
راداس نیکو 

رحمانی حسام 
رحمتی محمد 
رحیم پور نیما 

رحیمی مصطفی 
رستم پور زهرا 

رشتی امیررضا 
رضاپور محسن 

رضایی پیام 
رضوی غزاله 

رومرا مویسس 
روئان ریکاردو 
ریدینگر خوان 

ز
زارع فرح 

زارعی مریم 
زایمت فردریک 
زحمتكش بهناز 

زرین بیژن 
زمانیان سعید  

زندکریمی آکو 

س
ساری کیرسیککا 
ستوده نیا جواد 

سخا محسن 
سربندی نازنین سبحان 

سرحدی سهند 
سردشتی علیرضا  

سرمد باران 
سلطانی احسان 

سلیمی طاری  آبتین 
سهیلی امیرمسعود 

سوراوسک پیتر 

ش
شاپل ورا 

شاه جانی میالد 
شجاعی سمانه 

شهبازی مجید 

ص
صالح بیگی معصومه 

صالحی علیرضا 
صدری مهین  

صفار اصغر 
صولتی نوید 



233 11

ن
دا

گر
ار

/ ک
ت 

س
هر

ف 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

ض
ضرغامپور مجتبی 

ضیائیان علی پور افشین 
طالبی محمد 

ط
طباطباییان سید وحید 

طبیب زاده سارا 

ظ
ظریف هومن  

ع
عابدی فرنوش 

عارف نسب علی 
عاقلی زاده پویا 

عباس زاده احسان 
عبدی فرشید 

عبیات رضا 
عدالتی فرد کیوان 

عزیزی علی 
عظیمی بهرام 

عین آبادی مسعود 

غ
غالمزاده ملیحه 

غالمی علی 

ف
فائقیان کریم 
فداکار فرهاد 

فرانک لوئیسون 
فرد قادری مهدی 

فضل اله اسدی سمانه 
فضلی لیدا 

فالح آبادی حسین  

ق
قاسمی علیرضا 

قربانی مهران 
قره داغی شیرین 

قطب الدین محمدی مهدیه 
قنبرپور سجاد 

ک
کاشفی صالح 
کاظمی مازیار 
کاندال لوکاس 

کرسپو آبریل ماریسا  
کروزکس لوران 

نشواد سایروس 
نقاشی حسن 

نوت پاتریک 
نیازی زهرا 

نیک منش وریا 

هـ
هاتف بهزاد 

هاشم نژاد مریم 
همتی نسیم 
هیبتی تورج 

هیشو گابریل 

و
واحد سیامک 

واسک آکیم 
وحدانی حسن 

وطن دوست محمدرضا 
وکیلی شورش 

وی شوچون 

ی
یابنده تی یام  

یرو لوئیس آلخاندرو 
یلدز سید محمد 

کشاورز سعید 
کالیی محبوبه 

کهن کلر 
کوانچی دنیس ژنگ 

کوبیاک آبین 
کولیوندی محسن 

کوهی توماس 
کیروگا والری 

کیمیایی اسدی ماژان 
کیوان مرز محمد 

گ
گائینی وهاب 

گمینی رضا 
گوئز آرناد 

ل
لطفعلی محمد 

م
ماگاس کلودیا بارال 
ماگاالیس هوگو دی 

مایداک نیکوال 
محسنی امیر حسین 

محمودپور ریبوار 
مشهدی مهدی مینا  

مصباح محمدرضا 
مظفری آبتین 

معجونی احسان 
مکی نژاد سمیه سادات 

مکی نژاد مریم سادات 
ملندز سزار دیاز 

ممتحن شیوا 
منگ آگنیس 
مهدیه مریم 

مهران امیر 
مهندسیان امیر 

موتینی موریل 
موسوی مجتبی 

مولوی عاطفه 
میرزایی علیرضا 
میرزائی احسان 

میرهاشمی ریحانه 
میالنی یاس 
مینایی آرش 

ن
نجاتی سعید  

نجاتی رضا 
نجف پور  سیاوش 

نجفی جعفر 
ندکویچ آنا 
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برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران

جشـنواره  پنجمیـن  و  سـی  اختتامیـه  مراسـم   1397 آبـان   22 تاریـخ  در 
در  دوره  ایـن  برگزیـدگان  و  شـد  برگـزار  تهـران  کوتـاه  فیلـم  بین المللـی 

شـدند. اعـالم  زیـر  شـرح  بـه  مختلـف  بخش هـای 

جوایز بخش سینما و کتاب

هیـات داوران از فیلـم کوتـاه »بازمانـده« بـه کارگردانی فرزاد قبـادی نژاد بر 
اسـاس داسـتانی از ریمونـد کارور تقدیر کردند

فیلـم کوتـاه »آنسـوی دریاچـه« بـه کارگردانـی عمـاد خدابخـش برگرفتـه از 
داسـتان سـیامک گلشـیری جایزه سـوم بـه مبلغ 3 میلیـون تومـان و دیپلم 

افتخـار را دریافـت کرد.

فیلـم کوتـاه »بچـه« بـه کارگردانـی مصیـب غنایـی بـر اسـاس داسـتانی از 
جـالل آل احمـد، جایـزه دوم، دیپلـم افتخـار و جایـزه پنـج میلیـون تومانـی 

را دریافـت کـرد.

جایـزه اول بخـش بهتریـن کتـاب و سـینما بـه فیلـم کوتـاه »موج کوتـاه« به 
کارگردانـی محمد اسـماعیلی براسـاس طرحی از غالمحسـین سـاعدی اهدا 

. شد

جایزه بخش هنر و تجربه

صـادق  کارگردانـی  بـه  »روبـاه«  کوتـاه  انیمیشـن  بـه  بخـش  ایـن  تندیـس 
شـد. اهـدا  جـوادی 

نشان ایسفا

»مـاچ  بیـن«،  »در  »نبـودن«،  »فیبـوال«،  کوتـاه  فیلم هـاى  از  تقدیـر  بـا 
سـینمایی« مـدال ایسـفا تعلـق بـه فیلـم کوتـاه »تشـریح« بـه کارگردانـی 

گرفـت. تعلـق  شـهابی  سـیاوش 

بخش مسابقه بین الملل

در ایـن بخـش، جایـزه بهتریـن فیلـم مسـتند، به مسـتند کوتـاه »و تابسـتان 
چـه می گویـد« بـه کارگردانـی پایـال کاپادیـا از هنـد اهدا شـد.

بـه  »آگـورو«  کوتـاه  انیمیشـن  بـه  جشـنواره  تندیـس  انیمیشـن  بخـش  در 
رسـید. فرانسـه  و  پرتقـال  از  دوتـل  دیویـد  و  سـه  وسـکا  کارگردانـی 

لـوح تقدیـر ایـن بخـش نیـز بـه انیمیشـن کوتـاه »تعطیـالت« بـه کارگردانی 
تـرور خیمنـز از کشـور آمریـکا اهدا شـد.

استیسـی  کارگردانـی  بـه  کیمیـا«  »نهایـت  کوتـاه  فیلـم  تجربـی  بخـش  در 
شـد. تقدیـر  لـوح  و  جایـزه  برنـده  آمریـکا  کشـور  از  اسـتیرز 

فیلـم کوتـاه »وحشـی« بـه کارگردانـی جرکـی کومتـه از کشـور کانـادا جایـزه 
بهتریـن فیلـم داسـتانی بخـش بین الملـل را از آن خـود کـرد و لـوح تقدیـر 
بهتریـن فیلـم داسـتانی هم بـه »سوسـک در انتهـای خیابان« بـه کارگردانی 

خـوان ویـوس لوزانو از کشـور اسـپانیا رسـید.

کارگردانـی  بـه  »تشـریح«  کوتـاه  فیلـم  بـه  نیـز  بخـش  ایـن  بـزرگ  جایـزه 
شـد. اهـدا  ایـران  از  شـهابی  سـیاوش 

بخش مسابقه پیچینگ

در ایـن بخـش جایـزه اول بـه ارزش 1300 دالر بـه طـرح »رویـای زرد خالدار« 
اثـر باران سـرمد تعلـق گرفت.

جایـزه دوم نیـز بـه ارزش 1200 دالر بـه طـرح »جنـا کات« اثـر عطـا مجابـی 
تعلـق گرفـت.

جایـزه سـوم نیـز بـه ارزش 1100 دالر بـه طـرح »راه پلـه« اثـر محسـن باقـری 
دسـتجردی اهـداء شـد.

جایـزه چهـارم بـه ارزش 1000 دالر بـه طـرح »آینـه« اثر آمیـن صحرایی تعلق 
گرفت.

در ایـن بخـش تلویزیـون ملـی فنالنـد طرح »پسـری به کـه ناپدید شـد« اثر 
آیـدا علـی مـددی را پیـش خرید کـرد و طـرح »دسـت های چوبی« اثـر مریم 

محمـدی و غزالـه گـرک یراقی را مـورد حمایت قـرار داد.

جایزه یونیسف

هیـات داوران یونیسـف بعـد از بازبینـی فیلم هـای کوتـاه ایرانـی بـا موضوع 
کـودکان جوایـز خـود را اهـدا کرد.

در ایـن بخـش لـوح ویـژه ایـن بخـش بـه مسـتند کوتـاه »همشـهری جنگ« 
گرفت. تعلـق 

همچنین جایزه یونیسـف، لوح تقدیر و جایزه یک دوربیـن Canon 5D، به فیلم 
کوتاه »عروسـک« بـه کارگردانی علی دلکاری اهداء شـد.

جوایز بخش مسابقه ملی

و  ملـی  ارزش هـای  پـاس  بـه  بانـو«  و  بـان  »دیـده  مسـتند  از  داوران  هیـات 
کـرد. تقدیـر  مقـدس  دفـاع  آرمان هـای 

جایزه بهترین صداگذاری

نامزدها:

آرش قاسمی، برای صداگذاری فیلم »بچه خور«
کیان حجازی و فرشاد پاسدار برای صداگذاری فیلم »ثبوت«
محمدمهدی جواهری زاده برای صداگذاری فیلم »سرسام«

حسین قورچیان برای صداگذاری فیلم »موج کوتاه«
حسین قورچیان برای صداگذاری انیمیشن »گرگم و گله می برم«

تندیـس جشـنواره و مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنـوان بهترین صداگذاری 
به حسـین قورچیان برای انیمیشـن »گرگـم و گله می برم«، اهداء شـد.

جایزه بهترین تدوین

نامزدها:

پویان شعله ور برای فیلم »مثل بچه آدم«
محمد نجاریان برای فیلم »دربین«

اسماعیل علیزاده برای فیلم »بچه خور«
کتایون پرمر و محمد روحبخش برای فیلم »تو هنوز اینجایی«
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عماد خدابخش برای فیلم »تشریح«
هیات داوران ضمن تقدیر از اسـماعیل علیـزاده و عماد خدابخش، تندیس 
جشـنواره و مبلـغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال را بـه عنوان بهترین تدویـن به کتایون 

پرمـر و محمـد روحبخش برای فیلم »تـو هنوز اینجایی« اهـداء کرد.

جایزه بهترین فیلم برداری

نامزدها:

سینا کرمانی زاده برای فیلم »رورانس«
داوود ملک حسینی برای فیلم »دربین«

هادی بهروز برای فیلم »بچه خور«
فرشاد محمدی برای فیلم »تو هنوز اینجایی«

حامد حسینی سنگری برای فیلم »جشن«
محمد رسولی برای فیلم »بدل«

تندیـس جشـنواره و مبلـغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه عنـوان جایـزه بهتریـن 
فیلم بـرداری بـه سـینا کرمانـی زاده بـرای فیلـم »رورانـس« تعلـق گرفـت.

جایزه بهترین فیلم نامه

نامزدها:

سوگل رضوانی برای فیلم »رورانس«
علی یار راستی برای فیلم کوتاه »دربین«

امید شمس برای فیلم کوتاه »قرار«
سیاوش شهابی برای فیلم کوتاه »تشریح«

آبان عسکری و محمد کارت برای فیلم کوتاه »بچه خور«
امین چادگانی برای فیلم کوتاه »برف تابستان«

ضمـن تقدیـر از سـیاوش شـهابی و علی یـار راسـتی، تندیـس جشـنواره و 
پرداخـت  بـرای  فیلم نامـه،  بهتریـن  عنـوان  بـه  ریـال   ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ 
مینیمالیسـتی، عمیـق و تأثیرگـذاِر موضوعـی حسـاس و نیـز نگاهـی نو به 
پیچیدگـی روابـط زن و مـرد در تقابـِل بـا باورهـای ُعرفـی بـه امیـد شـمس 

بـرای فیلم نامـه »قـرار« اهـداء شـد.

دیپلـم افتخـار بهتریـن فیلم با موضـوع دفاع مقـدس به انیمیشـن کوتاه 
»چشـم انـداز خالی« بـه کارگردانی علـی زارع قنات اهدا شـد.

جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن

نامزدها:

صادق جوادی برای انیمیشن کوتاه »روباه«
محبوبه کالیی برای انیمیشن کوتاه »سینک«

جواد مطوری برای انیمیشن کوتاه »قطار«
امیرهوشنگ معین برای انیمیشن کوتاه »گرگم و گله می برم«

فیلـم  بـرای  کالیـی  محبوبـه  بـه  ریـال   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  تقدیـر  لـوح 
»سـینک« اهـداء شـد. تندیـس جشـنواره و مبلـغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه 
عنـوان بهتریـن کارگردانـی فیلـم انیمیشـن بـه صادق جـوادی بـرای فیلم 

»روبـاه« تعلـق گرفـت.

دیپلـم افتخـار به مسـتند کوتاه »اهل آب« بـه کارگردانـی آزاده بیزار گیتی 
بـه عنـوان بهتریـن فیلم با موضـوع فرهنگ بومی اهدا شـد.

ضمـن تقدیـر از فیلـم »صـف سـالم« بـه کارگردانـی هـادی آفریـده دیپلـم 
افتخـار بـه »بـرج رادکان« سـاخته حجـت حیـدری و احسـان مـالزاده بـا 

موضـوع هویـت ملـی اهـدا شـد.

جایزه بهترین کارگردانی مستند

نامزدها:

سید مصطفی فخاری نیری برای مستند کوتاه »داستان عروسک ها«
دالور دوستانیان برای مستند کوتاه »داستان فیکا و فیدان«

سجاد ایمانی برای مستند کوتاه »جوکر«
حجت حیدری و احسان مالزاده برای مستند کوتاه »برج رادکان«

الهام آقالری برای مستند کوتاه »شهر زیبای من«
بهتریـن  عنـوان  بـه  ریـال   ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 
کارگردانـی مسـتند کوتـاه مشـترکا بـه سـجاد ایمانـی بـرای مسـتند کوتـاه 
»جوکـر« و سـید مصطفـی فخـاری نیـری بـرای مسـتند کوتـاه »داسـتان 

شـد. اهـداء  عروسـک ها« 

جایزه بهترین کارگردانی فیلم تجربی

نامزدها:

عطا مجابی برای فیلم کوتاه »سینساید یا هیچ کس باور نمی کند ولی 
پلیس ها بیخودی افتادن دنبال من«

محمدمهدی رسولی برای فیلم کوتاه »کپسول«
پویا رضی برای فیلم کوتاه »نبودن«

علی همراز برای فیلم کوتاه »الوراتوار«
بهتریـن  عنـوان  بـه  ریـال   ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 
کوتـاه  فیلـم  بـرای  رضـی  پویـا  بـه  تجربـی  فیلـم  بخـش  در  کارگردانـی 

گرفـت. تعلـق  »نبـودن« 

جایزه بهترین بازیگر

دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر مـرد و مبلـغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال به سـهیل 
قنـادان بـرای بـازی در فیلـم کوتـاه »بـرادر« اهداء شـد.

دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگر مـرد و مبلـغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بـه علیرضا 
ثانی فـر بـرای بـازی در فیلم کوتاه »تشـریح« تعلـق گرفت.

نـدا  بـه  ریـال   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  زن  بازیگـر  بهتریـن  افتخـار  دیپلـم 
شـد. اهـداء  »دربیـن«  کوتـاه  فیلـم  در  بـازی  بـرای  جبرئیلـی 

جایزه بهترین کارگردانی فیلم داستانی

نامزدها:

سوگل رضوانی برای فیلم کوتاه »رورانس«
محمد کارت برای فیلم کوتاه »بچه خور«
علی یار راستی برای فیلم کوتاه »دربین«

کتایون پرمر و محمد روحبخش برای فیلم کوتاه »تو هنوز اینجایی«
سیاوش شهابی برای فیلم کوتاه »تشریح«

»S« حامد اصالنی برای فیلم کوتاه
آرین وزیردفتری برای فیلم کوتاه »مثل بچه آدم«

لـوح تقدیـر و مبلـغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه محمـد کارت بـرای فیلـم »بچه 
بـه  ریـال   ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس  شـد.  اهـداء  خـور« 
عنـوان بهتریـن کارگردانـی در بخـش فیلم داسـتانی، برای تسـلط بر بیان 
سـینمایی، طراحـی میزانسـن و فضاسـازی شـاعرانه بـه سـوگل رضوانـی 

بـرای فیلـم کوتـاه »رورانـس« تعلـق گرفـت.

جایزه ویژه هیات داوران

ویـژه  جایـزه  عنـوان  بـه  ریـال   ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 
و  ماهرانـه  پرداخـِت  بـرای  داسـتانی  فیلم هـای  بخـش  در  داوران  هیـات 
نقادانـه موضوعـی پراهمیـت، و نیـز نگاهـی ویـژه بـه روابـط انسـان ها در 
جامعـه ای کوچـک و قابل بسـط، همـراه با بازی هـای تأثیرگـذار و باورپذیر 

بـه سـیاوش شـهابی بـرای فیلـم کوتـاه »تشـریح« تعلـق گرفـت.

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

تندیـس بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران، به فیلـم کوتاه »بچـه خور« به 
کارگردانـی محمد کارت اهدا شـد.

جایزه بزرگ جشنواره

نامزدها:

»رورانس« به تهیه کنندگی سوگل رضوانی
»مثل بچه آدم« به تهیه کنندگی مجید برزگر و انجمن سینمای جوانان ایران

»دربین« به تهیه کنندگی علی یار راستی
»بچه خور« به تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی

»تشریح« به تهیه کنندگی مریم کوهکن، سوگل شهابی و انجمن سینمای 
جوانان ایران

»S« به تهیه کنندگی بهنام سنایی و انجمن سینمای جوانان ایران
تندیـس جشـنواره و مبلـغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه علی یـار راسـتی بـرای 

فیلـم داسـتانی »در بیـن« اهـداء شـد.
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فراخوان سی و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران

معرفـی  و  شناسـایی  منظـور  بـه  ایـران  جوانـان  سـینمای  انجمـن 
رقابـت  ایجـاد  و  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  کوتـاه  آثـار  برتریـن 
جشـنواره  دوره  ششـمین  و  سـی  فیلم سـازان،  بیـن  سـازنده 

می کنـد. برگـزار  را  تهـران  کوتـاه  فیلـم  بین المللـی 
فیلم هایـی کـه بـا رویکـردی خالقانـه و نوآورانه بـر نشـاط اجتماعی، 
امیـد بـه آینـده، عدالت خواهـی، مبـارزه بـا فسـاد، انسـجام ملـی و 
توجـه بـه سـرمایه های اجتماعـی تاکیـد می کننـد در ایـن جشـنواره 

از اهمیـت ویـژه ای برخوردارنـد.

اهداف جشنواره:
اندیشمند  و  مستقل  جریانی  عنوان  به  کوتاه  فیلم  جایگاه  تقویت 

در سینمای کشور
شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی

روز آمد کردن دانش و مهارت های سینمایی
تقویت چرخه اقتصادی فیلم کوتاه با ایجاد زمینه های بازاریابی داخلی و 

خارجی
گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه

بخش های  جشنواره:
جشـنواره فیلم کوتاه تهران در دو بخش سـینمای ایران و سـینمای 

بین الملـل برگزار می شـود.

الف: سینمای ایران
بخش مسابقه

بخش ویژه

مسابقه سینمای ایران
همـه آثـار تولیـدی در چارچـوب اهـداف جشـنواره و در قالب هـای 
داسـتانی، مسـتند، تجربـی و پویانمایـی می تواننـد در ایـن بخـش 

حضـور یابنـد.
مقررات خاص بخش سینمای ایران

حداکثر زمان برای فیلم ها 30 دقیقه است.

آثار قابل پذیرش:
تولیـد  تجربـی  و  پویانمایـی  مسـتند،  داسـتانی،  فیلم هـای  الـف- 

تاکنـون سـال1397  از  شـده 
ب- فیلم هایـی کـه در جشـنواره های منطقـه ای سـینمای جـوان در 
سـال 97 موفـق به اخـذ جایزه بهتریـن فیلم و یا بهتریـن کارگردانی 
شـده اند،  پویانمایـی  و  تجربـی  مسـتند،  داسـتانی،  بخش هـای  در 
مشـروط بـه آن کـه تاکنـون در جشـنواره بین المللـی فیلـم کوتـاه 
تهـران بـه نمایـش در نیامـده باشـند مسـتقیما بـه بخـش مسـابقه 

سـینمای ایـران راه خواهنـد یافـت.

جوایز مسابقه ی سینمای ایران:
تندیس جشنواره و مبلغ 200.000.000 ریال به عنوان جایزه 

بهترین فیلم در بخش سینمای ایران )این جایزه به تهیه کننده 
حقیقی تعلق می گیرد.(

تندیس جشنواره و مبلغ 150.000.000 ریال به عنوان جایزه ویژه 
هیأت داوران در بخش فیلم های داستانی یا تجربی

تندیس جشنواره و مبلغ 120.000.000 ریال به بهترین کارگردانی 
در بخش فیلم داستانی

تندیس جشنواره و مبلغ 120.000.000 ریال به بهترین کارگردانی 
در بخش فیلم تجربی

تندیس جشنواره و مبلغ 100.000.000 ریال به بهترین کارگردانی 
در بخش فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ 100.000.000 ریال به بهترین کارگردانی 
در بخش فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره و مبلغ 100.000.000 ریال به بهترین فیلم نامه
تندیس جشنواره و مبلغ 70.000.000 ریال به بهترین تحقیق و 

پژوهش در فیلم مستند
تندیس جشنواره و مبلغ 70.000.000 ریال به بهترین صدای فیلم 

)صدابرداری یا صداگذاری(
تندیس جشنواره و مبلغ 70.000.000 ریال به بهترین تدوین

تندیس جشنواره و مبلغ 70.000.000 ریال به بهترین فیلمبرداری
هیات داوران می تواند حداکثر سه دیپلم افتخار و مبلغ 

50.000.000 ریال به هر یک از ویژگی های »بازیگری، موسیقی، 
عنوان بندی، جلوه های ویژه، طراحی صحنه و لباس و …« در فیلم 

کوتاه اهداء کنند.
تندیس جشنواره و مبلغ 100.000.000 ریال به »بهترین فیلم از 

نگاه مردمی« تعلق خواهد گرفت.

بخش ویژه:
الـف: »سـینما و کتـاب« )جوایـز این بخش توسـط خانـه کتاب تعیین 

می شـود(
ترویـج  و  اسـالمی  ایـران  هنـر  و  فرهنـگ  اعتـالی  و  رشـد  منظـور  بـه 
جشـنواره  ششـمین  و  »سـی  در  خوانـی  کتـاب  فرهنـگ  کتـاب، 
مسـتند،  داسـتانی،  فیلم هـای  از  تهـران«  کوتـاه  فیلـم  بین المللـی 
تجربـی و پویانمایـی تولیدشـده بـا موضـوع کتـاب و کتاب خوانـی، 
پدیـدآوران،  سرنوشـت  و  سرگذشـت  پاس داشـت،  ادبـی،  اقتبـاس 
ناشـران و کتابفروشـان نویسـندگان معاصر ایرانی در حـوزه ادبیات 

داسـتانی و ادبیـات کـودک و نوجـوان تجلیـل بـه عمـل می آیـد.
کتـاب و کتاب خوانـی و یـا اقتبـاس از یـک کتـاب می توانـد محوریـت 
موضـوع آثار باشـد. اقتباس از ادبیات داسـتانی معاصـر در اولویت 
قـرار دارد. جوایـز ایـن بخـش از سـوی خانه کتـاب اهدا خواهد شـد.

جوایز:
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دیپلم افتخار و مبلغ 70.000.000 ریال به بهترین فیلم
دیپلم افتخار و مبلغ 50.000.000 ریال به فیلم دوم
دیپلم افتخار و مبلغ 30.000.000 ریال به فیلم سوم

ب: »جوایز ویژه«
در ایـن بخـش جوایـزی بـه فیلم هایـی بـا مضامیـن فرهنـگ بومـی 
اقـوام مختلـف مردم ایـران زمین، تجربه زیسـته فیلم سـازان، توجه 
و تاکیـد بـر هویـت ایرانـی اسـالمی و تقویـت اندیشـه وطن دوسـتی 
و هم چنیـن مضامیـن اعـالم شـده در مقدمـه فراخـوان تعلـق مـی 

. گیرد
جوایز:

بـه  نقـدی  جایـزه  ریـال   50.000.000 مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 
ملـی« هویـت  و  بومـی  »فرهنـگ  موضـوع  بـا  فیلـم  بهتریـن 

بـه  نقـدی  جایـزه  ریـال   50.000.000 مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 
اجتماعـی« سـرمایه  و  ملـی  »انسـجام  موضـوع  بـا  فیلـم  بهتریـن 
بـه  نقـدی  جایـزه  ریـال   50.000.000 مبلـغ  و  جشـنواره  تندیـس 

آینـده« بـه  امیـد  و  »نشـاط  بخـش  در  فیلـم  بهتریـن 

ب: سینمای بین الملل:
آثـار  شـامل  جامعـه،  و  انسـانی  ارزش هـای  رویکـرد  بـا  بخـش  ایـن 
داسـتانی،  قالـب  در  را  خـود  فیلم هـای  کـه  اسـت  فیلم سـازانی 
مسـتند، پویانمایـی و تجربـی بـا تهیه کننده غیـر ایرانـی تولید کرده 
باشـند. )آثـار این بخـش می باید بعـد از سـال 1396 )2017 میالدی 
تولیـد شـده( و همچنین تاکنون در هیچ جشـنواره دیگـری در ایران 

نمایـش داده نشـده باشـند(.

جوایز:
تندیس جشنواره و مبلغ 3000 دالر جایزه بزرگ بخش بین الملل

تندیس جشنواره و مبلغ 1500 دالر به بهترین فیلم داستانی
تندیس جشنواره و مبلغ 1500 دالر به بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ 1500 دالر به بهترین فیلم پویانمایی
تندیس جشنواره و مبلغ 1500 دالر به بهترین فیلم تجربی

اختصاصـی  سـایت  طریـق  از  بین الملـل  بخـش  اطالعـات  دیگـر 
جشـنواره بین المللـی فیلـم کوتـاه تهـران قابـل دسترسـی اسـت.

 شرایط عمومی برای شرکت در
بخش ملی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

تهیـه  و  دولتـی  سـازمان های  نهادهـا،  فیلم سـازان،  همـه   شـرکت 
اسـت. آزاد  خصوصـی  بخـش  کننـدگان 

بـا توجـه بـه تغییـر شـرایط فنـی پذیـرش آثـار، الزم اسـت متقاضیان 
پیـش از ارسـال آثـار، مفـاد بخـش »شـرایط فنـی آثـار« را بـه دقـت 

مطالعـه کننـد.
ثبـت نـام در جشـنواره تنهـا بـه شـیوۀ اینترنتـی امـکان پذیـر اسـت 
iycs. بنابرایـن الزم اسـت درخواسـت کنندگان بـا مراجعه به سـایت
ir فـرم تقاضـای شـرکت در جشـنواره را تکمیـل کـرده و کـد رهگیـری 
مربوطـه را دریافـت کننـد و سـپس هنـگام ارسـال نسـخه اثـر، نـام 
فیلـم خـود را بـه نـام کـد رهگیـری کـه از سـایت دریافـت کرده انـد 

تغییـر دهنـد. )کـد رهگیـری نـام فایـل فیلـم شـود.(
فیلم هایـی کـه بـه بخـش مسـابقه راه می یابنـد بایـد دارای نسـخه 

زیرنویـس انگلیسـی باشـند.
شـرایط فنـی زیرنویـس: زیرنویـس انگلیسـی آثـار بایـد بـه صـورت 
یک پارچـه بـا خـود تصویـر )Merge( آمـاده شـده باشـد. همچنیـن 
پیشـنهاد می شـود برای تمامی آثـار از فونـت Arial black در اندازه 

36 بـا رنـگ زرد و حاشـیه )stork( مشـکی اسـتفاده گـردد.
بـه  را  خـود  فیلـم  تواننـد  مـی  یک بـار  فقـط  فیلم سـازان  توجـه: 
دبیرخانـه جشـنواره ارسـال نماینـد و امـکان اصالح و ارسـال مجدد 

نـدارد. وجـود 
ارسـال تیـزر بـا فرمـت MPG4؛ حداکثـر یـک دقیقـه و حجـم حداکثر 

15 مگابایـت الزامـی اسـت.
فیلم هایـی کـه بـه بخـش مسـابقه راه می یابنـد گواهـی شـرکت در 

جشـنواره دریافـت خواهنـد کـرد.
بخـش  از  باشـند  نداشـته  را  فنـی  اسـتانداردهای  کـه  فیلم هایـی 

می شـوند. حـذف  مسـابقه 
آسـیب های  قبـال  در  مسـئولیتی  هیچ گونـه  جشـنواره،  دبیرخانـه 

ناشـی از ارسـال نامطلـوب آثار از جانب شـرکت کننـده را نمی پذیرد.
خـارج  امـکان  جشـنواره  بخش هـای  بـه  فیلم هـا  راهیابـی  از  پـس 

نـدارد. وجـود  جشـنواره  برنامـه  از  آن هـا  کـردن 
مقـررات  در  کـه  نشـده  بینـی  پیـش  مـوارد  دربـاره  نهایـی  تصمیـم 
در  تغییـر  و  آن  مفـاد  از  ناشـی  ابهامـات  یـا  و  نشـده  لحـاظ  حاضـر 

اسـت. جشـنواره  دبیـر  بـا  مقـررات،  از  بعضـی 
تهـران،  کوتـاه  فیلـم  بین المللـی  جشـنواره  بـه  فیلـم  ارسـال  بـا 
سـینمای  انجمـن  بـه  ایشـان  قانونـی  نماینـده  یـا  اثـر  تهیه کننـده 
را  منتخـب  فیلم هـای  کـه  می دهـد  اجـازه  و  اختیـار  ایـران،  جوانـان 
فـارغ از جنبـه انتفاعـی و مالـی و بـه منظـور بهره بـرداری آموزشـی 
بـه ویـژه در دفاتـر و نمایندگی هـای انجمـن سـینمای جوانـان ایران 
درسراسـر کشـور و در قالـب پاتـوق فیلم کوتـاه به نمایـش درآورد و 

ایـن زمینـه اعتراضـی نخواهـد داشـت. در 
تکمیـل فـرم تقاضـای شـرکت در جشـنواره بـه معنـای پذیـرش کلیه 

مقـررات اعالم شـده اسـت.

شرایط فنی آثار:
دبیرخانـه  بـه  دیتـا  فایـل  صـورت  بـه  بایـد  ارسـالی  آثـار  تمامـی 
جشـنواره ارائـه گردنـد، فیلم هایـی کـه بـه صـورت DVD Video یـا 
نخواهنـد  پذیرفتـه  جشـنواره  در  شـوند  ارسـال   VOB فایـل  همـان 

شـد.
بـا  لزومـاً  و   Full HD- HDVDV قطع هـای  از  یکـی  در  بایسـتی  آثـار 
فریـم ریت هـای 25p -24p یـا 50i بـه دفتـر جشـنواره تحویل داده 

. ند شو
فرمت های قابل پذیرش:

MXF
)264.MOV )H

)264.H( 4 MPEG
2 MPEG

DV AVI

تذکر مهم: 
بـا توجـه بـه تـک مرحلـه ای بـودن دریافـت آثـار، در صـورت راه یابی 
فیلم سـاز  توسـط  شـده  ارائـه  فایـل  مسـابقه،  بخـش  بـه  فیلـم  هـر 
ضروریسـت  رو  ایـن  از  آمـد،  درخواهـد  نمایـش  بـه  مسـتقیماً 
فیلم سـازان از ابتـدا نسـخه نهایـی اثـر را بـا کیفیت مناسـب بـه دفتر 

دهنـد. ارائـه  جشـنواره 
صاحبـان آثـاری کـه بـه شـیوه 1 صداگـذاری شـده اند می تواننـد این 
نسـخه را )5.1( بـه همـراه نسـخه اسـتریو بـه دبیرخانـه جشـنواره 
ارائـه نماینـد در صـورت پذیرفتـه شـدن هـر اثـر در بخـش مسـابقه 

نسـخه 5.1 بـه نمایـش درخواهـد آمـد.
بدیهی اسـت بـه علت فراوانـی آثـار و محدودیت زمانـی، فرمت های 
متفرقـه یـا فایل هـای دارای اشـکال، در مرحلـه انتخـاب آثار شـرکت 

داده نخواهند شـد.
نکتـه: مدیاهـای دریافتـی از فیلم سـازان )شـامل فلـش ممـوری و 
عـودت  آثـار  صاحبـان  بـه  حضـوری  بصـورت   98 مـاه  دی  از  هـارد( 
خواهـد شـد. اقـالم مذکـور بـرای متقاضیـان سـاکن شهرسـتان )در 
صـورت عدم مراجعه( از طریق پسـت سفارشـی ارسـال خواهد شـد.

توجه:
نسخه های فیلم ها بازگشت داده نمی شوند.

نتایـج بازبینـی فقـط از طریـق جرایـد و سـایت های معتبـر و سـایت 
اختصاصـی جشـنواره اعـالم می شـود.

گاه شمار جشنواره:
تاریخ شروع ثبت نام در سایت: 98،5،9

تاریخ پایان ثبت نام در سایت و ارسال آثار: 98،6،1
اعالم فیلم های راه یافته به بخش مسابقه: نیمه اول مهرماه

زمان برگزاری جشنواره: 19 الی 24 آبان
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THE POLICY COUNCILشـورای سیاسـت گــذاری

مهدی جعفری 
MEHDI JAFARI

امید عبدالهی 
OMID ABDOLLAHI

سید صادق موسوی 
SEYYED SADEGH MOUSAVI

محمد رضا اصالنی 
MOHAMMAD REZA ASLANI

الهام حسین زاده 
ELHAM HOSSEIN ZADEH

حسین انتظامی 
HOSSEIN ENTEZAMI

علیرضا رضاداد 
ALIREZA REZADAD

آیدا پناهنده 
IDA PANAHANDEH
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EXECUTIVE BOARDشــــــورای بـــرگـــــزاری
HEADS OF COMMITTEES

سهیال عسکری 
مدیر کمیته هماهنگی و دبیرخانه جشنواره 

SOHEILA ASKARI
Coordination and Festival Secretariat 

سعید پوراسماعیلی 
مدیر کمیته فرهنگی و آموزش 

SAEED POURESMAEELI
Cultural and Educational Affairs 

طیبه فلکیان 
مدیر کمیته استان ها 

TAYYEBE FALAKIYAN
Provinces 

جعفر انصاری فر 
مدیر کمیته حراست 

JAFAR ANSARIFAR
Security 

حسن دزواره 
مدیر کمیته امور بین الملل 

HASAN DEZVAREH
International Affairs  

علی جعفری 
مدیر کمیته امور مالی

ALI JAFARI
Financial Affairs  

نوید کوهُبر 
مدیر کمیته اجرایی 

NAVID KOUHBOR
Logistics  

سید جواد میرهاشمی 
مدیر کمیته انتشارات و بخش های جنبی 

SEYYED JAVAD MIRHASHEMI
Publications and Peripheral Affairs 

آرش رصافی 
مدیر کمیته تولید و پشتیبانی فنی 

ARASH RASAFI
Production and Technical Support  

آرش عباسی 
مدیر کمیته روابط عمومی و رسانه 

ARASH ABBASI
Public Relations and News 
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FESTIVAL SECRETARIAT
Sedigheh Ghazi Nezam, Fariba Shafiei, Hamid Reza Salehi

INTERNATIONAL AFFAIRS
Fakhri TabaTabai, Shahrzad Rezaei, Javid Sobhani (Translator)

WORKSHOPS AND SPECIALIZED SESSIONS
Alieh Hashemi, Hamidreza Koohafkan, Hoda Moosaei, Abbas 
Roozbehani

TECHNICAL SUPPORT
Hossein Joodaki, Ali Sarihi, Siamak Soleymani, Ata Mojabi, 
Elham Mohammad Hossein, Amir Mal Bakhsh 

PUBLIC RELATION
Masood Modaresi, Pooneh Zafarnia, Hadi Azidi 

NEWS ROOM
Chief Editor: Bahman Abdollahi
News Secretary: Bahareh Gholparvar
Reporters: Nasrin Bakhtiyari, Faezeh Alimoradi, Mona Karimi, 
Alireza Bakhshi
Photo Secretary: Amir Ali Jodari Frooghi
Photographers: Sohrab Parvaz, Soghol Tahmasbi, Alireza 
Froghi, Roya Ahmadi, Mohadeseh Mrizayi

SCREENING TECHNICAL TEAM
Omid Madah, Ali Farahani, Ali Zamanpour, Majid Rezaian 

PROVINCES AFFAIRS
Tayebeh Nadi, Ahmad Kavand, Es’haagh Arab

PERSONNEL AFFAIRS
Mehravieh Shokri, Mojgan Panahi, Nahid Saveh Doroodi, 
Mehrdad Mirza Mohammadi 

FINANCIAL AFFAIRS
Elaheh Hasan Beygi, Farzaneh Ahmadian, Ahadollah Deldadi, 
Arash Farahani, Fatemeh Jafari, Mahboobeh Tavandashti, 
Elham Rezaei Nejad, Raziyeh Fathi Eskan, Youkabed Arefi

INFORMATICS AFFAIRS
Mohammad Fathi, Hamid Reza Omidi

SECURITY TEAM
Mohammad Hossein Ghafarnejad, Mohammad Hossein Hashemi 

LOGISTICS TEAM
Mohammad Arvaneh, Fardin Roohi, Amir reza Zadeh, Hossein 
Taghavi, Hossein Reza Zadeh, Mohammad Zolfaghari, Reza 
Seyfi, Ali Taghavi, Sohrab Montaghemi 

THANKS TO
Mehdi Taheri, Masoomeh Lotfi, Youkabod Arefi, Mohammad 
Ebrahim Mazaheri
Managers of the offices of the Iranian Youth Cinema Society

دبیرخانه جشنواره
صدیقه قاضی نظام، فریبا شفیعی، حمیدرضا صالحی

امور بین الملل
فخری طباطبایی، شهرزاد رضایی، جاوید سبحانی )مترجم(

کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی
عالیه هاشمی،حمیدرضا کوه افکن، هدی موسائی، عباس روزبهانی

پشتیبانی فنی
 حسین جودکی، علی صریحی، سیامک سلیمانی، عطا مجابی،

الهام محمدحسین، امیر مال بخش

روابط عمومی
مسعود مدرسی، پونه ظفرنیا، هادی عزیزی

ستاد خبری
سردبیر: بهمن عبداللهی

دبیر خبر: بهاره گل پرور
خبرنگاران: نسرین بختیاری، فائزه علیمردانی،  مونا کریمی، علیرضا بخشی

دبیر عکس: امیرعلی جداری فروغی
 عکاسان: سهراب پرواز، سوگل طهماسبی، علیرضا فروغی،

رویا احمدی، محدثه میرزایی

 امورفنی و نمایش
امید مداح، علی فراهانی، علی زمانپور، مجید رضائیان

 امور استان ها
طیبه نادی، احمد کاوند، اسحاق عرب

 امور اداری
مهرویه شکری، مژگان پناهی، ناهید ساوه دورودی،، مهرداد میرزامحمدی

 امور مالی
الهه حسن بیگی، فرزانه احمدیان، احدهللا دلداری، داود نوروزی،

آرش فراهانی، فاطمه جعفری، الهام رضایی نژاد، راضیه فتحی اسکان، 
یوکابد عارفی

 انفورماتیک
محمد فتحی، حمیدرضا امیدی

 حراست
محمد حسین غفارنژاد، محمد حسین هاشمی

 پشتیبانی
محمد آروانه، فردین روحی، امیر رضازاده، حسین تقوی،حسین رضازاده، 

محمد ذوالفقاری، رضا سیفی، علی تقوی، سهراب منتقمی

 با سپاس از همراهی و همکاری
 مهدی طاهری، معصومه لطفی، یوکابد عارفی، محمد ابراهیم مظاهری

مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران



 معرفی هیات داوران و انتخاب
مسابقه سینمای ایران
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Born in 1939, Tehran. Graduated of cinema and 
television directing from Tehran university of 
dramatic arts. He has been the director of the 
cinema center in institute for the intellectual 
development of children and young adults for 
seven years that results of this period is producing 
over seventy live films and animations. Froozesh 
besides writing animation scripts such as “Zal and 
Seemorgh”,  “I’m the one who”, “Rook”, “The Black 
Bird” and making short films “Report”, “Myself 
I Myself”, “Palm”, “Beyond Borders”, “Wild iris”, 
“Glance” and hundreds of minutes video short film, 
directed 8 Movies such as “The key”, “The Jar”, 
“The Little Man”, “Children of Petroleum”, “Hamoon 
and the sea”, “A Time to Love”, “First Stone”, “Shir 
Too Shir” and TV serial “Samo Bandari”. In addition 
to arbitration of three festivals” Locarno”, “Cine 
Junior”(France), “Hyderabad”(India),  he has been 
winner of 52 international awards and dozens of 
national awards including  Golden Cheetah at the 
Locarno film festival and Crystal Simorgh at the 
Fajr film festival for “The Jar” movie and Certificate 
of appreciation for a lifetime cinematic activity.

متولد 1318، تهران. وی دانش آموخته کارگردانی سینما و 
تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران است. او به 

مدت هفت سال )1350-1357( مدیریت مرکز سینمایی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برعهده داشته که ماحصل 

این دوره تهیه بیش از هفتاد فیلم زنده و پویانمایی است.
فروزش عالوه بر نوشتن فیلم نامه های پویانمایی »زال و 
سیمرغ«، »من آنم که«، »ُرخ«، »سیاه پرنده« و ساختن 

فیلم های کوتاه »گزارش«، »خودم من خودم«، »نخل«، »آن 
سوی مرزها«، »زنبق های وحشی« و مستند »نگاه« و صدها 

دقیقه فیلم کوتاه ویدئویی، کارگردانی 8 فیلم سینمایی 
»کلید«، »خمره«، »مرد کوچک«، »بچه های نفت«، »هامون 

و دریا«، »زمانی برای دوست داشتن«، »سنگ اول«، »شیر تو 
شر« و سریال تلویزیونی »سامو بندری« را برعهده داشته است. 

وی عالوه بر داوری سه جشنواره لوکارنو، سینه جونیور فرانسه، 
حیدر آباد هند، برنده 52 جایزه بین المللی و ده ها جایزه 

ملی از جمله یوزپلنگ طالیی جشنواره فیلم لوکارنو و سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر برای فیلم »خمره« است. لوح تقدیر 

برای یک عمر فعالیت سینمایی سیفز نیز ثمره کارهای اوست.

ابراهیم فروزش

EBRAHIM FOROUZESH
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Born in 1946. Antecedent of artistic activity in 
Iranian cinema over forty years. He has sound 
technician degree from the Islamic republic of Iran 
broadcasting university, diploma in electronics 
and sound from England, artistic classy badge 
of Ministry of Culture and Islamic Guidance 
equivalent to a doctorate degree, collaboration 
with “Tengestan Braves”, “My Uncle Napoleon”, 
“Fire without smoke”, “Silvan little” Serials etc. 
Documentary “calligraphy, painting and architecture 
in Iran” directed by Hamid Soheili. The Sound mix 
of films, such as” Bashu, the Little Stranger”, “The 
Tenants”, “Hamoun”, “Where Is the Friend’s Home”, 
“life goes on” etc.
Sound-recording films” Under the Roofs of the City”, 
“life goes on”, “To be, or not to be”, “Beautiful City”, 
“Dancing in the Dust”, “Fireworks Wednesday”, 
“About Elly”, “Barefoot in Heaven” etc.
The best sound-recorder in the eighties from the 
point of view of the critics of cinema industry 
magazine. The winner of four Simurgh in Fajr film 
festival. Three statues of the house of cinema 
celebration. One statue of Sacred Defense film 
festival. One statue of Hafiz celebration. Dozens of 
award nomination title at various festivals. 

متولد 1325، بیش از چهل سال سابقه فعالیت هنری در 
سینمای ایران، دارای مدارک تکنسین صدا از دانشکده صدا 

و سیما، دیپلم رشته الکترونیک و صدا از انگلستان، نشان 
درجه یک هنری وزارت ارشاد معادل مدرک دکترا، همکاری با 

سریال های »دلیران تنگستان«، »دایی جان ناپلئون«، »آتش 
بدون دود«، »کوچک جنگلی« و...، مستند »خط، نقاشی و 

معماری در ایران« به کارگردانی حمید سهیلی، میکس صدای 
فیلم های سینمایی »باشو غریبه کوچک«، »اجاره نشین ها«، 

»هامون«، »خانه دوست کجاست«، »زندگی ادامه دارد« و...، 
صدابرداری فیلم های »زیر بام های شهر«، »زندگی ادامه دارد«، 

»بودن یا نبودن«، »شهر زببا«، »رقص در غبار«، »چهارشنبه 
سوری«، »درباره الی«، »پا برهنه در بهشت« و...

بهترین صدابردار دهه هشتاد از نظر منتقدان مجله صنعت 
سینما، برنده چهار سیمرغ جشنواره فیلم فجر، سه تندیس 

جشن خانه سینما، یک تندیس جشنواره فیلم دفاع مقدس و 
یک تندیس جشن حافظ. ده ها عنوان نامزدی دریافت جایزه 

در جشنواره های مختلف.

حسن زاهدی

HASSAN ZAHEDI
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Born in 1960, Tehran. Since 1975 learned cinema 
in institute for the intellectual development of 
children and young adults for two years. he started 
his cooperation with Ayat film before the revolution 
and since 1979 started working in IRIB. Since 
1981 joined Islamic center of amateur filmmaking 
education. After the dissolution of this center, in 
1985 along with a team started up Iranian youth 
cinema society and Periodically taken charge of 
various responsibilities in the field of community 
management and until 2005(again from 2013 to 
2015) was a member of the board in the Youth 
Cinema Association. Since1986 Simultaneously 
was responsible for publications in Farabi cinema 
foundation and editor of cinema bulletin monthly 
and Farabi cinema quarterly and since 1994 
headed Islamic Center of filmmaking education 
Ferdows Garden) about two years.
Since 2003 sat up cinema truth Journal in the 
field of documentary cinema at the center of the 
development of documentary and experimental 
cinema and was the editor of its first six numbers. 
He was a member of the jury of the first and 
second films in the 10th Fajr film festival. He 
was a member of the jury in a lot of national and 
international festivals (young cinema). He also 
was a member in some councils (documentary 
and experimental cinema development center) 
and (youth cinema society). He completed his 
education up to a doctorate in architecture, 
restoration of buildings and texture and now he is a 
member of the faculty in Tehran university of art.

متولد 1339 در تهران است. از سال 1354 به مدت دو سال در 
»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«، سینما را آموزش 

دید. قبل از انقالب همکاری خود را با »آیت فیلم« آغاز کرد و از 
سال 1358 در صدا و سیما مشغول شد. از سال 1360 به »مرکز 
اسالمی آموزش فیلم سازی آماتور« )سینما آزاد سابق( پیوست. 

بعد از انحالل این مرکز، در سال 1364 به همراه تیمی در راه 
اندازی »انجمن سینمای جوانان ایران« شرکت و به تناوب 

مسئولیت های مختلفی در حوزه مدیریت انجمن را عهده دار 
و تا سال 1384 )مجدداً از سال 1392 تا 1394( عضو هیات 

مدیره انجمن سینمای جوانان بود. همزمان از سال 1365 
مسئول انتشارات »بنیاد سینمایی فارابی« و سردبیر ماهنامه ی 

»بولتن سینمایی« و »فصلنامه ی سینمایی فارابی« بود و 
از سال 1373 حدود دو سال ریاست »مرکز اسالمی آموزش 

فیلم سازی« )باغ فردوس( را برعهده داشت. 
از سال 1382 نشریه »سینما حقیقت« در زمینه ی سینمای 
مستند را در »مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی« راه 

اندازی کرد و سردبیر شش شماره اول آن بود. در دهمین 
»جشنواره فیلم فجر« عضو هیات داوری فیلم های اول و دوم 

بود و در بسیاری از دوره های جشنواره های سراسری و ملی 
»سینمای جوان«، در هیات داوری جشنواره عضویت داشت؛ 

وی همچنین در بعضی از شوراهای »مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی« و »انجمن سینمای جوانان ایران« نیز عضو 

بود.
وی تحصیالت خود را تا درجه دکتری در رشته معماری و مرمت 

ابنیه و بافت ادامه داده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه 
هنر )تهران( است. 

محمود ارژمند

MAHMOUD ARJMAND
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Born in 1963, Hamedan. graduated of Photography, 
the college of fine arts. master of philosophy, 
university of Tehran. He started directing short film 
in Hamadan Free Cinema (1981). then directed 
documentaries. “Christ in Julfa”, “Naghshe Jahan 
Square”, “Missing Links”, “Memories on the Glass”, 
“Square Without a fence”, “Tehran Tomorrow”, 
“Khesh Kesh bi Kha and Sheen” and “It is Winter” 
who have won numerous awards. In addition to 
holding documentaries workshops in Iran he has 
held exhibitions of his photographs both inside and 
outside the country. He began his collaboration 
with Iranian youth cinema by teaching cinema 
lessons. And over several periods has cooperated 
as a member of the education council of the 
Iranian youth cinema society, in designing of 
education courses this forum.
He also has been several courses as a member 
of the jury at the young cinema, Cinema truth, Fajr 
visual arts festival, etc. 

متولد سال 1342 در همدان است. او فارغ التحصیل رشته 
عکاسی از هنرهای زیبا و کارشناسی ارشد رشته فلسفه از 

دانشگاه تهران است. کارگردانی فیلم کوتاه را در سال 1360 
از سینمای آزاد همدان آغاز کرد. زاهدیان سپس به کارگردانی 
فیلم های مستند روی آورد. »مسیح در جلفا«، »میدان نقش 

جهان«، »حلقه های گمشده«، »خاطرات روی شیشه«، »میدان 
بیحصار«، »تهران فردا«، »ِخشِخش بی خا و شین« و »زمستان 

است« از جمله آثار این مستندساز هستند که جوایز متعددی 
برای وی به همراه داشته اند. او عالوه بر برگزاری کارگاه های 

مستندسازی در ایران، نمایشگاه هایی از عکس هایش در 
داخل و خارج از کشور برپا کرده است. زاهدیان همکاری خود 
با سینمای جوانان ایران را با تدریس دروس سینما آغاز کرد و 
طی چند دوره به عنواِن عضو شورای آموزش انجمن سینمای 

جوانان ایران، در طراحی دوره های آموزشی این انجمن همکاری 
داشته است.

وی همچنین چندین دوره عضو هیات داوران جشنواره های 
فیلم سینمای جوان، سینما حقیقت، فجر تجسمی و... است.

مهرداد زاهدیان

MEHRDAD ZAHEDIAN
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Animation Director and university lecturer. Bachelor 
of graphics from Al-Zahra university and master 
of animation from Tehran art university.  Activity in 
the field of graphic and visualization since 1991. 
Activity in the field of animation since 2003. He 
directed and animated several short animations 
that these films have attended at prestigious 
international festivals such as Annecy international 
Animated film festival (France), Zagreb festival 
(Croatia), Anima Mundi festival (Brazil), etc. and 
have also received awards from domestic and 
foreign festivals. He teaches at Tehran university 
and university of applied science and technology. 
She has hold numerous workshops. She has 
been member of the selection board and jury 
at numerous domestic festivals and also has 
attended at Annecy international festival (2017) 
in France as arbiter.  At the moment she is the 
chairman of the Board of Iranian animation cinema 
association (ASIFA).

کارگردان انیمیشن و مدرس دانشگاه، دارای مدرک کارشناسی 
گرافیک از دانشگاه الزهرا و کارشناسی ارشد انیمیشن از 

دانشگاه هنر تهران.
فعالیت در رشته ی گرافیک و تصویرسازی از سال 1370 و 

فعالیت در زمینه ی انیمیشن از سال 1382، وی کارگردانی و 
متحرک سازی چندین انیمیشن کوتاه را در کارنامه خود دارد که 
این فیلم ها در جشنواره های معتبر بین المللی مانند جشنواره 
انسی فرانسه، جشنواره زاگرب کرواسی، جشنواره انیماموندی 

برزیل و... حضور داشته و جوایزی نیز از جشنواره های داخلی و 
خارجی دریافت کرده است.

وی تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه های علمی و کاربردی 
و برگزاری ورکشاپ های متعدد را در سوابق خود دارد. او عضو 

هیات انتخاب و داوری جشنواره های متعدد داخلی بوده و 
همچنین در جشنواره بین المللی انسی 2017 که در فرانسه 

برگزار شد به عنوان داور حضور داشته است و در حال حاضر 
ریاست هیات مدیره انجمن سینمای انیمیشن ایران )آسیفا( را 

نیز به عهده دارد.

مریم کشکولی نیا

MARYAM
KASHKOULI NIA



234 30

NA
TI

ON
AL

  C
OM

PE
TIT

IO
N 

/ J
UR

Y M
EM

BE
RS



233 31

ن
ورا

دا
ت 

یا
 ه

ن /
یرا

ی ا
ما

ین
س

قه 
ساب

م

Born on January 23, 1970, Gachsaran. Actress, 
filmmaker and photographer. She has played 
in 40feature films and several short films as an 
actress that the most important of them is:” 
Gholamreza Takhti”, “A Cube of Sugar”, “Duel”, 
“The Father”, “The Sweet Taste of Imagination”. 
She also has made documentaries such as “Closer 
than Breath”, “Huraman”, Gypsies” and fictional 
film “Me and My Doll”. “In Search of Truth” award 
from international section of the 24rd Tehran 
international short film festival and the best 
experimental documentary film at the 3rd Parvin 
Etesami festival for documentary” Closer than 
Breath”. Best actress award in the peripheral part 
of the national perspective in twenty-sixth Fajj film 
festival for play in ” The Lost Truth”. Best actress 
nominee at the 15th Fajr film festival for play in 
“Prostration on Water”. Best actress nominee in the 
25th Fajr film festival for play in” Lonesome Trees”. 
Best supporting actress nominee in the 25th Fajr 
film festival for play in “The Reward of Silence”. 
The statue of the best actress in the Golden Pulpit 
festival, Tatarstan (Russia)for “A Light in the Fog”. 
Jury Membership of Cinema House Celebration, 
Cinema house short film celebration, Parvin 
Etesami festival, cinema Verité festival, Shahr Film 
festival and Tehran short film festival. 

متولد بهمن 1348 در گچساران. بازیگر، فیلم ساز و عکاس. به 
عنوان بازیگر در 40 فیلم سینمای و چندین فیلم کوتاه ایفای 

نقش کرده است که از مهم ترین آن ها می توان به »غالمرضا 
تختی«، »یک حبه قند«، »دئول«، »پدر« و »طعم شیرین« 

خیال اشاره کرد. وی همچنین ساخت مستندهای »نزدیک تر 
از نفس«، »هورامان«، »کولی ها« و فیلم داستانی »من و 

عروسکم« را در کارنامه خود دارد.
عضویت در هیات داوران جشن خانه سینما، جشن فیلم 

کوتاه خانه سینما، جشنواره پروین اعتصامی، جشنواره سینما 
حقیقت، جشنواره فیلم شهر و جشنواره فیلم کوتاه تهران.

جایزه ی »در جستجوی حقیقت« بخش بین الملل بیست و 
چهارمین جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران و جایزه ی 

بهترین فیلم مستند تجربی در سومین جشنواره ی پروین 
اعتصامی برای مستند »نزدیک تر از نفس«، جایزه ی بهترین 

بازیگر زن در بخش جنبی نگاه ملی در بیست و ششمین 
جشنواره ی فیلم فجر برای بازی در فیلم »حقیقت گمشده«، 

نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن در پانزدهمین جشنواره فیلم 
فجر برای بازی در فیلم »سجده بر آب«، نامزد بهترین بازیگر 

نقش اول زن در بیست و پنجمین جشنواره ی فیلم فجر برای 
بازی در فیلم »تک درخت ها«، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن در بیست و پنجمین جشنواره ی فیلم فجر برای بازی در فیلم 
»پاداش سکوت«، تندیس بهترین بازیگر زن از جشنواره ی منبر 

طالیی تاتارستان روسیه برای فیلم »چراغی در مه«.

پریوش نظریه

PARIVASH NAZARIEH
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Born in 1979, graduated in mechanical engineering. 
He started in 1999. Official member of Asia 
Pacific Film Academy and member of the Board 
of Directors and screenwriters and cinema house 
short film association in Iran. Member of the jury. 
Member of the jury in Spanish Gijon film festival 
(2016), Tbilisi film festival (2018) and Istanbul 
friendship short film festival (2019). Attendance 
at Venice film festival (2014) and more than 
80 other festivals such as Cairo, Asia-Pacific, 
Tokyo, Stockholm with “Melbourne” film. Winner 
of Golden Pyramid award for the best film from 
Cairo film festival (2014). Best screenplay award 
from academy of Asia- Pacific film awards (2014). 
Best screenplay award from Stockholm film 
festival (2014), The best directing award, The best 
screenplay, The best film of the point of view of the 
young arbiters in the Gijon film festival (2014). The 
best film award and the best film of the point of 
spectators at the Ars festival in Poland (2015) and 
other awards for “Melbourne” film. Crystal simorgh 
winner, Jury special award in the section of Soda-
ye Simorgh in Fajr festival (2018). The winner of 
the best film sculpture of Iranian cinema house 
celebration (2019) and several award nominations 
for “The Warden” film.
He also has made short films such as “Marathon 
Paralyzed Champion”, “A Call For O”, “The Poor 
Earth”, “Catnap”. He received several awards 
from the national film festival for short films such 
as the best Asian short film award from Tehran 
international short film festival for “Catnap”(2010).

متولد 1358، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک، شروع فعالیت 
از 1378، عضو رسمی آکادمی فیلم آسیا پاسفیک و عضو کانون 
کارگردانان، کانون فیلم نامه نویسان و انجمن فیلم کوتاه خانه 

سینمای ایران.
عضو هیات داوران جشنواره های فیلم گیخون اسپانیا )2016(، 
جشنواره فیلم تفلیس )2018( و جشنواره فیلم کوتاه دوستی 

استانبول )2019(.
حضور در جشنواره فیلم ونیز 2014 و بیش از 80 جشنواره 

دیگر همچون قاهره،  آسیا پاسفیک، توکیو، استکهلم با فیلم 
سینمایی »ملبورن«.

برنده جایزه هرم طالیی بهترین فیلم از جشنواره فیلم قاهره 
)2014(، جایزه بهترین فیلم نامه از آکادمی جوایز سینمایی 

آسیا پاسفیک )2014(، جایزه بهترین فیلم نامه از جشنواره فیلم 
استکهلم )2014(، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه، 

بهترین فیلم از نگاه داوران جوان از جشنواره فیلم گیخون 
)2014(، جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از 
جشنواره آرس لهستان )2015( و چندین جایزه دیگر برای فیلم 

سینمای »ملبورن«.
برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داوران در بخش 

سودای سیمرغ جشنواره فجر )1397( و برنده تندیس بهترین 
فیلم جشن خانه سینمای ایران )1398( و چندین عنوان 

نامزدی دریافت جایزه برای فیلم سینمایی »سرخ پوست«.
وی همچنین ساخت فیلم های کوتاه »قهرمان فلج ماراتن«، 

»تلفنی برای o«، »بیچاره زمین« و »قیلوله« را در کارنامه 
خود دارد. وی برای فیلم های کوتاه موفق به دریافت چندین 

جایزه از جشنواره ملی از جمله جایزه بهترین فیلم کوتاه آسیا 
از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برای فیلم کوتاه 

»قیلوله« )1389( شده است.

نیما جاویدی

NIMA JAVIDI
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MIRDOLAT MOUSAVIمیردولت موسوی 

متولد 1348، اردبیل، مدیر انجمن سینمای جوانان استان 
اردبیل، دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی. نویسنده، 

کارگردان و تهیه کننده ٢٠ فیلم کوتاه و ٦ سریال تلویزیونی. 
مدیر گروه فیلم سازی دانشکده خبر اردبیل. مدرس 

رشته های سینمایی در مراکز آموزشی و دانشگاهی. حضور در 
جشنواره های مختلف ملی و بین المللی و کسب بیش از ٧٠ 

جایزه ملی و بین المللی از جمله نشان طالی یونیکا، دیپلم 
افتخار استونی و... عضو هیات انتخاب و داوری و مدیر اجرایی 

جشنواره های مختلف فیلم کوتاه.

Born in 1969, Ardabil. Director of the Ardabil youth 
cinema society. directorial master. Screenwriter, 
director and producer of 20 short films and 
6 television series. Head of department of 
filmmaking in Ardebil media and information 
sciences faculty. Lecturer of cinema courses in 
academic and educational centers. Attending in 
various national and international festivals and 
attain more than 70 national and international 
awards including the UNICA gold badge, Estonian 
honors diploma etc. Member of the selection board 
and arbitration and executive director of various 
short film festivals.
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ALI MOHAMMAD QASEMIعلی محمد قاسمی

متولد 1349، مالیر. آغاز فعالیت فیلم سازی از سال 1364. 
ساخت فیلم های 8م م، 16م م، 35م م کوتاه داستانی و 

مستند. ساخت 31 فیلم مستند و داستانی کوتاه و نیمه بلند از 
جمله »بیگانه و بومی«، »باد سرخ«، »موج بر ساحل« و…

مدیریت فیلم برداری 24 فیلم سینمایی همچون »خرس« به 
کارگردانی خسرو معصومی، »باد و مه« به کارگردانی محمد 

علی طالبی و »خیابان های آرام« به کارگردانی کمال تبریزی. 
فیلمبرداری بیش از 100 فیلم مستند وداستانی کوتاه.

تدوین بیش از 50 فیلم مستند همچون »تهران انار ندارد« 
و »ثانیه های سربی«. ساخت 3 فیلم سینمایی »یادداشت 

برزمین«، »سگ ها و آدم ها«، »ملکه زنبورها«. حضور در بیش 
از 100 جشنواره داخلی و خارجی همچون کن، ونیز، کلرمون 

فران و…

Born in 1970, Malayer, Iran. He has started 
filmmaking since 1985.
He has produced short films and documentary on 
8 mm, 16 mm, 35 mm. He has produced 31 short 
and mid- length fiction films and documentaries: 
“Stranger and Native”, “Red wind”, “Wave on the 
shore” Etc.
Shooting management of 24 feature films such as 
“Bear” directed by Khosro Masoumi and “Wind and 
Fog” directed by Mohammad Ali Talebi and “Calm 
streets” directed by Kamal Tabrizi. Shooting over 
100 fiction short film and documentaries. Editing 
more than 50 documentaries such as “Tehran has 
no more pomegranates” and “Seconds lead”.
Making 3 feature films:” Writing on the earth”, 
“Dogs and fools”, “Queen of bees”.
Attending in more than 100 domestic and foreign 
festivals: Cannes, Venice, Clermont-Ferrand Etc.
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 KAVEH SAJJADIکاوه سجادی حسینی
HOSSEINI

متولد: تهران، آبان 1356. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
سینما و کارشناسی ادبیات نمایشی ، تئاتر.

کارگردانی سه فیلم بلند سینمایی »شب، بیرون«، »بوفالو«، 
»بی سر«. کارگردانی 11 فیلم تلویزیونی، 12 فیلم کوتاه داستانی 

و دستیار کارگردان و برنامه ریز در 12 فیلم سینمایی.
داور فیلم اول بلند در 3 دوره جشن خانه سینما، داور 

جشنواره فیلم کوتاه حسنات، داور جشنواره فیلم خورشید، 
داور و هیات انتخاب ایسفا در 3 دوره، هیات انتخاب جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه تهران، عضو آکادمی ایسفا و عضو هیات 
مدیره ایسفا.

Born: Tehran. IRAN 1977. MA in Cinema, BA in 
dramatic literature
He made 3 feature films: “Night, outdoor”, “The Buf-
falo”, “Headless”. He also made 11 for TV movie, 
12 short-film and take role as director assistant in 
12 feature films.
Jury: ISFA jury in Tehran international short film fes-
tival, Feature film jury 3 times in House of Cinema 
festival, jury in khorshid film festival, jury in hasanat 
film festival
Member of ISFA film academy and member of 
boards of directors in Iran short film.
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KAMRAN REZAEIکامران رضایی

متولد 1356 کرمانشاه. کارشناس سینما. مدیر انجمن 
سینمای جوان کرمانشاه از سال 1394. دبیر اجرایی جشنواره 

فیلم کوتاه شبدیز سال های 96 و 97. کارگردانی، تدوین و 
فیلم برداری بیش از سی عنوان فیلم کوتاه داستانی، مستند و 

چندین مجموعه تلویزیونی. 
دریافت جوایزی چون لوح تقدیر کارگردانی از جشنواره فیلم 

رویش برای مستند از »ماه تا ماهی«، تندیس کارگردانی از 
جشنواره ملی نماز و نیایش، تندیس کارگردانی از جشنواره 

ملی فیلم رضوی، لوح تقدیر داستان نویسی از جشنواره ملی 
خانه روزنامه نگاران، و جشنواره ملی داستان مشهد، لوح تقدیر 

فیلم نامه از جشنواره ملی اصفهان و حضور در جشنواره فیلم 
محیط زیستی افلر ترکیه و چندین جشنواره ملی و بین المللی.

Born in 1976 in Kermanshah. Cinema expert. 
Director of Kermanshah youth cinema society 
since 2015. Executive secretary of Shabdiz short 
film festival (2017 & 2018). Directing, editing 
and shooting more than thirty fiction short film, 
documentary and several television series. 
Attaining awards such as directorial certificate 
of merit from Ruyesh short film festival for 
documentary “From Moon to Fish”. Directorial 
statue by prayer national festival. Directorial statue 
by international festival of Razavi film. Storytelling 
certificate of merit by national festival of journalists 
home and Mashhad story national festival. 
Screenplay Certificate of merit by Isfahan national 
festival and attend in environmental film festival, 
Efeler,Turkey and Several national and international 
festivals. 
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 SHAHRIARشهریار پورسیدیان
POURSEYYEDIAN

دارای مدرک کارشناسی نقاشی، فیلم ساز، دبیر آموزش و پرورش 
و مدرس انجمن سینمای جوانان ایران.

شروع فعالیت سینمایی از سال 1385 تا کنون، برنده بیش از 
هشتاد جایزه از جشنواره های ملی و بین المللی از جمله: برنده 

چهار تندیس جشنواره بین المللی فیلم رشد، جایزه بهترین 
فیلم جشنواره بین المللی فیلم داکا بنگالدش، جایزه بهترین 

فیلم از نگاه زنان جشنواره بین المللی مذهب امروز ایتالیا، 
جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیل طالیی هند، 

 Breaking down barriers film برنده دو دوره بهترین فیلم
festival   مسکو روسیه، برنده بهترین فیلم دو دوره جشنواره 

 Auburn آلترناتیو سنت پترزبورگ روسیه، بهترین فیلم
international film festival سیدنی استرالیا، بهترین 

فیلم جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو، بهترین فیلم 
.)KARAMA( جشنواره فیلم حقوق بشر اردن

Bachelor of painting, filmmaker, education teacher 
and lecturer of Iranian youth cinema society. 
Beginning of cinematic activity since 2006. Winner 
of over eighty awards at national and international 
festivals including: Winner of four statue in Roshd 
international film festival. The best film award of 
international film festival, Dhaka. The best film 
award in the part of women look in religion today 
international film festival, Italy. Best film award of 
Golden elephant international film festival. Winner 
of the best film
“Breaking down barriers” in two courses of the 
international disability film festival, Moscow, 
Russia. Winner of the best film in two courses of 
alter-native international short film festival, Saint 
Petersburg, Russia. The best film of San Francis-
co’s Iranian films festival. The best film of human 
rights film festival, Jordan (KARAMA) 
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NOUSHIN ME’RAJIنوشین معراجی

متولد 1359 هنرآموخته دوره یکساله فیلم نامه نویسی حوزه 
هنری سوره و دوره یکساله فیلم سازی انجمن سینمای جوانان 

ایران. نویسنده و کارگردان یازده فیلم کوتاه داستانی که 
بسیاری از آن ها در جشنواره های داخلی از  جمله جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه تهران، منطقه ای اهواز، دزفول، اراک و 
همچنین جشنواره های بین المللی بلگراد، امریکا، هرات و هند 

به نمایش درآمده اند. 
این فیلم ساز کاندیدای بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم 

تسنیم برای فیلم کوتاه »برادر« و برنده جایزه بهترین فیلم نامه 
برای همان فیلم است. همچنین فیلم کوتاه »برادر« برنده 

جایزه بهترین بازیگری از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
بوده است. اولین فیلم بلند این کارگردان با نام »پسر« در 

مرحله ی تدوین قرار دارد. 

born in 1980, studied writing film scripts for a year 
at both the Sura Arts School and the Iranian Youth 
Cinema Association. She has directed eleven short 
feature films that were shown at several Iranian 
short film festivals and international film festivals 
in Serbia, the USA, Afghanistan, and India.
Me’raji won first place for her film script for her film 
Brother at the Tasnim Film Festival. She also was 
a candidate for Best Director for this same film. 
Brother also received the award for Best Actor at 
the Tehran International Short Film Festival. Her 
first feature film Son is currently being edited.
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KAVEH GHAHREMANکاوه قهرمان

متولد 1361 در تهران. کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه 
سوره 1384، کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر تهران 

1387، مدرک فیلم سازی آکادمی فیلم آسیا )AFA( - پوسان کره 
جنوبی 2009. ساخت 28 فیلم کوتاه داستانی، تجربی و مستند 

و شرکت در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی. ساخت 
بیش  از 200 تیزر تبلیغاتی و صنعتی و همکاری با معتبرترین 

آژانس های تبلیغاتی ایران. تدریس کارگردانی سینما در انجمن 
سینمای جوان از سال 1387 و تدریس کارگردانی سینما در 
دانشگاه سوره از سال 96. عضو انجمن فیلم کوتاه ایران از 

سال 1386، عضو هیات مدیره ی انجمن فیلم کوتاه از سال 95 
تا 98. عضو آکادمی داوری جشن مستقل فیلم کوتاه ایران از 

سال 1388، عضو آکادمی داوری جشنواره فیلم کوتاه نهال، 
عضو هیات انتخاب بخش بین الملل فیلم کوتاه تهران در سال 

96، عضو هیات داوری بخش مسابقه ی ملی جشنواره فیلم 
کوتاه تهران در سال 97.

Born in 1982 in Tehran. Bachelor degree of cinema 
directing from Soureh university in Tehran in 2005. 
master degree of cinema studies from Tehran 
art university in 2008. Asian film Academy (AFA) 
degree in South Korea- Pusan 2009. Making 28 
short fiction, experimental and documentary films. 
making more than 200 commercial and working 
with most prestigious advertising agency in Iran. 
teaching cinema directing at IYCS in Tehran since 
2008 and at soureh university from 2017. member 
of ISFA (Iranian short film association) since 
2008 and member of board of directors of ISFA 
from 2016 to 2019. Member of ISFA Academy 
since 2009, member of Nahal short film festival 
Academy, member of international Jury selection 
of Tehran international short film festival in 2017, 
Jury member of Tehran international short film 
festival in 2018.
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REZA FAHIMIرضا فهیمی

متولد 1366، فارغ  التحصیل رشته کا  رشناسی  کارگردانی سینما 
و کارشناسی  ارشد ادبیات  نمایشی از دانشگاه سوره تهران 

است. او مدرس انجمن سینمای جوان است و از سال 1386 
وارد عرصه فیلم سازی شده  است. او در سال 1394 از سوی 

انجمن سینمای جوانان ایران جزو هفت فیلم ساز برتر درعرصه 
فیلم  کوتاه شناخته  شد. فهیمی تاکنون چند فیلم کوتاه و یک 

فیلم بلند به نام »دوباره زندگی« ساخته  است. فیلم  کوتاه 
»کودکان ابری« توانست جوایز مهمی چون تندیس بهترین 

فیلم و بهترین کارگردانی و تقدیر بهترین فیلم نامه از جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، تندیس پروانه زرین بهترین کارگردانی 

ازجشنواره کودک اصفهان، تندیس بهترین فیلم در بخش 
سینمای آسیا و جایزه بزرگ جشنواره شورت شورتس ژاپن را 

کسب کند.

Born in 1987, bachelor of cinema directorial and 
master of drama literature from Tehran university, 
Sooreh. He is a lecturer at the IYCS and has been 
in the field of filmmaking since 2007. He was 
recognized among the top seven filmmakers by 
the Iranian youth cinema society in 2015. Fahimi 
has produced several short films and a feature film 
called “Live Again”. “Cloudy Kids” short film won 
important awards such as the best film statue and 
the best directorial and appreciation of the best 
screenplay from Tehran short film festival, statue 
of best directorial golden butterfly by Isfahan 
children’s festival. Statue of the best film in the 
Asian cinema section and the great award of Japan 
Short Shorts Film Festival.
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 BAHMAN ARKبهمن ارک

متولد 1368، کارگردان، نویسنده و کارشناس نقاشی ایرانی. 
سازنده فیلم های کوتاه »حیوان« و »نجس« و فیلم های بلند 

»سویوق«، »دری«. برنده جایزه دوم سینفونداسیون جشنواره 
کن 2017، بهترین فیلم کوتاه تهران، جشن خانه سینما و 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه ایران برای فیلم کوتاه 

»حیوان«. برنده تندیس بهترین فیلم پرتو ایمان جشنواره فیلم 
کوتاه تهران و جایزه منتقدین ایران برای فیلم کوتاه »نجس«. 

پروانه زرین بهترین کارگردانی و جایزه ویژه هیت داوران 
جشنواره کودک و نوجوان ایران برای فیلم بلند »سویوق«

Born in 1989. Director & writer, he has studied 
Iranian painting. Director of “The Unclean”, 
“Animal”, “Couldness”, “The Skin”. 70th Festival 
de Cannes (second prize THE CINÉFONDATION  
2017) (May 2017). best short film and directory in 
34th Tehran short film festival. best short film of 
U.S.A 40th DENVER film festival. best short film 
of Turkey, 18th short film of IZMIR festival. best 
director Rio de Janeiro International Film Festival – 
Curta Cinema 2017.
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OMID SHAMSامید شمس

متولد 1369، تهران. در سال 1390 فعالیت سینمایی خود را 
با انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر کرج آغاز کرد. او فارغ 

التحصیل مدرسه ملی سینمای ایران در سال 1396 است.
فیلم های کوتاه او عبارتند از: »زندگی سگی«، »گذر«، »شب 

تولد«، »قرار« کسب کرده اند.
فیلم های او افتخاراتی را در جشنواره های داخلی و بین المللی 

که مهمترین آن ها جایزه بهترین فیلم بخش ایمان و امید 
سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برای فیلم »گذر«. 

جایزه بهترین فیلم نامه سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه 
تهران برای فیلم »شب تولد«. جایزه بهترین فیلم نامه سی و 

پنجمین فیلم کوتاه تهران برای فیلم »قرار«، منتخب چهلمین 
جشنواره فیلم کوتاه کلرمون، پالم اسپرینگز، فلیکر رود آیلند 
برای فیلم »شب تولد« است. او همچنین در بخش رزیدانس 

سینه فونداسیون جشنواره کن 2019 با علیرضا قاسمی، حضور 
و همکاری داشته است.

Born in 1989, Tehran. he started his cinematic 
activity with the Iranian youth cinema society 
- Karaj office in 2011. He graduated from the 
national school of Iranian cinema in 1976.
His short films include:” A Dog’s Life”, “Pass”, 
“Birthday Night”, “Appointment”.
His films have received honors at domestic and 
international festivals that the most important of 
them is the best film award with the theme of faith 
and hope in 33th Tehran short film festival for “The 
pass” film. The best screenplay award at the 34th 
Tehran short film festival for “Birthday Night” film. 
The best screenplay award at the 35th Tehran short 
film festival for “Appointment” film. Selected for 
the 40th Clermont short film festival, Palm Springs, 
Flickers’ Rhode Island for “Birthday Night” film. He 
was present and cooperated with Alireza Ghasemi 
in the part of Cannes festival cinefondation in 
2019. 
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ATARIآتاری

    21:00    13972019    21:00    

فیلم نامه نویس: فرهاد فداکار
تهیه کننده: فرهاد فداکار

فیلم بردار: علی کاظمی
تدوین گر: نازنین مفخم

صدابردار: مهرداد ابوالقاسمی
طراحی صدا: مانی منادی زاده

موسیقی: مانی منادی زاده
طراح صحنه و لباس: سعید پیرهادی

بازیگران: امیرحسین حیدری، ایلیا محیط، علی جعفرپور، پارسا 
خیری، محمد مهدی گلستانی، محمد مهدی فصیحی هرندی، مهدی 

حسینی پور، شاپور احسان، فاطمه دهشیری، امیر پذیرفته، حسن 
رنجبر کبوترخانی

خالصه داستان: قصه ی پسری كه پدرش به او قول هدیه دستگاه 
آتاری می دهد تا پسر و دوستانش مجبور نباشند به یكی از بچه های 

روستا باج بدهند.

Scriptwriter: Farhad Fadakar
Producer: Farhad Fadakar
Cinematographer: Ali Kazemi
Editor: Nazanin Mofakham
Sound Recordist: Mehrdad Abolghasemi
Sound Designer: Mani Monadizadeh
Music: Mani Monadizadeh
Set & Costume Designer: Saeid Pirhadi
Cast: Amirhossein Heydari, Ilia Mohit, Ali Jafarpour, 
Parsa Kheyri, Mohammad Mehdi Golestani, Mohammad 
Mehdi Fasihi Harandi, Mehdi Hosseini Pour, Shapour 
Ehsan, Fatemeh Dehshiri, Amir Pazirofteh, Hasan Ranjbar 
Kaboutarkhani

Synopsis: The story of a boy whose father promises to 
give him an Atari so that his son and his friends do not 
have to pay a ransom for a village kid.

DIRECTORکارگردان 

فرهاد فداکار

رفسنجان / 1366
کارشناسی ادبیات نمایشی

Farhad Fadakar
Rafsanjan / 1987
BA in Dramatic Literature
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    23:00    13982019    23:00    

فیلم نامه نویس: احسان عباس زاده
تهیه کننده: علی ضیایی، پیمان عباس زاده

فیلم بردار: پیمان عباس زاده
تدوین گر: محمد توکلی 

صدابردار: مسیح حدپور سراج
طراحی صدا: محمد مهدی جواهری زاده

طراح صحنه و لباس: نرگس جوادپور
بازیگران: علی ضیایی، عباس سرودی، مژگان اسماعیل پور، فرهاد 

جهان پناه، باران خویی، الهه عابدینی

خالصه داستان: آشغال؛ واژه ای که سرنوشت عده ی کثیری را رقم 
می زند.

Scriptwriter: Ehsan Abbaszadeh
Producer: Ali Ziaei, Peyman Abbaszadeh
Cinematographer: Peyman Abbaszadeh
Editor: Mohammad Tavakkoli
Sound Recordist: Masih Hadpour Seraj
Sound Designer: Mohammad Mahdi Javaherizadeh
Set & Costume Designer: Narges Javadpour
Cast: Ali Ziaei, Abbas Soroudi, Mozhgan Esmaeilpour, 
Farhad jahanpanah, Baran Khoei, Elahe Abedini

Synopsis: Junk; A word that determines the fate of 
many.

DIRECTORکارگردان 

احسان عباس زاده

ارومیه / 1374
دیپلم تئاتر- بازیگری

Ehsan Abbaszadeh
Urmia / 1995
Diploma in Theater-Acting 
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AZADEHآزاده

    9:30    13972019    9:30    

فیلم نامه نویس: میرعباس خسروی نژاد
تهیه کننده: عرفان قاسم پور

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر خرم آباد
فیلم بردار: صادق سوری

تدوین گر: میرعباس خسروی نژاد
صدابردار: هادی بهشتی زاده

طراحی صدا: آرش قاسمی
طراح صحنه و لباس: فردوس خسروی نژاد

بازیگران: امیرحسین بیرانوند، مهدیه احمدی راد، معصومه کرکی زاد، 
علیرضا بهاروند

خالصه داستان: آزاده می خواهد برای آخرین بار به دیدن پدرش 
برود، ولی مادر و برادر او اجازه نمی دهند.

Scriptwriter: Mirabbas  Khosravinezhad
Producer: Erfan ghasempour
Production Company: IYCS – Khorramabad Office
Cinematographer: Sadegh Souri
Editor: Mirabbas Khosravinezhad
Sound Recordist: Hadi Beheshtizadeh
Sound Designer: Arash Qasemi
Set & Costume Designer: Ferdos Khosravinezhad
Cast: Amir Hossein Biranvand, Mahdiyyeh Ahmadirad, 
Ma’soomeh Karakizad, Alireza Baharvand

Synopsis: “Azadeh wants to go to visit her father for the 
last time, but her family  
doesn’t allow her…”

DIRECTORکارگردان 

میرعباس خسروی نژاد

خرم آباد / 1356
کارشناسی مهندسی مکانیک

Mirabbas  Khosravinezhad
Khorramabad / 1977
BA in Mechanical Engineering 
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ENCADREآنکادر

17:00      13982019      17:00

فیلم نامه نویس: هادی احمدی
تهیه کننده: مهدیه توجه
فیلم بردار: بابک ابرغانی

تدوین گر: شیدا گرجی
صدابردار: مهران بهروزنیا

طراحی صدا: حامد حسین زاده
طراح صحنه و لباس: مرتضا میرمنتظمی، شهرزاد شفیعی

بازیگران: لی لی حسینی، هادی احمدی

خالصه داستان: آنکادر روایت دختری ست که بعد از از دست دادن 
مادرش، به تنهایی یک زندگی کامال ایزوله را تجربه می کند. او تصمیم 
دارد برای فرار از تنهایی، تجربه ی ارتباط با محیط پیرامون خود را آغاز 

کند.

Scriptwriter: Hadi Ahmadi
Producer: Mahdieh Tavajoh
Cinematographer: Babak Abarghani
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Mehran Behrouznia
Sound Designer: Hamed Hoseinzadeh
Set & Costume Designer: Morteza Mirmontazemi, 
Shahrzad Shafie
Cast: Lili Hoseini, Hadi Ahmadi

Synopsis: Encadre is the story of a girl who lives alone 
after losing her mother. She has decided to start com-
munication with others around her in order to get rid of 
solitude. 

DIRECTORکارگردان 

مرتضی میرمنتظمی

مشهد / 1362
کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش

Morteza Mirmontazemi
Mashhad / 1984
MA in Theater Directing
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    9:00    13972019    9:00    

فیلم نامه نویس: مهدی آذری، امین اکتسابی بناب
تهیه کننده: مهدی آذری

فیلم بردار: محمد فکوری
تدوین گر: علیرضا احمدی تیفکانی

صدابردار: حسین خاکزاد
طراحی صدا: شاهین خاکپور

طراح صحنه و لباس: ندا آذری، فریبا قاسیم زاده بهنامی
بازیگران: فریبا قاسم زاده بهنامی، جهانگیر چاالکی، محسن عبدلی، 

کریم اقدم، علی رضایی، مهرزاد سیاه، حجت رسولی، علیرضا محبوبی، 
حسین مجیدی، علی فریدزاده، امیرحسین عالفی.

خالصه داستان: در یک جهان آخرالزمانی انسان ها در ازای سیر 
کردن شکم خود تنها دارایی شان که کتاب است را، با غذا مبادله 

می کنند.

Scriptwriter: Mehdi Azari, Amin Ektesabi Bonab
Producer: Mehdi Azari
Cinematographer: Mohammad Fakouri
Editor: Alireza Ahmadi Tifakani
Sound Recordist: Hossein Khakzad
Sound Designer: Shahin Khakpour
Set & Costume Designer: Neda Azari, Fariba 
Ghasemzede Behnami
Cast: Fariba Ghasemzade Behnami, Jahangir 
Chalaki, Mohsen Abdoli, Karim Aghdam, Ali Rezaei, 
Hojjat Rasouli, Alireza Mahboubi, Hossein Majidi, Ali 
Faridzadeh, Amirhossein Alafi, Mehrzad Siah
Synopsis: In the post, apocalyptic era, books 
(knowledge), the only valuable heritage of humanity, are 
collected in exchange for food, then by highly selective 
procedures, these books convert to nutritious
 materials to feed some especial elites with
 the odd taste.

امین اکتسابی بناب

بناب / 1373
فارغ التحصیل دوره فیلم سازی انجمن سینمای جوانان ایران

Amin Ektesabi Bonab
Bonab / 1994
Film Studies in Iranian Youth Cinema Society

DIRECTORکارگردان 

مهدی آذری

مراغه / 1359
دانشجوی دکترای اقتصاد

Mehdi Azari
Maraghe / 1980
PhD Student in Economy
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MANDATORYاجباری

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: جواد خورشا
تهیه کننده: جواد خورشا

فیلم بردار: مجید گرجیان
تدوین گر: مجتبی اسماعیل زاده

صدابردار: محمد عیوضی
طراحی صدا: نعیم مسچیان

موسیقی: پرهام پاشا
طراح صحنه و لباس: ندا تمیمی

بازیگران: سهیل کرمیار، سهیل قنادان، آرمین بوشرویه، فاطمه 
رادمنش

خالصه داستان: موسوی سرباز جوخه اعدام نمی داند در دو راهی 
بین اخالق و وظیفه کدام را انتخاب کند.

Scriptwriter: Javad Khorsha
Producer: Javad Khorsha
Cinematographer: Majid Gorjian
Editor: Mojtaba Esmaeelzade
Sound Recordist: Mohammad Eivazi
Sound Designer: Naeem Meschian
Music: Parham Pasha
Set & Costume Designer: Neda Tamimi
Cast: Soheil Karamyar, Soheil Ghanadan, Armin 
Boshrouheh, Fatemeh Radmanesh

Synopsis: Fire squad soldier Musavi does not know 
which to choose in the dilemma of ethnics and duty.

DIRECTORکارگردان 

جواد خورشا

تهران / 1368
کارشناسی نرم افزار

Javad Khorsha
Tehran / 1989
BA in Software Engineering
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    13:48    13982019    13:48    

فیلم نامه نویس: نیما رحیم پور
تهیه کننده: نیما رحیم پور

فیلم بردار: آیین ایرانی
تدوین گر: اسماعیل علیزاده

صدابردار: احمد صابری
طراحی صدا: حسن شبانکاره

موسیقی: آرش کوچکان
طراح صحنه و لباس: نیسا نادری، آتوسا جنید

بازیگران: نازنین تامرادی، علی خوشبین، گندم گیلک

خالصه داستان: مادر نیما، برای او عروسکی می خرد که این عروسک 
کامال شبیه یک نوزاد واقعی است و تنها تفاوت او دکمه ای در پشت 

سر اوست که آنرا خاموش می کند. پس از گذشت مدتی، نیما احساس 
می کند که عروسک محبت مادر را دزدیده است.

Scriptwriter: Nima Rahimpour
Producer: Nima Rahimpour
Cinematographer: Aeen Irani
Editor: Esmaeil Alizadeh
Sound Recordist: Ahmad Saberi
Sound Designer: Hassan Shabankareh
Music: Arash Koochakan
Set & Costume Designer: Nisa Naderi, Atousa Joneid
Cast: Nazanin Tamoradi, Ali Khoshbin, Gandom Gilak

Synopsis: Nima`s mother buys an android baby sister for 
him which looks and moves like a real child, only with a 
button behind her head for turning her off. After a while, 
Nima feels jealous of the little android and decides to 
turn her off and hide her…

DIRECTORکارگردان 

نیما رحیم پور

تهران / 1368
کارشناسی کارگردانی سینما

Nima Rahimpour
Tehran / 1989
BA in Film Directing
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OCCUPATIONاِشغال

    16:00    13972018    16:00    

فیلم نامه نویس: علی عزیزی
تهیه کننده: علی عزیزی

فیلم بردار: پوریا پیشوایی
تدوین گر: بهرام عمرانی

صدابردار: هادی معنوی پور
طراحی صدا: حسین قورچیان

طراح صحنه و لباس: بهنام قدیری
بازیگران: بهزاد دورانی، ایرج تدین، ندا خنیفر

خالصه داستان: در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال تهران 
توسط نیروهای متفقین، یک سرباز انگلیسی با یک بیمار ایرانی در 

بیمارستانی هم اتاق می شود، و رابطه ای میانشان شکل می گیرد.

Scriptwriter: Ali Azizi
Producer: Ali Azizi
Cinematographer: Pouria Pishvaei
Editor: Bahram Emrani
Sound Recordist: Hadi Manavipour 
Sound Designer: Hosein Ghoorchian
Set & Costume Designer: Behnam Ghadiri
Cast: Behzad Dorani. Iraj Tadayon. Neda Khanifhar

Synopsis: During World War II and the occupation 
of Tehran by the Allied Forces, an English soldier is 
hospitalized with an Iranian patient in a hospital, and the 
relationship between them is formed.

DIRECTORکارگردان 

علی عزیزی

تهران / 1367
کارشناسی سینما

Ali Azizi
Tehran / 1989
BA in Cinema
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OVERLOADاضافه بار

    13:29    13972019    13:29    

فیلم نامه نویس: نوید الیقی
تهیه کننده: یاس میالنی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران  - دفتر تهران
فیلم بردار: امین اسحاقیان

تدوین گر: مهدی حسین خانی
صدابردار: سامان شهامت

طراحی صدا: سامان شهامت
موسیقی: سهند نیک نژاد

طراح صحنه و لباس: همتا حسن زاده
بازیگران: نوید الیقی، تیام منیری

خالصه داستان: مرد و زنی داخل اتوموبیل در حال مشاجره هستند 
که...

Scriptwriter: Navid Layeghi
Producer: Yas Milani
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Amin Eshaghian
Editor: Mahdi Hosseinkhani
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Designer: Saman Shahamat
Music: Sahand Nik Nezhad
Set & Costume Designer: Hamta Hasanzadeh
Cast: Navid Layeghi, Tiam Moniri

Synopsis: A man and woman in the car, are in the middle 
of an argue that…

DIRECTORکارگردان 

یاس میالنی

تهران / 1377
کارشناسی سینما

Yas Milani
Tehran / 1998
BA in Cinema
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    13:00    13982019     13:00    

فیلم نامه نویس: مهین صدری 
تهیه کننده: مهین صدری 
فیلم بردار: مرتضی نجفی 

تدوین گر: پویان شعله ور 
صدابردار: هادی معنوی پور 

طراحی صدا: رامین ابوالصدق 
موسیقی: بامداد افشار 

طراح صحنه و لباس: شیما میرحمیدی، غزاله معتمد 
بازیگران: ترانه علیدوستی، امیر احمد قزوینی، آدرین شنتیائی، آرین 

شنتیائی 

خالصه داستان: زن راه گریزی از خود پیدا نمی کند.

Scriptwriter: Mahin Sadri 
Producer: Mahin Sadri 
Cinematographer: Morteza Najafi 
Editor: Pouyan Sholevar 
Sound Recordist: Hadi Manavipour 
Sound Designer: Ramin Abousedgh 
Music: Bamdad Afshar 
Set & Costume Designer: Shima Mirhamidi, Ghazale 
Motamed 
Cast: Taraneh Alidoosti, Amir Ahmad Ghazvini, Adrian 
Shantiaei, Arian Shantiaei 

Synopsis: She cannot escape from herself. 

DIRECTORکارگردان 

مهین صدری 

رشت / 1358
کارشناسی مترجمی زبان آلمانی

Mahin Sadri 
Rasht / 1979 
BA in German Language
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EXAMامتحان

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: سونیا حداد، فرنوش صمدی
تهیه کننده: پوریا حیدری اوره

 Three Gardens Films :تهیه شده در
فیلم بردار: علیرضا برازنده

تدوین گر: احسان واثقی
صدابردار: محمدرضا حسینی

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
طراح صحنه و لباس: پریسا فراهانی

بازیگران: صدف عسگری، حدیث میرامینی، مسیح کاظمی، الهه 
افشاری، هوتن پارسی

خالصه داستان: صدف از صبح در تب و تاب امتحان مدرسه اش 
به سر می برد ولی روز مدرسه و شرایط معمولی برایش رقم نخواهد 

خورد.

Scriptwriter: Sonia K. Hadad, Franoosh Samadi
Producer: Pouria Heidary Oureh
Production Company: Three Gardens Films 
Cinematographer: Alireza Barazandeh
Editor: Ehsan Vaseghi
Sound Recordist: Mohammadreza Hosseini
Sound Designer: Ramin Abousedgh
Set & Costume Designer: Parisa Farahani
Cast: Sadaf Asgari, Hadis Miramini, Masih Kazemi, 
Elaheh Afshari, Hootan Parsi

Synopsis: A teenage girl reluctantly agrees to deliver a 
pack of cocaine on the day of an important test. A series 
of unforeseen events threatens to derail more than her 
GPA

DIRECTORکارگردان 

سونیا حداد

تهران / 1367
کارشناسی ارشد سینما و هنرهای رسانه

Sonia K. Hadad
Tehran / 1989
MA in Film and Media Arts



ی
تان
س
دا

ن / 
یرا

ی ا
ما

ین
س

قه 
ساب

م
SHE WHO WASN’T TAMEDاو که اهلی نشد

    16:00    13982019    16:00    

فیلم نامه نویس: صالح کاشفی
تهیه کننده: صالح کاشفی

فیلم بردار: فرزاد شهاب
تدوین گر: فروغ عزیزی، صالح کاشفی

صدابردار: میالد اسدی
طراحی صدا: محمد حسین ابراهیمی
موسیقی: پاراکورد بند، صالح کاشفی

طراح صحنه و لباس: خورشید شیخوند، پرستو عادل
بازیگران: پانیذ اسماعیلی، آنیتا باقری

خالصه داستان: هانیه، دختر دبیرستانی است که تمام تالشش را 
می کند تا در مسابقه مشاعره برنده شود تا معلم و خانواده اش از او 

راضی باشند.

Scriptwriter: Saleh Kashefi
Producer: Saleh Kashefi
Cinematographer: Farzad Shahab
Editor: Foroogh Azizi, Saleh Kashefi
Sound Recordist: Milad Asadi 
Sound Designer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Music: Parachord Band, Saleh Kashefi
Set & Costume Designer: Khorshid Sheykhvand, 
Parastoo Adel
Cast: Paniz Esmaeeli, Anita Bagheri

Synopsis: Hanie, a high school girl tries her best to not 
to disappoint her parents and her teacher at the poetry 
competition.

DIRECTORکارگردان 

صالح کاشفی

تهران / 1378
دیپلم گرافیک

Saleh Kashefi
Tehran / 1999
Diploma in Graphic Designs
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 HERE IS NO PLACE TOاینجا جایی برای فرود نیست
LAND

    13:15    13982019    13:15    

فیلم نامه نویس: رضا جمالی
تهیه کننده: رضا جمالی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر اردبیل
فیلم بردار: وحید بیوته

تدوین گر: هما ولی زاده
صدابردار: مهران محمدی

طراحی صدا: هما ولی زاده
موسیقی: مهران محمدی

طراح صحنه و لباس: هما ولی زاده
بازیگران: حمداله سلیمی، مهران جمالی، صفت آهاری

خالصه داستان: پستچی پیری در یک روستای کوچکی در تالش است 
که بسته ای را به مقصد خود برساند. اما در طول مسیر با مشکالتی 

روبه رو می شود.

Scriptwriter: Reza Jamali
Producer: Reza Jamali
Production Company: IYCS – Ardabil Office
Cinematographer: Vahid Biyute
Editor: Homa Valizade
Sound Recordist: Mehran Mohammadi
Sound Designer: Homa Valizade
Music: Mehran Mohammadi
Set & Costume Designer: Homa Valizade
Cast: Hamdollah Salimi, Mehran Jamali, Sefat Ahari

Synopsis: An old postman in a small village tries to get a 
package to its destination but he has problems.

DIRECTORکارگردان 

رضا جمالی

اردبیل / 1357
کارشناسی عکاسی 

Reza Jamali
Ardabil / 1978
BA in Photography 
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 THE LOOKباخ

    10:00    13982019    10:00    

فیلم نامه نویس: مهران قربانی
تهیه کننده: مهران قربانی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران  - دفتر تهران
فیلم بردار: رضا عبیات

تدوین گر: سینا قمصریان
صدابردار: حمید کرمانی

طراحی صدا: حسین ابراهیمی
طراح صحنه و لباس: حامد اصالنی

بازیگران: داریوش کاردان، علی عماری، فاطمه حیدری

خالصه داستان: آقای بیگلری و معلم روستا؛ هر دو در تالش برای 
گرفتن رضایت از پدر فاطمه هستند، تا بتوانند او را نیز به همراه دانش 

آموزان پسر به اردو )سینما( ببرند.

Scriptwriter: Mehran Qorbani 
Producer: Mehran Qorbani 
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Reza Abiyat 
Editor: Sina Qamsarian 
Sound Recordist: Hamid kermani 
Sound Designer: Hosein Ebrahimi 
Set & Costume Designer: Hamed Aslani 
Cast: Daryoush Kardan, Ali Ammari, Fatemeh Heydari 

Synopsis: Mr Biglori and the village teacher are both 
trying to get Fatima’s father’s approval so they can take 
him to the cinema with the boy’s students.

DIRECTORکارگردان 

مهران قربانی

اسفراین / 1374
کارشناسی کارگردانی سینما

Mehran Qorbani 
Esfarayen / 1995 
BA in Film Directing
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SOMEONE ELSE’S CHILDبچه مردم

    17:00    13972018    17:00    

فیلم نامه نویس: جواد ستوده نیا
تهیه کننده: جواد ستوده نیا

فیلم بردار: رضا رشیدی فر
تدوین گر: محمد توکلی

صدابردار: حمید زیبا کالم
طراحی صدا: مهدی جمشیدیان

موسیقی: خشایار بستان شیرین
طراح صحنه و لباس: جواد ستوده نیا

بازیگران: نادر فالح، توماج دانش بهزادی، امیرحسین حسینی، 
مهنوش شیخی

خالصه داستان: محمود، با کودکی روبه رو می شود که می تواند 
زندگی متزلزلش را ویران کند. او فرصت کوتاهی دارد تا مشکلش را 

حل کند.

Scriptwriter: Javad Sotoudehnia
Producer: Javad Sotoudehnia
Cinematographer: Reza Rashidifar
Editor: Mohammad Tavakoli
Sound Recordist: Hamid Zibakalam
Sound Designer: Mehdi Jamshidiyan 
Music: Khashayar Bostan Shirin
Set & Costume Designer: Javad Sotoudehnia
Cast: Nader Fallah, Toomaj Daneshbehzadi, Amir 
Hossein Hossein , Mahnoush Sheykhi 

Synopsis: Mahmoud encounters a child who can destroy 
his unstable life. He has a short time to resolve his 
problem…

DIRECTORکارگردان 

جواد ستوده نیا

سیرجان / 1357
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

Javad Sotoudehnia
Sirjan / 1978
BA in Natural Resources Engineering
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BROTHERبرادر

    8:00    13972018    8:00    

فیلم نامه نویس: یاسین پورعزیزی
تهیه کننده: محدثه پیرهادی

تهیه شده در: باشگاه فیلم سوره
فیلم بردار: احمد گودرزی

تدوین گر: امید میرزایی
صدابردار: هادی معنوی پور

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
موسیقی: امید روشن بین

طراح صحنه و لباس: صدرا صدری
بازیگران: سجاد بابایی، مجتبی واشیان، اکبر مددی مهر

خالصه داستان: در التهاب ماه های منتهی به انقالب ایران جوانی در 
دوراهی مهمی، باید بین خود و غریبه ای دست به انتخاب بزند.

Scriptwriter: Yasin Poor Azizi
Producer: Mohadese Pirhadi
Production Company: Soureh Films
Cinematographer: Ahmad Goudarzi
Editor: Omid Mirzaaie
Sound Recordist: Hadi Manavi Poor
Sound Designer: Ramin Abo-Sedgh
Music: Omid Roshan Bin
Set & Costume Designer: Sadra Sadri
Cast: Sajjad Babaie, Mojtaba Vashian, Akbar Madadi 
Mehr

Synopsis: In the inflammation of the months leading 
up to the Iran revolution, a young man must choose 
between himself and a stranger.

DIRECTORکارگردان 

مهدیه قطب الدین محمدی

تهران / 1367
کارشناسی زیست شناسی

Mahdie Ghotbedin Mohammadi
Tehran / 1988
BA in Biology
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SUBJECTIONبند

    13:00    13972019    13:00    

فیلم نامه نویس: محمد حقیقت
تهیه کننده: الکساندر کوتان

تهیه شده در: پاویون 30
فیلم بردار: رضا تیموری

تدوین گر: محمد حقیقت، علیرضا میرزایی
صدابردار: علی عبدالحسینی

طراحی صدا: حسن مهدوی
موسیقی: لویی وله

طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا
بازیگران: محمد بهمن زاده، احمد بهرامی

خالصه داستان: جوخه ای نظامی، یک زندانی حبس ابدی را به کویری 
خشک و بی انتها می برند. روی زمین خطوط یک چهار دیواری را دور 
زندانی می کشند. او نباید از آن مربع خارج شود. درحالیکه که همه 
گروه نظامی از منطقه بکلی می روند، زندانی نمی داند چه تصمیمی 

بگیرد.

Scriptwriter: Mamad Haghighat
Producer: Alexandre Coutant
Production Company: Pavillon 30
Cinematographer: Reza Teimouri
Editor: Mamad Haghighat, Alireza Mirzaee
Sound Recordist: Ali Abdolhosseini
Sound Designer: Hassan Mahdavi
Music: Louis Vallet
Set & Costume Designer: Javid Javidnia
Cast: Mohammad Bahmanzadeh, Ahmad Bahrami

Synopsis: Armed men take a prisoner into the desert. 
One of them traces lines of a cell around the prisoner on 
sand and threatens him with death, if he crosses them. 
The armed men go away. The prisoner is alone and 
unrestrained. What will he do?

DIRECTORکارگردان 

علیرضا میرزایی

تهران / 1363
دیپلم ریاضی 

Alireza Mirzaee
Tehran / 1984
Diploma in Mathematics
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 VIOLET FIELDبنفشه زار 

    16:00    13982019    16:00    

فیلم نامه نویس: ایمان افشاریان 
تهیه کننده: آبتین سلیمی طاری 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران  - دفتر تهران
فیلم بردار: بهروز بادروج

تدوین گر: مهدی مهرنیا 
صدابردار: جواد جهانگیری، داود قلی پور

طراحی صدا: احسان افشاریان 
موسیقی: کارن کیهانی، حمیدرضا گلستانی

طراح صحنه و لباس: سوده شرحی 
بازیگران: اقدس مظاهرزاده، فاطمه حیدری، ایمان افشاریان،حامد 

ابریشمی،محمدرضا آل طاها

خالصه داستان: عزیز مادر بزرگ ریحان، در آستانه مرگ قرار 
می گیرد. ریحان که تنها مونسش عزیز است بسیار آشفته و پریشان 

می شود. رحمان پدر ریحان تصمیم می گیرد عزیز را به بهداری روستای 
دیگری ببرد.

Scriptwriter: Iman Afsharian 
Producer: Abtin Salimi Tari
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Behrouz Badrouj 
Editor: Mehdi Mehrnia 
Sound Recordist: Javad Jahangiri, Davoud Gholipour
Sound Designer: Ehsan Afsharian 
Music: Karen Keyhani, Hamidreza Golestani
Set & Costume Designer: Soudeh Sharhi
Cast: Aghdas Mazaher Zadeh, Fatemeh Heydari, Iman 
Afsharian, Hamed Abrishami, Mohammadreza Ale Taha

Synopsis: Reihan’s granny is on her deathbed and Reihan 
is very sad. She gets even worse when her father decides 
to take granny to a clinic in another village.

DIRECTORکارگردان 

آبتین سلیمی طاری 

تهران / 1369
کارشناسی ارشد کارگردانی 

Abtin Salimi Tari
Tehran / 1990
MA in Directing 
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 DON’T TOUCH ANYTHINGبه چیزی دست نزن

    13:00    13982019    13:00    

فیلم نامه نویس: ارغوان حیدراسالم
تهیه کننده: ارغوان حیدراسالم، سروش حضرتی

فیلم بردار: سروش حضرتی
تدوین گر: ارغوان حیدراسالم، سروش حضرتی

صدابردار: پوریا فراهانی، اشکان فرخی
طراحی صدا: محدثه تیموری
موسیقی: امیرحسین نوروزی 

طراح صحنه و لباس: صدف صالح ایزدخواست
بازیگران: مرجان صادقی، رهام حیدرعلی، سارا محمدی، آنارام 

معظمی، فرناز خاکزاد

 )O.C.D( خالصه داستان: برای زنی که دچار وسواس فکری عملی
است، مهمان می آید.

Scriptwriter: Arghavan Heidareslam
Producer: Arghavan heidareslam, Soroush Hazrati 
Cinematographer: Soroush Hazrati 
Editor: Arghavan Heidareslam, Soroush Hazrati
Sound Recordist: Pouria Farahani, Ashkan Farokhi 
Sound Designer: Mohadese Teymouri 
Music: Amirhossein Norouzi 
Set & Costume Designer: Sadaf Saleh Izadkhast
Cast: Marjan Sadeghi, Roham Heidarali, Sara Mohamadi, 
Anaram Moazemi, Farnaz khakzad

Synopsis: Leyla, a single mother viciously obsessed with 
order and tidiness, loses control at a gathering where 
one of the guests brings her little boy unannounced, 
leaving him to mess with the house symmetry.

DIRECTORکارگردان 

ارغوان حیدراسالم

تهران / 1376
کارشناسی سینما

Arghavan Heidareslam
Tehran / 1997
BA in Cinema
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 WRONG TIME, RIGHTبه وقت قدیم یا جدید؟

PLACE
    24:26    13982019    24:26    

فیلم نامه نویس: کیان حجازی
تهیه کننده: کیان حجازی

تهیه شده در: استودیو ترنج، استودیو ماشین تصویر
فیلم بردار: مرتضی نجفی

تدوین گر: حمید نجفی راد
صدابردار: محمود کاشانی

طراحی صدا: کیان حجازی، فرشاد پاسدار
موسیقی: یاسر ساکی مهر

طراح صحنه و لباس: حامد ظریفی، زهره مقیمی
بازیگران: مهدی حسینی نیا، ندا عقیقی

خالصه داستان: مرگ برای گرفتن جان آرزو مهاجر به زمین می آید، 
اما یادش رفته که اول پاییز ساعت ها را یک ساعت به عقب می کشند. 

زود رسیدن مرگ و لو رفتن ماموریتش پیچیده گی هایی را برای او و آرزو 
به همراه خواهد داشت.

Scriptwriter: Kian Hejazi
Producer: Kian Hejazi
Production Company: Toranj Studios, Image Machin 
Studio
Cinematographer: Morteza Najafi 
Editor: Hamid Najafi Rad
Sound Recordist: Mahmood Kashani
Sound Designer: Kian Hejazi, Farshad Pasdar
Music: Yaser Sakimehr
Set & Costume Designer: Hamed Zarifi, Zohreh Moghimi
Cast: Mehdi Hoseininia, Neda Aghighi

Synopsis: Death is on a mission to collect Arezoo’s soul 
but, He has forgotten about the daylight-saving time on 
earth. His early arrival brings so many complications for 
him and Arezoo. 

DIRECTORکارگردان 

کیان حجازی

تهران / 1359
کارشناسی گرافیک

Kian Hejazi
Tehran / 1981
BA in Graphic Design 
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BETTER THANبهتر از نیل آرمسترانگ
NEIL ARMSTRONG

    20:36    13982019    20:36    

فیلم نامه نویس: علیرضا قاسمی
تهیه کننده: حسن نجاریان، محمدرضا مصباح

فیلم بردار: سروش علیزاده
تدوین گر: محمد نجاریان

صدابردار: هادی معنوی پور
طراحی صدا: علیرضا علویان

موسیقی: ساالر اصغری
طراح صحنه و لباس: پوریا اخوان، اسما احمدی

بازیگران: نوشیکا خداشناس، کیان علی پناه، ایلیا حسنی، عسل 
شاکری، گلنوش قهرمانی

خالصه داستان: چهار کودک تصمیم می گیرند برای کشف سرزمین 
سرخ به ماه سفر کنند.

Scriptwriter: Alireza Ghasemi
Producer: Hasan Najarian, Mohammadreza Mesbah
Cinematographer: Souroush Alizade
Editor: Mohammad Najarian
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Designer: Alireza Alavian
Music: Salar Asghari
Set & Costume Designer: Pouria Akhavan, Asma Ahmadi
Cast: Noushika Khodashenas, Kian Alipanah, Ilia Hasani, 
Asal Shakeri, Golnoosh Ghahremani

Synopsis: Four kids start their journey to the moon with 
the mission of finding a mysterious place called The 
Redland.

DIRECTORکارگردان 

علیرضا قاسمی

تهران / 1369
کارشناسی ارشد سینما

Alireza Ghasemi
Tehran / 1990
MA in Cinema
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COME TO DADDYبیا پیش عمو

    20:00    13982019    20:00    

فیلم نامه نویس: فرشاد ارشادی، حامد حسینی سنگری
تهیه کننده: فرشاد ارشادی

تهیه شده در: انجمن سینما جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: حامد حسینی سنگری

تدوین گر: حسام رحمانی
صدابردار: عرفان رضاییان

طراحی صدا: سامان شهامت
طراح صحنه و لباس: شیرین طیبی

بازیگران: پویان مکری، سارا فرهپور، محمد ربانی

خالصه داستان: چند سال پیش بابا قمار می کنه و خونه رو می بازه. 
اما تنها شرطشون این بوده که بعد از مرگش خونه رو تحویل بده.

Scriptwriter: Farshad Ershadi, Hamed Hosseini Sangari
Producer: Farshad Ershadi
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Hamdd Hosseini Sangari
Editor: Hesam Rahmani
Sound Recordist: Erfan Rezaeian
Sound Designer: Saman Shahamat
Set & Costume Designer: Shirin Tayebi
Cast: Pouyan Mokri, Sara Farahpour, Mohammad 
Rabbani

Synopsis: Years ago, Dad gambles away his home. 
However, they had agreed upon one thing: the winner can 
take the house only after Dad dies.

DIRECTORکارگردان 

فرشاد ارشادی

تهران / 1371
کارشناسی ادبیات آلمانی

Farshad Ershadi
 Tehran / 1992
BA in Deutsch Literature
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DISFIGUREMENTبی ریختی

    20:00    13982019    20:00    

فیلم نامه نویس: محمد رحمتی
تهیه کننده: سمانه بهزادپور، میالد کفایی 

فیلم بردار: آیین ایرانی
تدوین گر: اسماعیل علیزاده

صدابردار: محمدحسین ابراهیمی
طراحی صدا: محمدحسین ابراهیمی

طراح صحنه و لباس: امید نجومی، سروناز امیدی
بازیگران: میالد کفایی، سمانه بهزادپور، شاهین نعمتی، غزاله روغنی، 

علی صادقی، حسین میری، مهدی حسینی نیا

خالصه داستان: زنى زندانى كه بار دار است، در روز دادگاهى خود، 
بعد از جلسه دادگاه، برای بلِع موادمخدر و انتقال آن به زندان، همراه 

دو تن از ماموران زندان وارد خانه اى شده اَند.

Scriptwriter: Mohammad Rahmati
Producer: Samaneh Behzadpoor, Milad Kafaei
Cinematographer: Aein Irani
Editor: Esmaeil Alizadeh
Sound Recordist: Mohammad hossein Ebrahimi
Sound Designer: Mohammad hossein Ebrahimi
Set & Costume Designer: Omid Noojoomi, Sarvenaze 
Omidi
Cast: Milad Kafayi, Samaneh Behzadpoor, Shahin 
Nemati, Ghazaleh Roghani, Ali Sadeghi, Hosein Miri, 
Mahdi Hosseininiya

Synopsis: On the day of her trial after the prosecution, 
an imprisoned woman who is pregnant enters a house 
with two prison agents to swallow the drug and transfer 
it to the jail.

DIRECTORکارگردان 

محمد رحمتی

تهران / 1365
کارشناسی ارشد سینما

Mohammad Rahmati
Tehran / 1987
MA in Cinema
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RED PANDAپاندای قرمز

15:00       13982019       15:00

فیلم نامه نویس: علی پاک نیا
تهیه کننده: مهبد عبقری

فیلم بردار: مرتضی خان محمد
تدوین گر: پویان شعله ور

صدابردار: سامان شهامت
طراحی صدا: سامان شهامت

موسیقی: جان هاپکینز، امرالد راش
طراح صحنه و لباس: فراز مدیری 

بازیگران: احسان منصوری، امیرعلی الیاس مهر 

خالصه داستان: راننده ای آرزوی سفر به دانمارک را در ذهن خود 
می پروراند، از قضا مسافری سوار می کند که بعد از 8 سال از دانمارک 

بازگشته است.

Scriptwriter: Ali Paknia
Producer Mahbod Abghari
Cinematographer: Morteza Khan Mohammad
Editor: Pooyan Sholevar 
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Designer: Saman Shahamat
Music: Jon Hopkins, Emerald Rush
Set & Costume Designer: Faraz Modiri 
Cast: Ehsan Mansouri, Amir Ali Eliasmehr 

Synopsis: A driver wishes to travel to Denmark. One 
night, he picks up a passenger, perchance, who just 
came back from Denmark after 8 years. 

علی پاک نیا

تهران / 1370
کارشناسی نمایش

Ali Paknia
Tehran  / 1992
BA in Theater
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TANAKORAتاناکورا

    17:40    13982019    17:40    

فیلم نامه نویس: حامد پری زاده، سیدمیثم حسنی، امیررضا رشتی
تهیه کننده: حامد پری زاده، سیدمیثم حسنی، امیررضا رشتی

تهیه شده در: مدرسه ملی سینمای ایران
فیلم بردار: تورج هیبتی

تدوین گر: پویان شعله   ور
صدابردار: مصطفی اکبری منجیل

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
موسیقی: فرشاد هیبتی

طراح صحنه و لباس: میالد ابراهیمی، مینا نظری
بازیگران: امید سلیمی، رضا شیخ انصاری، مریم الهامیان، نوید 

معارفی، پویا سعیدی

خالصه داستان: پسر جوانی که در یک مغازه لباس های دست دوم 
کار می کند، روزی در بار لباس های تازه رسیده به مغازه یک لباس ویژه 

پیدا می کند: پیراهن تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1994 با شماره و 
نام روبرتو باجو!

Scriptwriter: Hamed Parizadeh, Maysam Hasani, 
Amirreza Rashti
Producer: Hamed Parizadeh, Maysam Hasani, Amirreza 
Rashti
Production Company: Iranian National School of Cinema
Cinematographer: Tooraj Heybati
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Mostafa Akbari Manjil
Sound Designer: Ramin Abosedgh
Music: Farshad Heybati
Set & Costume Designer: Milad Ebrahimi, Mina Nazari
Cast: Omid Salimi, Reza Sheikh Ansari, Maryam 
Elhamian, Navid Maarefi, Pouya Saeedi

Synopsis: A young boy who works in a second-hand 
clothing store, finds a special piece among the newly 
arrived merchandise; Roberto Baggio’s shirt of Italy’s 
national team in 1994 World Cup!

حامد پری زاده

همدان / 1368
کارشناسی سخت افزار

سیدمیثم حسنی

همدان /  1369
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

امیررضا رشتی

همدان /  1371
کارشناسی طراحی صحنه

کارگردان 

Hamed Parizadeh
Hamedan / 1989
BA in Hardware

Maysam Hasani
Hamedan / 1990
MA in Artificial Intelligence

Amirreza Rashti
Hamedan / 1992
BA in Set Design

DIRECTOR
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A PLACE AMONG COWSجایی در میان گاوها

    14:00    13982019    14:00    

فیلم نامه نویس: محمد علی حسینی، حسین فالح آبادی
تهیه کننده: محمد علی حسینی، حسین فالح آبادی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: کیوان شعبانی

تدوین گر: محمد علی حسینی، حسین فالح آبادی
صدابردار: مجید نجاتی

طراحی صدا: مجید نجاتی
طراح صحنه و لباس: صدرا صدری

بازیگران: فرید سجادی حسینی، علیرضا مهران، وحید نفر، فائقه 
شاللوند، امیر شاه علی

خالصه داستان: خالصه داستان: رضا یک کالهبردار است که، 
آخرین معامله اش تالش برای فروش گاوداری و فرار از مرز است. او با 
همکاری وکیلش مهران، کارگر گاوداری را به جای خود انتخاب می کند 

تا این معامله سر گیرد، غافل از اینکه اتفاق دیگری
 در انتظار اوست.

Scriptwriter: Mohammad Ali Hosseini, Hossein Fallah 
Abadi
Producer: Mohammad Ali Hosseini, Hossein Fallah Abadi
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Keivan Sha’bani
Editor: Mohammad Ali Hosseini, Hossein Fallah Abadi
Sound Recordist: Majid Nejati
Sound Designer: Majid Nejati
Set & Costume Designer: Sadra Sadri
Cast: Farid Sajjadi Hosseini, Alireza Mehran, Vahid Nafar, 
Fa’eqeh Shelalvand, Amir Shahali
Synopsis: Reza is a crook who is trying to sell his last 
estate which is a dairy cattle farm in order to run away 
through border. Abbas a worker in the dairy cattle farm is 
planned to be introduced as the dairy cattle farm owner, 
Reza. Abbas becomes so similar to Reza 
that puts Reza in trouble.

محمد علی حسینی

زاهدان / 1366
کارشناسی سینما

Mohammad Ali Hosseini
Zahedan / 1987
BA in Cinema

DIRECTORکارگردان 

حسین فالح آبادی 

کرج /  1373
کارشناسی سینما

Hossein Fallah Abadi
Karaj / 1994
BA in Cinema
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SQUARE ROOT OFجذر بیست سالگی
TWENTY YEARS OF AGE

    13:00    13982019    13:00    

فیلم نامه نویس: فرشاد رضایی، رقیه توکلی
تهیه کننده: محمد هادی آخوندی

تهیه شده در: انجمن سینما جوانان ایران - دفتر تهران 
فیلم بردار: حامد بقاییان

تدوین گر: سعید سلمان روغنی
صدابردار: حمید سلمان

طراحی صدا: حمید سلمان
موسیقی: علی مزیدی، حسین فروتن

طراح صحنه و لباس: رقیه توکلی
بازیگران: معصومه قاسمی پور. شیما عربشاهی، محسن عالم زاده، 

خدیجه اعرافی

خالصه داستان: اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف تصادف کرده 
است. مرضیه مادر یکی از آن هاست.

Scriptwriter: Farshad Rezaei, Roqiye Tavakoli
Producer: Mohammad Hadi Akhondi
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Hamed Baghaeian
Editor: Saeid Salman Roghani
Sound Recordist: Hamid Salamn 
Sound Designer: Hamid Salman
Music: Ali Mazidi, Hossein Forotan
Set & Costume Designer: Roqiye Tavakoli
Cast: Masoome Ghasemipor, Shima Arabshahi, Mohsen 
Alemzade, Khadije Arafi

Synopsis: It has been a long journey for a mother and 
her daughter

DIRECTORکارگردان 

رقیه توکلی

یزد / 1364
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Roqiye Tavakoli
Yazd / 1985
MA in Dramatic Literature
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MUNCHERجونده

    19:00    13982019    19:00    

فیلم نامه نویس: کریم لک زاده
تهیه کننده: نوید صولتی

تهیه شده در: انجمن سینما جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: مسعود امینی تیرانی

تدوین گر: محمدرضا سرمدی
صدابردار: مسیح حدپور سراج

طراحی صدا: محمد مهدی جواهری زاده
طراح صحنه و لباس: نوید صولتی، طاهره محمدعلی

بازیگران: بابک کریمی، علیرضا مهران، علیرضا لبیبیان، آزاده 
مشعشعی، حامد برغانی، پیام زمان وزیری، امیرپناهی، محسن نژادی

خالصه داستان: امشب تعداد شکارچیا رو بیشتر می کنن. حدسشون 
اینه که گرازه. آخه من نمیفهمم تو دل تهرون گراز چیکار می کنه!

Scriptwriter: karim Lakzadeh
Producer: Navid Solati
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Mas’ood Aminitirani
Editor: Mohammad Reza Sarmadi
Sound Recordist: Masih Hadpoorseraj
Sound Designer: Mohammad Mehdi Javaherizadeh
Set & Costume Designer: Navid Solati, Tahereh 
Mohammadali
Cast: Babak Karimi, Alireza Mehran, Alireza Labibiyan, 
Azadeh Moshasha’ee, Hamed Baraghani, Payam 
Zamanvaziri, Amir Pananhi, Mohsen Nezhadi

Synopsis: They’ll increase the number of hunters tonight. 
They guess it’s a boar. What can a boar be doing.in the 
heart of Tehran?

DIRECTORکارگردان 

نوید صولتی

تهران / 1366
کارشناسی سینما

Navid Solati
Tehran / 1988
BA in Cinema
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THE SNAILحلزون

14:00      13982019      14:00

فیلم نامه نویس: سینا محمدیان
تهیه کننده: نسرین دولت آبادی

 Desune  ،تهیه شده در: انجمن سینمای جونان ایران – دفتر تهران
 Picture

فیلم بردار: علی غالمی
تدوین گر: علیرضا ابویی

صدابردار: مهدی صالح کرمانی
طراحی صدا: رامین ابوالصدق

موسیقی: مهران میر میری
طراح صحنه و لباس: سوفیا شکری، کیمیا پرمر

بازیگران: سید علی میری، مهدخت موالیی، سوفیا شکری، 
پوریا بخت افروز 

خالصه داستان: سه شنبه اونقدر هوا سرد شده بود که هم مجبور 
بودم لباس زمستونیامو در بیارم، هم کولرو خاموش کنم. اونا رو وقتی 

می پوشیدم که دیگه دوست نداشتم کسی رو ببینم.

Scriptwriter: Sina Mohammadian
Producer: Nasrin Dowlat Abadi
Production Company: IYCS – Tehran Office, Desune 
Pictures
Cinematographer: Ali Gholami
Editor: Lireza Abooei
Sound Recordist: Mehdi Saleh Kermani
Sound Designer: Ramin Abosedgh
Music: Mehran Mirmiri
Set & Costume Designer: Sophia Shokri, Kimia Parmar
Cast: Seyyed Ali Miri, Mahdokht Molaei, Soophia Shokri, 
Pouria Bakht Afrooz

Synopsis: “Two strangers collide in the metro station. 
The obese man who is looking for a job and a girl who is 
deaf and speechless, who also has a strange story in her 
life. This simple encounter in the subway changes the 
lives of the two.”

DIRECTORکارگردان 

سینا محمدیان

بیرجند / 1372
کارشناسی ادبیات نمایشی 

Sina Mohammadian
Birjand / 1993
BA in Dramatic Literature
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HANGEDحلق آویز

    13:00    13982019    13:00    

فیلم نامه نویس: فرشاد رضایی 
تهیه کننده: محمد هادی آخوندی

فیلم بردار: احسان دادرس
تدوین گر: سعید سلمان روغنی

صدابردار: حمید سلمان
طراحی صدا: حمید سلمان

موسیقی: علی مزیدی، حسین فروتن
طراح صحنه و لباس: رقیه توکلی

بازیگران: اخترالسادات اولیایی، مریم نیک ایین، فرشته سجادیه، 
فاطمه مجیبیان، شیما عربشاهی، مهدی مرعشی، خدیجه اعرافی

خالصه داستان: پروانه یک دختر چهل ساله همیشه گرسنه است.

Scriptwriter: Farshad Rezaei
Producer: Mohammad Hadi Akhondi
Cinematographer: Ehsan Dadras
Editor: Saeid Salman Roghani
Sound Recordist: Hamid Salamn 
Sound Designer: Hamid Salamn 
Music: Ali Mazidi, Hossein Forotan
Set & Costume Designer: Roqiye Tavakoli
Cast: Akhtar Oliaei, Maryam Nikaein, Fereshte Sajadiye, 
Fateme Mojibian, Shima Arabshahi. Mehdi Marashi, 
Khadije Arafi

Synopsis: Parvaneh always is a hungry Forty years old 
Virgin.

DIRECTORکارگردان 

رقیه توکلی

یزد / 1364
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Roqiye Tavakoli
Yazd / 1985
MA in Dramatic Literature
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MRS & MR DOEخانوم و آقای ُفالنی

    18:00    13982019    18:00    

فیلم نامه نویس: شیرین قره داغی
تهیه کننده: حسین کاکاوند

فیلم بردار: محمدرضا جهانپناه
تدوین گر: بنیامین ُقچاق

صدابردار: هادی معنوی پور
طراحی صدا: علی علیدوستی

موسیقی: بهداد بشیری پور
طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری

بازیگران: مینا جعفرزاده، علی مقصودی

خالصه داستان: اواسط ماه است و مادربزرگ و پدربزرگی حقوق 
بازنشستگی شان در حال إتمام. آن ها با اندک پولی که دارند هم باید 

تا آخر ماه از پس مخارج زندگی و درمانی خود بربیایند وهم کمک حال 
فرزندان و نوه هاشون باشند. آن ها بدون پول چطور باید زندگی کنند؟ 

Scriptwriter: Shirin Qaredaqi
Producer: Hosein Kakavand
Cinematographer: Mohamadreza Jahanpanah
Editor: Benyamin Ghochagh
Sound Recordist: Hadi Manavipoor
Sound Designer: Ali Alidoosti
Music: Behdad Bashiri Poor
Set & Costume Designer: Farahnaz Naderi
Cast: Mina Jafarzade, Ali Maghsoodi

Synopsis: A retired couple living a lonely life with a tiny 
retirement still carry the responsibility for their children’s 
weaknesses in life. How to survive is the daily question 
on their plate.

DIRECTORکارگردان 

شیرین قره داغی

تهران / 1366
فارغ التحصیل از مدرسه ملی سینما ایران با گرایش مدیریت 

صنعت سینما

Shirin Qaredaqi
Tehran / 1987
Graduated from Iranian National School of Cine-
ma – MBA in Cinema Industry
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DABURداُبر

    12:00    13982019    12:00    

فیلم نامه نویس: سعید نجاتی، فاطمه اشعری
تهیه کننده: سعید نجاتی، مهدیه غالمحسینی

تهیه شده در: نجاتفیلم، پارادوکس پروداکشن
فیلم بردار: آرمان فیاض

تدوین گر: سعید نجاتی، عماد خدابخش
صدابردار: مجید نجاتی 

طراحی صدا: سامان شهامت، مجید نجاتی 
طراح صحنه و لباس: سعید نجاتی، مهتاب ابراهیمی

بازیگران: مجید پتکی، مهری سادات آل آقا، فرن حسنی نیا

خالصه داستان: پدری در بحبوحه اختالف با همسرش و زمانی که در 
تالش است دخترش را نزد خود نگه دارد، در غیاب همسر با نخستین 

تجربه عادت ماهانه دخترش مواجه می شود.

Scriptwriter: Saeid Nejati, Fatemeh Ashari 
Producer: Saeid Nejati, Mahdieh Gholam Hosseini
Production Company: Nejatfilms, Paradoks Production
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Saeid Nejati, Emad Khodabakhsh 
Sound Recordist: Majid Nejati 
Sound Designer: Saman Shahamat, Majid Nejati 
Set & Costume Designer: Saeid Nejati, Mahtab Ebrahimi
Cast: Majid Potki, Mehri Sadat Al Agha, Faren Hassani 
Niya

Synopsis: At the height of a marriage dispute. In the 
absence of his wife, a father encounters the first 
experience of his daughter’s period.

DIRECTORکارگردان 

سعید نجاتی 

اراک  / 1360
کارشناسی ارشد سینما 

Saeid Nejati
Arak / 1981
MA in Cinema
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DROPدراپ

    20:00    13982019    20:00    

فیلم نامه نویس: شاهین حق شعار
تهیه کننده: شاهین حق شعار

تهیه شده در: انجمن سینما جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: مجید یزدانی
تدوین گر: پویان شعله ور

صدابردار: هادی ساعد محکم
طراحی صدا: رامین ابولصدق

موسیقی: ساسان ستارزاده
طراح صحنه و لباس: شاهین حق شعار

بازیگران: آریا دل فانی، غزل شجاعی، حمیدرضا غالمشاهی

خالصه داستان: یک مامور مخفی پلیس راهی عملیات دستگیری 
کسی می شود که مواد مخدر جدیدی وارد شهر کرده است. اما هیچ 

چیز طبق نقشه پیش نمی رود.

Scriptwriter: Shahin Haghshoar
Producer: Shahin Haghshoar
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Majid Yazdani
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Haadi Saed Mohkam
Sound Designer: Ramin Abolsedgh
Music: Sasan Satarzadeh
Set & Costume Designer: Shahin Haghshoar
Cast: Aria Del Phani, Ghazal Shojai, Hamidreza 
Gholamshahi

Synopsis: A police secret agent has a mission to arrest a 
drug dealer that bring a new dangerous drug to the city. 
But nothing goes right! 

DIRECTORکارگردان 

شاهین حق شعار

تهران / 1369
کارشناسی مهندسی صنایع

Shahin Haghshoar
Tehran / 1990
MA in Industrial Engineering 
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    5:00    13982019    5:00    

فیلم نامه نویس: فرشید عبدی
تهیه کننده: فرشید عبدی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر سنندج
فیلم بردار: حمید قوامی
تدوین گر: لقمان سخنور

صدابردار: مبین قادری
طراحی صدا: حسین قورچیان

بازیگران: فرشاد بهمنی

خالصه داستان: سربازی در یک عملیات برای انجام دادن وظیفه اش 
و ندای قلبی خود بر سر دو راهی قرار دارد.

Scriptwriter: Farshid Abdi
Producer: Farshid Abdi
Production Company: IYCS - Sanandaj Office
Cinematographer: Hamid Ghawami
Editor: Loghman Sokhanvar
Sound Recordist: Mobin Ghaderi
Sound Designer: Hossein Ghorchian
Cast: Farshad Bahmani

Synopsis: A soldier Stoked bewildered to obey his duty 
or listen to his conscience.

DIRECTORکارگردان 

فرشید عبدی

سنندج / 1350
کاردانی مکانیک

Farshid Abdi
Sanandaj / 1971
Post Diploma in Mechanics



NA
TI

ON
AL

  C
OM

PE
TIT

IO
N 

/ F
IC

TI
ON

DRAGON’S TAILدم اژدها

    16:00    13972018    16:00    

فیلم نامه نویس: سعید کشاورز
تهیه کننده: مهدی صفی یاری

تهیه شده در: موسسه فرهنگی و هنری میراث تخت جمشید
فیلم بردار: هادی بهروز

تدوین گر: اسماعیل علیزاده
صدابردار: سیروس عابدینی

طراحی صدا: آرش قاسمی
موسیقی: امیر توسلی

طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو
بازیگران: مهیار راحت طلب، سیاوش چراغی پور، کوروش شاداب فر، 

مرتضی جلمبادانی

خالصه داستان: زهر رفته تو خونش وحشی شده

Scriptwriter: Saeed Keshavarz
Producer: Mehdi Safiyari
Production Company: Miraas Takhte Jamshid Cultural 
and Artistic Institute
Cinematographer: Hadi Behrooz
Editor: Esmaeel Alizadeh
Sound Recordist: Sirous Abedini
Sound Designer: Arash Ghasemi
Music: Amir Tavassoli
Set & Costume Designer: Saeed Hasanlou
Cast: Mahyar Rahattalab, Siavash Cheraghipour, Korosh 
Shadabfar, Morteza Jalambadani

Synopsis: the venom has gone into its blood and it has 
become wild.

DIRECTORکارگردان 

سعید کشاورز

شیراز / 1363
دانشجوی کارشناسی سینما

Saeed Keshavarz
Shiraz / 1985
BA Student in Cinema
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THE OTHERدیگری

    27:00    13982019    27:00    

فیلم نامه نویس: سامان حسین پور، آکو زندکریمی
تهیه کننده: دیمن زندی، سامان حسین پور، آکو زندکریمی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران، راویندر داکا تله فیلم 
هندوستان

فیلم بردار: حامد بقائیان
تدوین گر: سامان حسین پور، آکو زندکریمی

صدابردار: ایرج نوروزی
طراحی صدا: آرش قاسمی

طراح صحنه و لباس: سامان حسین پور، آکو زندکریمی
بازیگران: مجید پتکی، شنیا مظفریان، محمد کرمانشاهی، آسیه 

مرادی زر، حدیقه محمودی، شیوا صوفی محمودی
خالصه داستان: داستان مردی که دیگری زندگی او را می رباید.

Scriptwriter: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Producer: Diman Zandi, Saman Hosseinpuor, Ako 
Zandkarimi
Production Company: Ravinder Dhaka Telefilms, IYCS
Cinematographer: Hamed Baghaeian
Editor: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Sound Recordist: Iraj Nowrouzi
Sound Designer: Arash Ghasemi
Set & Costume Designer: Saman Hosseinpuor, Ako 
Zandkarimi
Cast: Majid Potki, Shenia Mozafarian, Mohammad 
Kermanshahi, Asiyeh Moradizar, Hadigheh Mahmoudi, 
Shiva Soufimahmoudi
Synopsis: A religious and traditional man after his wife 
death suspects her and he thinks his wife
 had a relationship with another man.

سامان حسین پور

سقز / 1371
دانشجوی کارشناسی ارشد سینما

Saman Hosseinpuor
Saghez / 1993
MA Student in Cinema

DIRECTORکارگردان 

آکو زندکریمی

سنندج /  1372
کارشناسی کارگردانی سینما

Ako Zandkarimi
Sanandaj / 1993
BA in Film Directing
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SPOTTED YELLOWزرد خالدار

    12:00    13982019    12:00    

فیلم نامه نویس: محمد رضا میقانی 
تهیه کننده: باران سرمد، محمد رضا میقانی

تهیه شده در: استودیو آب، انجمن سینما جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: حامد حسینی سنگری 

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: علی ذوالفقاری

طراحی صدا: امیر حسین قاسمی
موسیقی: مونا مطبوع ریاحی

طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، سارا امیری 
بازیگران: شادی کرم رودی

خالصه داستان: خال هایش را می بیند. صدایش را می شنود و او را 
احساس می کند.

Scriptwriter: Mohamadreza Mayghani
Producer: Mohamadreza Mayghani, Baran Sarmad
Production Company: AB Studio, IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Ali Zolfaghari
Sound Designer: Amirhossein Ghasemi
Music: Mona Matbou Riahi
Set & Costume Designer: Faraz Modiri, Sara Amiri
Cast: Shadi Karamroudi

Synopsis: She sees her spots, hears her voice and feels 
her.

DIRECTORکارگردان 

باران سرمد

همدان / 1372
کارشناسی ادبیات نمایشی 

Baran Sarmad 
Hamedan / 1993
BA in Dramatic Literature
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HOWLING MANزوزه مرد

    20:00    13982019    20:00    

فیلم نامه نویس: رضا گمینی
تهیه کننده: پویان صدقی

تهیه شده در: ُودیو پیکچرز، بانی کستر
فیلم بردار: آرمان فیاض

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: رشید دانشمند

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
موسیقی: برایان هیلیارد

طراح صحنه و لباس: مجید یوسفی
بازیگران: هومن بنایی، محمود نظرعلیان، شادی کرم رودی، هادی 

شیخ االسالم، نادر پورمیهن، سامان سیوس، مهدیه خزایی
خالصه داستان: اونا توی شب حمله می کنن. وقتی میان جیغ 

می زنن... زوزه می کشن. هرکی صداشونو بشنوه زنده نمی مونه. وقتی 
بیان بچه ها گم میشن. اونا که زنده می مونن از شهرا فرار می کنن. توی 

جزیره ها امنه چون اونجا هیج بچه  ای زنده نمونده. گوشاتونو محکم 
بگیرین بچه هاتونو پنهون کنین. اونا دنبال صدای بچه هاتون میان. 

زنده ها براشون اسم گذاشتن. به اونا میگن... زوزه مرد.

Scriptwriter: Reza Gamini
Producer: Pooyan Sedghi
Production Company: Vodio Pictures, Banicaster 
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Rashid Daneshmand
Sound Designer: Ramin Abolsedgh
Music: Brian Hilliard
Set & Costume Designer: Majid Yousefi
Cast: Houman Banaie, Mahmoud Nazaralian, Shadi 
Karamroodi, Hadi Sheikholeslam, Nader Pourmihan, 
Saman Sivas, Mahdie Khazaie
Synopsis: They invade at night. They come screeching 
and howling. Anyone who hears them will die. When they 
come, babies disappear. Survivors find safety on islands. 
Islands are safe because there are no babies there. 
Cover your ears. Hide your babies. They come after 
your baby’s voices. survivors have given them. They are 
called… Howling man.”

DIRECTORکارگردان 

رضا گمینی

تهران / 1367
کارشناسی خبرنگاری

Reza Gamini
Tehran / 1988
BA in Journalism 
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ZHWANژوان

    14:00    13982019    14:00    

فیلم نامه نویس: کاوه جاهد، عماد افتخاری
تهیه کننده: کاوه جاهد

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر سنندج
فیلم بردار: سامان پاسیان

تدوین گر: کاوه جاهد
صدابردار: پژمان راژ

طراحی صدا: حسین قورچیان
موسیقی: سینا ایوبی

طراح صحنه و لباس: کاوه جاهد
بازیگران: مینو شریفی پور، افشین خدری

خالصه داستان: ژوان در شب عقدش از اتاقش بیرون نمی آید 
و منتظر آمدن داماد است. با ورود داماد به اتاق، عروس درباره 

درخواست خانواده اش برای آوردن برگه سالمت با او صحبت می کند، 
که واکنش داماد او را شوکه می کند.

Scriptwriter: Kaveh Jahed, Emad Eftekhari
Producer: Kaveh Jahed
Production Company: IYCS – Sanandaj Office
Cinematographer: Saman Pasian
Editor: Kaveh Jahed
Sound Recordist: Pezhman Razh
Sound Designer: Hosein Ghourchian
Music: Sina Aubi
Set & Costume Designer: Kaveh Jahed
Cast: Minoo Sharifipour, Afshin Khedri

Synopsis: At the night of her engagement, Zhwan does 
not come out of her room, and she is awaiting the groom, 
when he enters, the bride argues about the request of 
his family for her bringing the virginity test, the groom’s 
reaction shocks her. 

DIRECTORکارگردان 

کاوه جاهد

سنندج / 1366
کارشناسی نرم افزار

Kaveh Jahed
Sanandaj / 1987
BA in Software Engineering
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    9:00    13982019    9:00    

فیلم نامه نویس: وهاب گائینی
تهیه کننده: وهاب گائینی

فیلم بردار: علیرضا برازنده
تدوین گر: ژینوس پدرام
صدابردار: بابک اردالن

طراحی صدا: عرفان یزدی
طراح صحنه و لباس: وهاب گائینی

بازیگران: امیر جنانی

خالصه داستان: کارگری به دلیل تعدیل نیرو در آستانه اخراج از 
کارخانه قرار گرفته است.

Scriptwriter: Vahab Gaeeni
Producer: Vahab Gaeeni
Cinematographer: Alireza Barazandeh
Editor: Zhinoos Pedram
Sound Recordist: Babak Ardalan
Sound Designer: Erfan Yazdi
Set & Costume Designer: Vahab Gaeeni
Cast: Amir Janani

Synopsis: A worker’s life with a lot of problems, he is on 
the verge of the dismissal.

DIRECTORکارگردان 

وهاب گائینی

تهران / 1364
کارشناسی مهندسی عمران

Vahab Gaeeni
Tehran / 1985
BA in Construction Engineering
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DOG FIGHTسگ دعوا

    13:33    13982019    13:33    

فیلم نامه نویس: علی عارف نسب
تهیه کننده: علی عارف نسب

تهیه شده در: مدرسه ملی سینمای ایران
فیلم بردار: حسین تقدسی

تدوین گر: میدیا کیاست
صدابردار: فرخ فدایی

طراحی صدا: سیاوش حیدری
موسیقی: سیاوش حیدری

طراح صحنه و لباس: علی عارف نسب، شادی کتیرائی
بازیگران: محسن صادقی، کاظم کامور

خالصه داستان: دو مرد دریک شرط بندی مبارزه سگ هایشان، باهم 
درگیر می شوند، این آغاز یک جنگ است.

Scriptwriter: Ali Arefnasab
Producer: Ali Arefnasab
Production Company: Iranian National School of Cinema
Cinematographer: Hossein Taghadosi
Editor: Midia Kiasat
Sound Recordist: Farokh Fadaei
Sound Designer: Siavash Heydari
Music: Siavash Heydari
Set & Costume Designer: Ali Arefnasab, Shadi Katiraei
Cast: Mohsen Sadeghi, Kazem Kamvar

Synopsis: In a Dog Fight venue, a referee expels two 
gamblers who keep fighting with one another. 

DIRECTORکارگردان 

علی عارف نسب

شاهرود / 1368
کارشناسی کارگردانی سینما

Ali Arefnasab
Shahroud / 1989
BA in Film Directing
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 THE FEAST OF THE GOATسور بز 

    12:00    13982019    12:00    

فیلم نامه نویس: سعید زمانیان 
تهیه کننده: حسن محمدی، غالمرضا احمدی 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران 
فیلم بردار: پویان آقا بابایی

تدوین گر: پویان آقا بابایی
صدابردار: محمد حبیبی

طراحی صدا: حسین قورچیان 
طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو 

بازیگران: توماج دانش بهزادی، سپیده دستینه، یزدان کوکبی صبا 

خالصه داستان: بچه ها هیچ وقت هیچ چیز را فراموش نمی کنند. 

Scriptwriter: Saeed Zamanian
Producer: Hassan Mohammadi, Gholamreza Ahmadi
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Pooyan Aghababaei
Editor: Pooyan Aghababaei
Sound Recordist: Mohammad Habibi
Sound Designer: Hossein Ghorchian
Set & Costume Designer: Daryoosh Peiro
Cast: Toomaj Danesh Behzadi, Sepideh Dastineh, Yazdan 
Kokabi Saba

Synopsis: Children never forget anything.

DIRECTORکارگردان 

سعید زمانیان 

تهران / 1364
کارشناسی ارشد کارگردانی 

Saeed Zamanian
Tehran / 1985
MA in Film Directing
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SONAسونا

    16:00    13982019    16:00    

فیلم نامه نویس: مریم مهدیه
تهیه کننده: مریم مهدیه

فیلم بردار: شاهین عراقی
تدوین گر: شاهین سپهری

صدابردار: مصطفی منجیلی
طراحی صدا: محمد جواهری زاده

طراح صحنه و لباس: ساحل جان محمدی
بازیگران: نوشین مسعودیان، آرتین گلچین 

خالصه داستان: شیرین به همراه دو فرزندش به باشگاه سوارکاری 
آمده اند. جایی که مسعود همسرش در آن کار می کرده است.

Scriptwriter: Maryam Mahdiye
Producer: Maryam Mahdiye
Cinematographer: Shahin Araghi
Editor: Shahin Sepehri
Sound Recordist: Mostafa Manjili
Sound Designer: Mohammad Javaheri Zade
Set & Costume Designer: Sahel Janmohammadi
Cast: Nooshin Masoudian, Artin Golchin

Synopsis: Shirin with her two children, goes to an 
equestrian club, where Masoud her husband used to 
work there.

DIRECTORکارگردان 

مریم مهدیه

تهران / 1374
کارشناسی سینما

Maryam Mahdiye
Tehran / 1995
BA in Cinema
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SHOWANشوان

    13:00    13982019    13:00    

فیلم نامه نویس: بیژن زرین
تهیه کننده: بیژن زرین، حسن شمس

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر سنندج
فیلم بردار: امیر علی ویسی

تدوین گر: اسماعیل علیزاده
صدابردار: سیروس عابدینی

طراحی صدا: حسن قورچیان
موسیقی: امیرحسین سمیعی

طراح صحنه و لباس: بیژن زرین، محسن یعقوبی
بازیگران: اسعد فریدی، ارشیا زرین، تروسکه جوال، زاهد کریمی، آرینا 

لطفی

خالصه داستان: شوان در روستایی از کردستان با خانواده اش زندگی 
می کند. او که به علت تعدیل نیرو از کارخانه اخراج شده، اکنون برای 

کسب درآمد راهی نمی یابد به جز آنکه کولبری کند.

Scriptwriter: Bijan Zarin
Producer: Bijan Zarin, Hasan Shams
Production Company: IYCS – Sanandaj Office 
Cinematographer: Amir Aliweisi
Editor: Esmaeil Alizadeh
Sound Recordist: Sirous Abedini
Sound Designer: Hossein Ghourchian
Music: Amirhossein Samiei
Set & Costume Designer: Bijan Zarin, Mohsen Yaghoubi
Cast: Asad Faridi, Arshia Zarin, Truska Jula, Zahed 
Karimi, Arina Lotfi

Synopsis: Showan lives in a village in Kurdistan on the 
border between Iran and Iraq. He now has to smuggle 
goods on the Iranian-Iraqi border (Kolbari) to make 
money. When crossing the mountain border, the border 
guards shoot them.

DIRECTORکارگردان 

بیژن زرین

کرمانشاه / 1364
کارشناسی کارگردانی سینما

Bijan Zarin
Kermanshah / 1985
BA in Film Directing
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    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: رضا نجاتی
تهیه کننده: حسین کاکاوند

فیلم بردار: آرمان فیاض
تدوین گر: عماد خدابخش
صدابردار: سامان شهامت

طراحی صدا: حسین قورچیان
موسیقی: پیام آزادی

طراح صحنه و لباس: بابک تحمیلی
بازیگران: محمد امین طاهری، امید سلیمی، علی باقری

خالصه داستان: پسر نوجوانی به نام نوید عالقه ای به یادگیری 
رانندگی ندارد اما پدرش می خواهد هر طور شده به او آموزش دهد.

Scriptwriter: Reza Nejati
Producer: Hossein Kakavand
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Designer: Hossein Qurchian
Music: Payam Azadi
Set & Costume Designer: Babak Tahmili
Cast: Mohammad Amin Taheri, Omid Salimi, Ali Bagheri

Synopsis: A teenage boy named Navid is not interested 
in learning to drive, but his father insists to teach him.

DIRECTORکارگردان 

رضا نجاتی

مشهد / 1373
کارشناسی بازیگری تئاتر

Reza Nejati
Mashhad / 1994
BA in theater Acting



ی
تان
س
دا

ن / 
یرا

ی ا
ما

ین
س

قه 
ساب

م
SHOCK PROOFضد ضربه

    19:00    13982019    19:00    

فیلم نامه نویس: عادل تبریزی
تهیه کننده: عادل تبریزی، میالد طاری

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر مشهد 
فیلم بردار: آرمان فیاض

تدوین گر: عماد خدابخش
صدابردار: سامان شهامت

طراحی صدا: بهزاد مهدی زاده
موسیقی: پیام آزادی

طراح صحنه و لباس: محسن غالمی
بازیگران: هاشم روحانی، مصطفی پروین، میالد طاری، الهه حسینی، 

نیره فراهانی

خالصه داستان: رستم چراغ دلت روشن شد، دیگه نباید خاموش 
بشه!

Scriptwriter: Adel Tabrizi
Producer: Adel Tabrizi, Milad Tari
Production Company: IYCS – Mashhad Office
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Designer: Behzad Mehdizadeh
Music: Payam Azadi
Set & Costume Designer: Mohsen Gholami
Cast: Nayere Farahani, Hashem Rohani, Mostafa Parvin, 
Milad Tari, Elahe Hoseyni

Synopsis: When your hearts light is on. it should not die 
never.

DIRECTORکارگردان 

عادل تبریزی

مشهد / 1362
کارشناسی کارگردانی سینما

Adel Tabrizi
Mashhad / 1983
BA in Film Directing
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LOVERعاشق

    12:00    13982019    12:00    

فیلم نامه نویس: محمد ثریا، رعنا جوادی
تهیه کننده: محمد ثریا

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: وحید بیوته

تدوین گر: بنیامین قچاق
صدابردار: هادی معنوی پور

طراحی صدا: علی علیدوستی
موسیقی: آرش پورسعادت

طراح صحنه و لباس: ریحانه اسماعیلیان
بازیگران: کوروش شاداب فر، آرش پورسعادت

خالصه داستان: مگه می شه یه محیط بان یک گرگ رو بکشه!؟ آره، 
فقط باید عاشق باشه.

Scriptwriter: Mohammad Soraya, Rana Javadi
Producer: Mohammad Soraya
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Vahid Biouteh
Editor: Benyamin Ghochagh
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Designer: Ali Alidousti
Music: Arash Poorsaadat
Set & Costume Designer: Reihane Esmaeilian
Cast: Kourosh Shadabfar, Arash Poursaadat

Synopsis: Can a forest warden kill a wolf? Yes, if he is 
a lover.

DIRECTORکارگردان 

محمد ثریا

تهران / 1366
کارشناسی کارگردانی سینما

Mohammad Soraya
Tehran / 1987
BA in Film Directing
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    20:00    13972018    20:00    

فیلم نامه نویس: مهدی برزُکی
تهیه کننده: مهدی برزُکی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر کاشان
فیلم بردار: رضا قاسمی

تدوین گر: ماهان عمادی
صدابردار: مصطفی بهمنی

طراحی صدا: حسین قورچیان
موسیقی: نیما امین

طراح صحنه و لباس: فرهاد نصر
بازیگران: یاسمن نصیری، فرزانه آیافت، یوسف محمدی، مهدی 

جعفری، فاطمه عباسپور، زینب آکار، شهال خدیوی

خالصه داستان: حضور زن غریبه ای در چهلمین روز درگذشت پدر 
خانواده باعث دردسرهایی برای اعضای خانواده مرحوم می شود.

Scriptwriter: Mahdi Barzoki
Producer: Mahdi Barzoki
Production Company: IYCS - Kashan office
Cinematographer: Reza Ghasemi
Editor: Mahan Emadi
Sound Recordist: Mostafa Bahmani
Sound Designer: Hossein Ghorchian
Music: Nima Amin
Set & Costume Designer: Farhad Nasr
Cast: “Yasaman Nasiri, Farzaneh Ayafat, Yousef Moham-
madi, Mahdi Jafari, Fatemeh Abbaspour, 
Zeynab Akar, Shahla Khadivi”

Synopsis: The presence of a strange woman in the 40th 
day after the death of the father of the family causes 
problems for the deceased family members.

DIRECTORکارگردان 

مهدی برزُکی

کاشان / 1367
فارغ التحصیل فیلم سازی از انجمن سینمای جوانان ایران

Mahdi Barzoki
Kashan / 1988
Graduated form IYCS
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ELEPHANTBIRDفیلمرغ

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: امیرمسعود سهیلی
تهیه کننده: امیرمسعود سهیلی، سید جالل روحانی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوان ایران - دفتر مشهد، سیمیا فیلم، 
استودیو دیدگاه، افغان فیلم

فیلم بردار: سید واقف حسینی
تدوین گر: رضا دقاق

صدابردار: حزب هللا سلطانی
طراحی صدا: حسام الدین ظریف

موسیقی: آبتین سهیلی
طراح صحنه و لباس: امیرمسعود سهیلی

بازیگران: حشمت هللا فنائی، سید مرتضی علوی، فاروق برکی، 
اسماعیل غنی زاده، هاشم ثابت، نبی وهاب، ناصر هاشمی، محال 

واک، ولید صدیقی، نذیر قاضی زاده، سردارآقا خانزاده
  

خالصه داستان: آخرین آرزوی پیرمرد افغان رساندن فیلمرغش 
به نوه اش است اما این آرزوی به ظاهر ساده خیلی سخت برآورده 

می شود.

Scriptwriter: Amir Masoud Soheili
Producer: Amir Masoud Soheili, Sayed Jalal Rohani
Production Company: IYCS – Mashhad Office, Simiya 
Film, Vision Studio, Afghan Film
Cinematographer: Seyyed Vaqef Hosseini 
Editor: Reza Daghagh
Sound Recordist: Hezbullah Sultany
Sound Designer: Hessamoddin Zarif
Music: Tin Soheili
Set & Costume Designer: Amir Masoud Soheili
Cast: Heshmat Fanaei,Seyyed Morteza Alavi, Farouq 
Baraki, Esmaeil Ghanizadeh, Heshmat Sabet, Nabi 
Wahab, Naser Hashemi, Mahal Wak, Valid Sedighi, Nazir 
Ghazizadeh, Sardar Agha Khanzadeh

Synopsis: The last wish of an old Afghan man is to give 
his “elephant-bird” (turkey) to his grandchild, but this 
simple wish is hard to realize.

DIRECTORکارگردان 

امیرمسعود سهیلی

مشهد / 1366
فارغ التحصیل از مدرسه فیلم بوسان

Amir Masoud Soheili
Mashhad / 1987
Gratitude in International Film Business from 
Busan Asian Film School
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    11:00    13972019    11:00    

فیلم نامه نویس: علی جوان
تهیه کننده: علی جوان

تهیه شده در: آرت البیرنت
فیلم بردار: حسن اصالنی

تدوین گر: اسماعیل علیزاده
صدابردار: مسیح حدپور سراج

طراحی صدا: محمدحسین ابراهیمی
طراح صحنه و لباس: نسرین خرمی، سارا یحیایی

بازیگران: امید روحانی، اشوان شریفی فر، علی انصاریان

خالصه داستان: بهرام در شبی بارانى و ُپر ترافیک به همراه فرزند 
ُخردسالش براى یافتن یک کلینیک پزشکى که همسرش در آن به 

انتظار است در خیابان های  نا آشنا گُم مى  شود.

Scriptwriter: Ali Javan
Producer: Ali Javan
Production Company: Art Labyrinth 
Cinematographer: Hassan Aslani
Editor: Esmail Alizadeh
Sound Recordist: Masih Hadpoor Seraj
Sound Designer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Set & Costume Designer: Nasrin Khorami, Sara Yahyayi 
Cast: Omid Rohani, Ashvan Sharifi far, Ali Ansarian

Synopsis: It’s a rainy night and Bahram is stuck in traffic 
with his child. He is looking for the medical clinic where 
his wife is waiting. The streets are unfamiliar and he 
becomes lost.

DIRECTORکارگردان 

علی جوان

تهران / 1367
کارشناسی کارگردانی

Ali Javan
Tehran / 1988
BA in Film Directing
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RHINOکرگدن

    20:47    13972019    20:47    

فیلم نامه نویس: آکو زند کریمی، سامان حسین پور 
تهیه کننده: آرمین پور محمد

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر سنندج
فیلم بردار: حامد بقاییان 

تدوین گر: سامان حسین پور 
صدابردار: زانیار کاکه خانی

طراحی صدا: حسین قورچیان
طراح صحنه و لباس: آکو زند کریمی

بازیگران: فتانه احمد زاده، محمد زمانی

خالصه داستان: پیرمرد و پیرزنی تنها در خانه زندگی می کنند. پیرمرد 
مبتال به آلزایمر است و زن از او مراقبت می کند. در ادامه دزدی وارد 

خانه می شود که زن مجبور به کشتنش می شود.

Scriptwriter: Ako Zand Karimi, Saman Hosseinpour
Producer: Armin Pourmohammad
Production Company: IYCS – Sanandaj Office
Cinematographer: Hamed Baghaiean
Editor: Saman Hosseinpour
Sound Recordist: Zaniar Kakeh Khani
Sound Designer: Hoseyn Ghorchian
Set & Costume Designer: Ayoub Shekh Ahmadi
Cast: Fataneh Ahmadzadeh, Mohamad Zamani

Synopsis: The old man and the old woman live alone in 
a house. The old man has Alzheimer’s and the woman 
cares for him. the following story, the woman kills the 
thief for the privacy of the family.

DIRECTORکارگردان 

آرمین پورمحمد

مریوان / 1372
کارشناسی سینما

Armin Pourmohammad
Marivan / 1993
BA in Cinema
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    14:40    13982019    14:40    

فیلم نامه نویس: بهمن و بهرام ارک
تهیه کننده: امیرحسین مهر

فیلم بردار: پوریا پیشوایی
تدوین گر: فهیمه شهرابی

صدابردار: قادر قادری
طراحی صدا: محمدحسین زائری

موسیقی: بامداد افشار
طراح صحنه و لباس: مهرداد حسنی

بازیگران: گالب آدینه، نورا هاشمی، رضا اکبرپور، آذین پورزند، محمد 
حیدرقلی

خالصه داستان: گروهی مستندساز برای ثبت خاطرات خانم افخم 
شبستری از آخرین دیدار او با همسرش به منزل او می روند اما فیلم در 

دنیای رویای او متحیر می ماند تا حسرت چهل ساله او را بازیابی کند.

Scriptwriter: Bahman & Bahram Ark
Producer: Amirhosein Mehr
Cinematographer: Poorya Pishvaei
Editor: Fahimeh Shahrabi
Sound Recordist: Ghader Ghaderi
Sound Designer: Mohammad Hosein Zaeri
Music: Bamdad Afshar
Set & Costume Designer: Mehrdad Hasani
Cast: Golab Adineh, Noora Hashemi, Reza Akbarpoor, 
Azin Poorzand, Mohammad Heydargholi

Synopsis: The documentary filmmakers Group is 
rebuilding Afkham’s diary but the film is moving over to 
Afkham’s dream wing.

DIRECTORکارگردان 

محمدرضا مصباح

دماوند / 1354
دکترای حقوق

Mohammad Reza Mesbah
Damavand / 1976
PhD in Law
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WHITE MOUNTAINکوه سفید

    19:00    13982019    19:00    

فیلم نامه نویس: ناصر ضمیری، ندا اسدی
تهیه کننده: کامران مجیدی

تهیه شده در: مانی تصویر هنر
فیلم بردار: هاشم مرادی

تدوین گر: عماد خدابخش
صدابردار: مجید نجاتی

طراحی صدا: حسین ابراهیمی
طراح صحنه و لباس: مهرداد حسنی

بازیگران: میالد ترقی خواه، علی محمد میرزایی، سید محمدرضا 
حسینی کرمانی، سید محمدرضا حسینی قاسم آباد، مریم عبدهللا 

نژاد، سید کاظم حسینی

خالصه داستان: ایام پیاده روی اربعین صادق و اکبر برای شادی 
مردم روستا دست بکاری غیر معمول می زنند.

Scriptwriter: Naser Zamiri, Neda Asadi
Producer: Kamran Majidi
Production Company: Mani Art Picture 
Cinematographer: Hashem Moradi
Editor: Emad Khodabkhsh
Sound Recordist: Majid Nejati
Sound Designer: Hossein Ebrahimi
Set & Costume Designer: Mehrdad Hasani
Cast: Milad Taraghii Khah, Ali Mohammad Mirzai, Seeyd 
Mohammad Reza Hossini Kermani, Seeyd Mohammad 
Reza Ghasem Abad, Maryam Abdolah Nezhad, Seeyd 
Kazem Hossini.

Synopsis: At the same time as Arbaeen event, Sadegh 
and Reza do things for the happiness of the village 
people.

DIRECTORکارگردان 

مهرداد حسنی

رفسنجان / 1366
کارشناسی هنر

Mehrdad Hasani
Rafsanjan / 1986
BA in Art
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    16:00    13982019    16:00    

فیلم نامه نویس: ابراهیم اشرف پور 
تهیه کننده: ابراهیم اشرف پور، اسماعیل دستگرد

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران 
فیلم بردار: یعقوب جهانپور 

تدوین گر: مصیب حنایی
صدابردار: عرفان رضایی

طراحی صدا: بهنیا یوسفی، عرفان ابراهیمی
طراح صحنه و لباس: ابراهیم اشرف پور 

بازیگران: کاظم عینعلی، حسین علیزاده، محمدطاها طرفی، مهدی 
غالمحسین پور، علی اکبر میرداودی 

خالصه داستان: می خوام برا بابام تور بخرم که گاومیش منو نفروشه.

Scriptwriter: Ebrahim Ashrafpour
Producer: Ebrahim Ashrafpour, Esmaeil Dastguerd
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Yaghoub Jahanpour 
Editor: Mosayeb Hanaei
Sound Recordist: Erfan Rezaei
Sound Designer: Behniya Yousefi, Erfan Rezaei 
Set & Costume Designer: Ebrahim Ashrafpour 
Cast: Kazem Einali, Hossein Alizadeh, Mohammad Taha 
Terfi, Medi Gholamhossein Pour, Ali Akbar Mirdavoodi

Synopsis: I want to buy a fishing net for my dad so that 
he might not sell my buffalo.

DIRECTORکارگردان 

ابراهیم اشرف پور 

اهواز / 1363
کارشناسی ارشد کارگردانی و تهیه کنندگی 

Ebrahim Ashrafpour
Ahvaz / 1984
MA in Film Directing and Production
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THE WOLVESگرگ ها

    11:00    13982019    11:00    

فیلم نامه نویس: امیر رضا جاللیان
تهیه کننده: میثم جمالی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر قزوین
فیلم بردار: محمد رضا جهان پناه

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: هادی معنوی پور

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
موسیقی: مهدی وکیلی راد

طراح صحنه و لباس: آرش باقی پور
بازیگران: حامد نساج بخارایی، علی راسین، شایراد مالقربانی، اسد 

دوستی

خالصه داستان: مرد جوانی همراه با دو خواهرزاده اش، به گشت 
زنی در حومه یک روستا می روند. مرد به بچه ها قول داده که بهشان 

گرگ نشان بدهد.

Scriptwriter: Amir Reza Jalalian
Producer: Meysam Jamali
Production Company: IYCS – Qazvin Office
Cinematographer: Mohammad Reza Jahanpanah
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Designer: Ramin Abolsedgh
Music: Mehdi Vakilirad
Set & Costume Designer: Arash Baghipour
Cast: Hamed Nassaj Bokharaie, Ali Rasin, Shayrad 
Mollaghorbani, Asad Dusti 

Synopsis: On a wintry night, a young man along with his 
two nephews were wandering around the vicinity of a 
small town. The uncle had given the children his promise 
to show them wolves. On the path, they meet a passing 
old man and it caused uncle to change his decision.

DIRECTORکارگردان 

امیر رضا جاللیان

قزوین / 1365
کارشناسی ارشد مهندسی مواد

Amir Reza Jalalian
Qazvin / 1986
MA in Material Science & Engineering
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CARNIVOREگوشت خوار

    12:35    139٨2019    12:35    

فیلم نامه نویس: امیر حسین محسنی
تهیه کننده: سهیال رستمی
فیلم بردار: اشکان اشکانی

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: سعید بجنوردی

طراحی صدا: حسین قورچیان
موسیقی: علیرضا حسینی

طراح صحنه و لباس: مسعود حکمت آرا
بازیگران: مهرداد بخشی

خالصه داستان: وقتی به جز جسد چیزی از گلوت پایین نمی ره.

Scriptwriter: Amir Hosein Mohseni
Producer: Sohayla Rostami
Cinematographer: Ashkan Ashkani
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Saeed Bojnordi
Sound Designer: Hossein Ghorchian
Music: Alireza Hosseini
Set & Costume Designer: Masoud Hekmat´Ara
Cast: Mehrdad Bakhshi

Synopsis: When you can’t eat nothing but the corpses.

DIRECTORکارگردان 

امیر حسین محسنی

تهران / 1375
کاردانی کارگردانی سینما

Amir Hosein Mohseni
Tehran / 1996
Post Diploma in Film Directing
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18:00      ١٣٩٨2019      18:00

فیلم نامه نویس: مجید فرهنگ بافتانی
تهیه کننده: مجید فرهنگ بافتانی ، محمد اسدنیا

فیلم بردار: مرتضی نجفی
تدوین گر: هانیه جلوخانی

صدابردار: محمود كاشانی
طراحی صدا: حسن مهدوی

طراح صحنه و لباس: مهدی مختاری، مجید فرهنگ
بازیگران: علی باقری، علیرضا مهران، وحید راد، وحید منتظری

خالصه داستان: پدرم آدم با سیاستی بود. بهش می گفتن چرچیل. 
با اینکه خیلی هم چرچیل رو نمی شناخت، منم نمی شناسم ولی بعد 

مرگ پدرم همه به من می گفتن چرچیل.

Scriptwriter: Majid Farhang Baftani
Producer Majid Farhang Baftani, Mohammad Asadnia
Cinematographer: Morteza Najafi
Editor: Haniyeh Jolokhani
Sound Recordist: Mahmood Kashani
Sound Designer: Hasan Mahdavi
Set & Costume Designer: Majid Farhang Baftani, Mahdi 
Mokhtari
Cast: Ali Bagheri, Alireza Mehran, Vahid Rad, Vahid 
Montazeri 

Synopsis: My father was a strategic person. He was 
called Churchill. Although he didn’t know Churchill very 
much, I didn’t know him either, but after my father’s death 
everyone was calling me Churchill.

DIRECTORکارگردان 

مجید فرهنگ بافتانی

تبریز / 1371
کارشناسی نمایش

Majid Farhang Baftani
Tabriz / 1992
BA in Teather
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    13:00    13972018    13:00    

فیلم نامه نویس: شورش وکیلی
تهیه کننده: شورش وکیلی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر سنندج
فیلم بردار: شورش وکیلی

تدوین گر: توفیق امانی
صدابردار: مبین قادری

طراحی صدا: حسین قورچیان
طراح صحنه و لباس: شورش وکیلی

بازیگران: فریدون انصاری

خالصه داستان: پیرمرد نظافت چی سالن سینما بعد از اکران فیلم 
و تعطیلی سینما مشغول تمیز کردن سینماست که متوجه لکه ای روی 

پرده سینما می شود.

Scriptwriter: Shoresh Vakili
Producer: Shoresh Vakili
Production Company: IYCS – Sanandaj Office
Cinematographer: Shoresh Vakili
Editor: Tofigh Amani
Sound Recordist: Mobin Ghaderi
Sound Designer: Hossein Ghorchian
Set & Costume Designer: Shoresh Vakili
Cast: Fereydoun Ansari

Synopsis: An ex-soldier working in a movie theater 
battles a blood-red stain that appears onscreen every 
time a war film plays. The more he fights the stain, the 
bigger it gets until it drips onto the floor and leaves a 
puddle. Unable to remove the stain, the man must face 
his unresolved trauma about his life in the military.

DIRECTORکارگردان 

شورش وکیلی

کامیاران / 1361
کارشناسی موسیقی

Shoresh Vakili
Kamyaran / 1982
BA in Music
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    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: مرجان خسروی 
تهیه کننده: سید شهاب الدین طباطبایی 

تهیه شده در: حوزه هنری استان خوزستان، انجمن سینما جوانان 
ایران – دفتر شهرکرد 

فیلم بردار: محمد نورانی 
تدوین گر: پانته آ فارسی جانی

صدابردار: سروش عزیزی 
طراحی صدا: آرش قاسمی 

طراح صحنه و لباس: یوسف مهری بابادی، مرجان خسروی 
بازیگران: عباس پرویزی، حبیب تاجمیری، فاطمه نصیری، حدیث 

نجفی، شهال خدادادی 

خالصه داستان: پسر نوجوانی که قصد دارد جان همسر باردار خود 
را در شرایط سخت و برفی در یک روستایی صعب العبور نجات دهد، اما 

هیچکدام از اهالی روستا حاضر به کمک کردن به او نیستند.

Scriptwriter: Marjan Khosravi
Producer: Seyyed Shahabodin Tabatabaei
Production Company: Khuzestan Hozeh Honary, IYCS – 
Shahrekord Office 
Cinematographer: Mohammad Nourani
Editor: Pantea Farsijani
Sound Recordist: Soroush Azizi
Sound Designer: Arash Ghasemi 
Set & Costume Designer: Yousef Mehri Babadi, Marjan 
Khosravi
Cast: Abbas Parvizi, Habub Tajmiri, Fatemeh Nasiri, 
Hadis Najafi, Shahla Khodadadi 

Synopsis: A teenage boy is struggling to save his preg-
nant wife, but it is a very tough situation.

DIRECTORکارگردان 

مرجان خسروی 

شهرکرد / 1374
کارشناسی سینما 

Marjan Khosravi
Shahrekord / 1996
BA in Cinema
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13:00      13982019      13:00

فیلم نامه نویس: کیوان عدالتی فرد
تهیه کننده: کیوان عدالتی فرد

فیلم بردار: حمید قدرتی
تدوین گر: حسین توکلی

صدابردار: محسن ظهرابی
طراحی صدا: پارسا عاشقان

موسیقی: رهام صفوی
طراح صحنه و لباس: مهرداد یاقوتی

بازیگران: زارا موالیی، فرامرز روشنایی، حبیب اوجاری، محمد پویا، 
ایرج تدین، محمد مقیمی، نسیبه خوشبختیان، نیلوفر مرآت، نیلوفر 

خادم خصال  

خالصه داستان: زنی در تالش برای جلوگیری از اجرای مجدد حکم 
اعدام همسرش که بنا به دالیلی لغو شده است، اما در این بین...

Scriptwriter: Keyvan Edalati Fard
Producer Keyvan Edalati Fard
Cinematographer: Hamid Ghodrati
Editor: Hossein Tavakoli
Sound Recordist: Mohsen Zohrabi
Sound Designer: Parsa Asheghan
Music: Roham Safavi
Set & Costume Designer: Mehrdad Yaghuti
Cast: Zara Molaei, Faramarz Roshanaei, Habib Oujari, 
Moammad Pouya, Iraj Taddayon, Mohammad Moghimi, 
Nasibeh Khoshbakhtiyan, Niloufar Meraat, Niloufar 
Khademkhesal

Synopsis: A woman attempts to obtain the consent of 
the victim’s family to release her husband from the death 
penalty, meanwhile the husband is suffering from brain 
death.

DIRECTORکارگردان 

کیوان عدالتی فرد

تهران / 1365
کارشناسی ارشد سینما

Keyvan Edalati Fard
Tehran / 1986
MA in Cinema
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    20:00    13972018    20:00    

فیلم نامه نویس: امیر مهندسیان
تهیه کننده: حمید شاه محمدی، داود نامداری

فیلم بردار: ادیب سبحانی
تدوین گر: سهراب خسروی

صدابردار: امیر نوبخت
طراحی صدا: علیرضا علویان

طراح صحنه و لباس: مسعود مقومی
بازیگران: نادر فالح، گیتی قاسمی، علیرضا زارع پرست، کاوه ابراهیم، 

فردین شاه حسینی، رها فریدونی، کبری جوشقانیان

خالصه داستان: مربوط به مرده شوریست که احساس مبتال شدن 
به آلزایمر به او دست داده و بخاطر خرافات برای او مرده نمی آورند، 

مولود در تالش برای بهتر کردن حال مراد است.

Scriptwriter: Amir Mohandesian
Producer: Hamid Shahmohamadi, Davood Namdari
Cinematographer: Adib Sobhani
Editor: Sohrab Khosravi
Sound Recordist: Amir Nobakht
Sound Designer: Alireza Alavian
Set & Costume Designer: Masoud Moghavemi
Cast: Nader Fallah, Giti Ghasemi, Alireza Zareparast, 
Kaveh Ebrahim, Fardin Shahhoseini, Raha Fereydoni, 
Kobra Joshaghanian, 

Synopsis: A person how Responsible for burying dead 
people thinks has Alzheimer’s. the local people do not let 
him to do his job because of superstition. Molud is trying 
to cheer him up.

امیر مهندسیان

تهران / 1371
کارشناسی کارگردانی تئاتر

Amir Mohandesian
Tehran / 1993
BA in Theater Directing

DIRECTORکارگردان 

حمید شاه محمدی

تهران / 1360
دکتری امنیت شبکه های کامپیوتری

Hamid Shahmohamadi
Tehran / 1982
PhD In Computer Network Security
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    18:00    13972019    18:00    

فیلم نامه نویس: پیام سعیدی
تهیه کننده: مریم زارعی

فیلم بردار: آریو متوقع
تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: احمد صابری

طراحی صدا: حسن شبانکاره
موسیقی: فرهاد خسروی

طراح صحنه و لباس: آرام موسوی
بازیگران: آتنا سلیمانی، طاها نجفپور، منصور نصیری، رزمریم کاظمی

خالصه داستان: خانواده ای در یک قبرستان ماشین زندگی می کنند. 
دختر کوچک خانواده به همراه برادر بزرگ ترش در قبرستان ماشین ها 

ماشینی برای خود ساخته اند که در آن  روزهایشان را می گذرانند. 
اتفاقی باعث برهم خوردن نظم متزلزل خانواده می شود.

Scriptwriter: Payam Saeedi
Producer: Maryam Zarei
Cinematographer: Ario Motevaghe
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Ahmad Saberi
Sound Designer: Hasan Shabankareh
Music: Farhad Khosravi
Set & Costume Designer: Aram Mousavi
Cast: Atena Soleymani, Taha Najafpour, Mansour Nasiri, 
Rosemaryam Kazemi

Synopsis: A family of four live in a wrecking yard. The 
two kids spend their time playing around the yard. Both 
kids are interested in driving and F1 races. learning this 
from their dad who is a big fan of the sport, so they 
spend most of their days practicing imagined driving in 
the playing car.

DIRECTORکارگردان 

مریم زارعی

تهران / 1368
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

Maryam Zarei
Tehran / 1989
MA in Theatre Directing
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    20:00    13982019    20:00    

فیلم نامه نویس: آرمان خوانساریان
تهیه کننده: سامان سالور )قاجار(، آرمان خوانساریان 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران، رِینی پیکچر  
فیلم بردار: مسعود امینی تیرانی 

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: سامان شهامت

طراحی صدا: حسین قورچیان 
موسیقی: یونس اسکندری 

طراح صحنه و لباس: فراز مدیری 
بازیگران: رضا عمو زاد، بابک کریمی، عرشیا نیک بین، امیررضا 

اورنگیان، محمود تقوی 

خالصه داستان: کریم نگهبان یک هتل ساحلی است و وظیفه ی 
برقراری قانون را به عهده دارد ولی رفته رفته متوجه می شود که 

هیچ قدرتی جز لباسش ندارد و همیشه رئیس هتل حق را به مسافر 
می دهد.  

Scriptwriter: Arman Khansarian 
Producer: Saman Salur (Ghajar), Arman Khansarian 
Production Company: IYCS - Tehran Office, Rainy 
Pictures
Cinematographer: Masud Amini Tirani 
Editor: Pouyan Sholevar
Sound Recordist: Saman Shahamat 
Sound Designer: Hosein Ghurchian 
Music: Yunes Eskandari 
Set & Costume Designer: Faraz Modiri
Cast: Reza Amoozad, Babak Karimi, Arshia Nikbin, Amir 
Reza Orangian, Mahmud Taghavi

Synopsis: Karim a 40 years old single man is the security 
guard of a hotel. one of his duties is controlling the 
hotel at nights on CCTV and doesn’t let anybody drinks 
alcohols in the yard. 

DIRECTORکارگردان 

آرمان خوانساریان

تهران / 1371
کارشناسی تئاتر 

Arman Khansarian 
Tehran / 1992
BA in Theater
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    30:00    13982019    30:00     

فیلم نامه نویس: پویا امین پوری
تهیه کننده: پویا امین پوری، مهرداد حمیدیان

فیلم بردار: مهرداد حمیدیان
تدوین گر: پویا امین پوری

صدابردار: حامد حسین زاده
طراحی صدا: محمد حسین ابراهیمی

طراح صحنه و لباس: سارا فالح
بازیگران: روشنک گرامی، مجتبی بتوندی، هومن رستگار، سیاوش 

چراغی پور، مازیار ملکی 

خالصه داستان: یک بیمار روانی از آسایشگاهی در جنگل های شمالی 
ایران فرار می کند و واحدهای گشتی دو کالنتری مجاور آسایشگاه در 

جاده های اطراف به دنبال پیدا کردن او هستند.

Scriptwriter: Pouya Aminpouri
Producer: Pouya Aminpouri, Mehrdaad Hamidian
Cinematographer: Mehrdaad Hamidian
Editor: Pouya Aminpouri
Sound Recordist: Hamed Hosseinzadeh
Sound Designer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Set & Costume Designer: Sara Falah
Cast: Roshanak Gerami, Mojtaba Batvandi, Hooman 
Rastegar, Siavash Cheraghipour, Maziar Maleki

Synopsis: A patient runs away from a mental asylum in 
Iran’s northern forests, and the units of two nearby police 
stations look for him on the roads.

DIRECTORکارگردان 

پویا امین پوری

ارومیه / 1369
کارشناسی ارشد سینما 

Pouya Aminpouri
Urumia / 1990
MA in Cinema
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VALOوالو

    20:36    13982019        20:36

فیلم نامه نویس: سجاد قنبرپور
تهیه کننده: سجاد قنبرپور

تهیه شده در: حوزه ی هنری استان اردبیل
فیلم بردار: عبدهللا شکری

تدوین گر: شاهین جاللی
صدابردار: مجید بشکل

طراحی صدا: فرشید زبوری
موسیقی: یاور قنبرپور، بهرام رجبعلی زاده

طراح صحنه و لباس: سجاد قنبرپور
بازیگران: سایه عباسپور، بهروز رحیمی

خالصه داستان: زنی با مشکل بزرگی روبه رو شده و با آن دست و 
پنجه نرم می کند.

Scriptwriter: Sajjad Ghanbarpour
Producer: Sajjad Ghanbarpour
Production Company: Ardebil Hoze Honari
Cinematographer: Abdollah Shokri
Editor: Shahin Jalali
Sound Recordist: Majid Bashkol
Sound Designer: Farshid Zaburi
Music: Yavar Ghanbarpour, Bahram Rajabalizade
Set & Costume Designer: Sajjad Ghanbarpour
Cast: Saye Abaspour, Berooz Rahimi

Synopsis: The movie depicts the story of a young couple 
struggling with a major problem.

DIRECTORکارگردان 

سجاد قنبرپور

اردبیل / 1368
دیپلم گرافیگ

Sajjad Ghanbarpour
Ardabil / 1989
Diploma in Graphics
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    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: عاطفه مولوی
تهیه کننده: عاطفه مولوی

فیلم بردار: سعید براتی
تدوین گر: آرمین به امید حق

صدابردار: محمد حسین ابراهیمی
طراحی صدا: محمد حسین ابراهیمی

طراح صحنه و لباس: امید نجومی، متین کی منش
بازیگران: آرزو تاج نیا، احسان معجونی، اکبر محمدی، ریحانه 

فرهانی، پیمان محسنی، سروش اکار

خالصه داستان: شاهرخ برای ساخت فیلم خود با همکاری دوستش 
دست به سرقت می زند.

Scriptwriter: Atefeh Mowlavi
Producer: Atefeh Mowlavi
Cinematographer: Saeed Barati
Editor: Armin Beomid Hagh
Sound Recordist: Mohamad Hosein Ebrahimi
Sound Designer: Mohamad Hosein Ebrahimi
Set & Costume Designer: Omid Nojoomi, Matin Key-
manesh
Cast: Arezoo Tajnia, Ehsan Majooni, Akbar Mohamadi, 
Reyhane Farahani, Peyman Mohseni, Soroosh Akar

Synopsis: To finance his film, Shahrokh started to rob-
bery with a friend.

DIRECTORکارگردان 

عاطفه مولوی

تهران / 1367
کارشناسی ارشد سینما

Atefeh Mowlavi
Tehran / 1367
MA in Cinema
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HOOSHANG MIRZAEEهوشنگ میرزایی 

کارشناسی کارگردانی فیلم از دانشکده صدا و سیما 
آثار: »با خدا می رقصم«، »دلتنگی های یک شهر«، »سازنه«، 

»روناک«، »چیزی شبیه چشمهایم«، »تفتان« و...
جوایز: جایزه ویژه هیات داوران بیست و چهارمین جشنواره 

بین المللی اکس ان پروانس فرانسه، جایزه تماشاگران 
جشنواره بین المللی فیلمهای مستند میراداس داک اسپانیا 
در سال 2015، جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند در جشنواره 

مون دنس آمریکا در سال 2003، جایزه بهترین فیلم کوتاه 
مستند چهارمین جشنواره بین المللی کم توان های یونان به 
ریاست آنجلوپولوس، جایزه ویژه بخش بین الملل سی امین 

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، جایزه نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کوتاه کورتو ایموال ایتالیا، جایزه بهترین 

فیلم مستند کوتاه جشنواره فیلم های مستقل تسالونیکی 
یونان و...

جشنواره ها: سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تامپره، فنالند، جشنواره بین المللی فیلم های مستند هات 

داکس کانادا سال 2002، نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های مستند شفیلد سال 2002، چهل و دومین جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه بیلبایو، اسپانیا، جشنواره فیلم کوتاه 
مدیاویو مجارستان، سی و هشتمین جشنواره بین المللی 

سینما دورئل فرانسه، چهل وهفتمین جشنواره بین المللی 
کرک ایرلند، بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

هامبورک، بیست و چهارمین جشنواره بین المللی اکس ان 
پروانس فرانسه و...

1971, Kuhdasht. BA In Directing, Iran Broadcasting 
University
Works: I dance with God, Sazeneh, Ronak, Some-
thing like My Eyes, Taftan, The Distance, 
Awards: Special jury prize festival XN provence, 
France, Best Award, Sacred Defense Cinema 
festival (Eight Edition) Iran, Best film Award Moon 
dance festival us. Gold Medal award The Houston 
international film festival, us 2006, Best short film 
Award, Corto imola film festival, Italy, Grand prix of 
Moscow film festival, Special prize of international 
Section Tehran international short film festival 30th 
Festivals: 38E Cinema Du reel documentary film 
festival, PARIS, Hot docs Canadian Documentary 
film festival, The 9th Sheffield Documentary film 
festival, 31 Tampere film festival, Zinebi 42 inter-
national festival of Documentary and short film of 
Bilbao, Mediawave international film festival, Alja-
zeera international Documentary film festival 10th 
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AZADEH BIZARGITIآزاده بی زارگیتی

متولد 1357، عضو انجمن کارگردانان مستند خانه ی سینمای 
ایران. او سازنده ی فیلم هایی مانند »سپیده دمی که بوی لیمو 

می داد«، »فرشته ای روی شانه ی راست من«، »نیمه ی پنهان 
ماه« و... است. آثاری که در کشورش و جشنواره های معتبر 

جهانی جوایزی را از آن خود کرده است. بیش تر آثار او با تمرکز 
بر مسايل زنان و موقعیت های تاریخی و اجتماعی آنان است.
آزاده بی زارگیتی هم چنین در بسیاری از جشنواره های ملی در 

مقام داوری و هیات انتخاب حضور داشته است. از او اخیرا 
مجموعه ی شعری به عنوان »گریلی« نیز منتشر شده.

Was born in January 1978. A member of 
documentary film makers faculty in Cinema forum. 
Some of her movies are “The dawn smelled of 
lemon”, “An Angel Over My Right Shoulder”, “Half 
hidden of the Moon”.
She was awarded in many film festivals in Iran and 
other countries. 
Most of her works are focused on women ‘s 
problems and their social and historic situation. 
She has been also a member of jury in many 
professional film festivals in Iran. 
Recently the collection of her poetry “Greely” was 
published.
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YASER KHAYERیاسر خیر

متولد 1362، سوادکوه. او از سال 1383 فعالیت خود به عنوان 
فیلم ساز را در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کرد. یاسر 

خیر فیلم های متعدد داستانی و مستند را به عنوان کارگردان 
و تهیه کننده در کارنامه خود دارد. برخی از این فیلم ها در 

جشنواره های مطرحی همچون ویزیون دو ریل به نمایش 
درآمده اند.

born in 1983 in savadkouh, Iran. He began 
filmmaking in Iranian Youth Cinema Society 
at 2004. Yaser Khayer has made several 
documentaries and films as director and producer. 
Some of these films have been screened in many 
international festivals such as Vision du Reel.
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ASHOآشو

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش:  جعفر نجفی
تهیه کننده: مریم نقیبی

فیلم بردار: احمد بابادی
تدوین گر: هدی ارشد ریاحی

صدابردار: سعید بهرامی
طراحی صدا: آرش قاسمی

موسیقی: امیر شهابی

خالصه داستان: آشو کودکی چوپان است که دل بسته ی سینما و 
بازیگری است. او از صبح تا شب با گله اش مشغول است و در حال 

دست و پنجه نرم کردن با مشکالت زندگی روزمره و کارش، اما هم زمان 
با عشقی که به فیلم های مطرح سینمای جهان و بازیگری دارد، 

زندگی اش آمیخته به رویاهایش می شود.

Research & Writing:  Jafar Najafi
Producer: Maryam Naghibi
Cinematographer: Ahmad Babadi
Editor: Hoda Arshad Riahi
Sound Recordist: Saeed Bahrami
Sound Designer: Arash Ghasemi
Music: Amir Shahabi

Synopsis: Asho is a shepherd child who is interested 
in cinema and acting. He is busy with his herd and 
challenging, but at the same time with his passion for 
Hollywood cinema and acting, his life mixes with his 
dreams.

DIRECTORکارگردان 

جعفر نجفی

کوهرنگ / 1365
دانشجوی کارشناسی کارگردانی سینما

Jafar Najafi
Kohrang / 1987
BA student in Cinema Directing
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MR. STREETآقای خیابان

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش:  مازیار کاظمی
تهیه کننده: مازیار کاظمی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تربت حیدریه
فیلم بردار: مازیار کاظمی

تدوین گر: مازیار کاظمی
صدابردار: محمد رضا کاظمی

طراحی صدا: مازیار کاظمی
موسیقی: محمد رضا کاظمی و مازیار کاظمی

خالصه داستان: این فیلم یک مستند انعکاسی، تجربی، درام، 
اجتماعی، موزیکال، کمدی است.

Research & Writing:  Maziar Kazemi
Producer: Maziar Kazemi
Production Company: IYCS - Torbat Heydarie Office
Cinematographer: Maziar Kazemi
Editor: Maziar Kazemi
Sound Recordist: Mohmmad Reza Kazemi
Sound Designer: Maziar Kazemi
Music: Mohmmad Reza Kazemi, Maziar Kazemi

Synopsis: This film is an Experimental Drama, social, 
Musical, Comedy, reflexive Documentary.

DIRECTORکارگردان 

مازیار کاظمی

مشهد / 1366
فارغ التحصیل مدرسه ملی سینمای ایران

Maziar Kazemi
Mashhad / 1987
Graduated from Iranian National Film School
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WHERE THE WIND BLOWSآنجا که باد می وزد 

    30:00    13972018    30:00    

تحقیق و پژوهش:  مینا مشهدی مهدی، حسن نقاشی 
تهیه کننده: مینا مشهدی مهدی 

تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
فیلم بردار: حسن نقاشی

تدوین گر: حسن نقاشی
صدابردار: محسن عسگری زاده

طراحی صدا: مینا مشهدی مهدی

خالصه داستان: از بمبیی تا بمبیی. سرگذشت مردمانی که سال ها 
قبل ناچار به مهاجرت شدند. حکایت های ناخوانده ای که خوانده شد 

از نامه ها و عکس ها و یادهای به جامانده.

Research & Writing:  Mina Mashhadi Mahdi, Hassan 
Naghashi
Producer: Mina Mashhadi Mahdi
Production Company: DEFC
Cinematographer: Hassan Naghashi
Editor: Hassan Naghashi
Sound Recordist: Mohsen Asgarizade   
Sound Designer: Mina Mashhadi Mahdi

Synopsis: From Mumbai to Mumbai. The story of 
unwanted immigrants. Anecdotes of letters, photos and 
memories. 

DIRECTORکارگردان 

مینا مشهدی مهدی 

یزد / 1357
کارشناسی سینما 

Mina Mashhadi Mahdi
Yazd / 1980
BA in Cinema 
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THEYآن ها

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش:  رضا عبیات
تهیه کننده: نجمه حاجی کوهمدانی 
تهیه شده در: کانون تبلیغاتی هدف

فیلم بردار: رضا عبیات
تدوین گر: رضا عبیات

صدابردار: حسن شبانکاره
طراحی صدا: حسن شبانکاره

خالصه داستان: فیلمی از ناشنوایان برای شنوایان

Research & Writing:  Reza Abiyat
Producer: Najmeh Haji Kou Hamedani
Production Company: Hadaf Advertising Center 
Cinematographer: Reza Abiyat
Editor: Reza Abiyat
Sound Recordist: Hassan Shabankareh
Sound Designer: Hassan Shabankareh

Synopsis: A film from deaf to the hearers

DIRECTORکارگردان 

رضا عبیات

اهواز / 1361
کارشناسی عکاسی و فیلم برداری

Reza Abiyat
Ahvaz / 1982
BA in Photography and Cinematography
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SLOW AND SLUGGISHآهسته و آرام

    25:00    13982019    25:00    

تحقیق و پژوهش:  دالور دوستانیان
تهیه کننده: دالور دوستانیان
فیلم بردار: دالور دوستانیان

تدوین گر: دالور دوستانیان
صدابردار: دالور دوستانیان

طراحی صدا: دالور دوستانیان
موسیقی: حمید رضا صدری

خالصه داستان: داستان یک حلزون و ُجفتش که در دشتی زیبا 
زندگی می کنند. یکی از آن ها به سمت جاده و شهر می آید و در آنجا با 

حوادث غیرمنتظره ای روبه رو می شود.

Research & Writing:  Delavar Doustanian
Producer: Delavar Doustanian
Cinematographer: Delavar Doustanian
Editor: Delavar Doustanian
Sound Recordist: Delavar Doustanian
Sound Designer: Delavar Doustanian
Music: Hamidreza Sadri

Synopsis: This is the story of a snail and its mate that 
live in a beautiful plain. One of them starts a journey 
towards the road and nearby city where it faces unex-
pected events.

DIRECTORکارگردان 

دالور دوستانیان

ایالم / 1346
دیپلم 

Delavar Doustanian
Ilam / 1968
High School Diploma
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ANGEL GARDENباغ فرشته

    30:00    13972018    30:00    

تحقیق و پژوهش:  علی دلکاری
تهیه کننده: علی دلکاری

فیلم بردار: مجتبی نکو
تدوین گر: سعید حکاکی فرد

صدابردار: محمدحسین غالمی
طراحی صدا: سعید حکاکی فرد

خالصه داستان: روایتی از زندگی زنان معتاد در کمپ ترک اعتیاد باغ 
فرشته تبریز

Research & Writing:  Ali Delkari
Producer: Ali Delkari
Cinematographer: Mojtaba Neku
Editor: Saeed Hakakifard
Sound Recordist: Mohammad Hossein Gholami
Sound Designer: Saeed Hakakifard

Synopsis: A Documentary about the addicted Women in 
the Angel Garden addiction camp in Tabriz.

DIRECTORکارگردان 

علی دلکاری

مرند / 1361
کارشناسی کارگردانی تلوزیون

Ali Delkari
Marand / 1982
BA in TV Directing



NA
TI

ON
AL

  C
OM

PE
TIT

IO
N 

/ D
OC

UM
EN

TA
RY

INVISIBLEپنهان

    27:15    13982019    27:15    

تحقیق و پژوهش:  شیرین برق نورد
تهیه کننده: شیرین برق نورد، محمدرضا جهان پناه

تهیه شده در: کوچه فیلم
فیلم بردار: محمدرضا جهان پناه

تدوین گر: شیرین برق نورد
صدابردار: محمدرضا جهان پناه، شیرین برق نورد

طراحی صدا: امیرحسین قاسمی
موسیقی: پل گیگر

خالصه داستان: فیلم مقاله کوتاهی درباره موضوع ملیت.

Research & Writing:  Shirin Barghnavard
Producer: Shirin Barghnavard, Mohammad Reza 
Jahanpanah
Production Company: Koocheh Films
Cinematographer: Mohammad Reza Jahanpanah
Editor: Shirin Barghnavard
Sound Recordist: Shirin Barghnavard, Mohammad Reza 
Jahanpanah
Sound Designer: Amirhossein Ghasemi
Music: Paul Giger

Synopsis: An essay documentary film on the concept of 
“Nationality”.

DIRECTORکارگردان 

شیرین برق نورد

تهران / 1354
فارغ التحصیل رشته کارگردانی از انیستیتو مرکز فناوری 

استرالیا

Shirin Barghnavard
Tehran / 1976
Graduated from Central Institute for Technology 
in the field of Screen, Directing
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JALIL AND KHALILجلیل و خلیل

    29:00    13972019    29:00    

تحقیق و پژوهش:  روح اله اکبری، عباس فتحی
تهیه کننده: روح اله اکبری، فاطمه محسنی

تهیه شده در: شبکه استانی ایالم
فیلم بردار: وریا گلزاریان

تدوین گر: توفیق امانی
صدابردار: محمد توریوریان

طراحی صدا: حسین قورچیان

خالصه داستان:  جلیل و خلیل دو برادر دوقلوی روستایی هستند 
که در یکی از روستاهای دورافتاده ایالم زندگی می کنند آن ها همزمان با 

کشاورزی و دامداری با تمام نداشته هایشان به عضویت تیم ملی دو و 
میدانی ایران درآمده اند و  در آسیا صاحب مقام شده اند.

Research & Writing:  Roholla Akbari, Abbas Fathi
Producer: Roholla Akbari, Fateme Mohseni 
Production Company: IRIB - Ilam Local TV
Cinematographer: Vorya Golzarian
Editor: Tofiq Amani 
Sound Recordist: Mohammad Torivaryan
Sound Designer: Hossin Ghourchian

Synopsis: Jalil and Khalil are twin brothers. They live in 
a remote village in Iran and are engaged in farming and 
cattle farming. Despite the poor financial situation and 
with all the shortcomings, they have become members 
of the track and field national team of Iran.

DIRECTORکارگردان 

روح اله اکبری

ایالم / 1355
کارشناسی مدیریت بازرگانی

Roholla Akbari
Ilam / 1977
BA in Business Management
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LIKE MOMچی دا 

    29:00    13972019    29:00    

تحقیق و پژوهش:  محسن کولیوندی
تهیه کننده: مصطفی کولیوندی 

فیلم بردار: محسن کولیوندی
تدوین گر: محسن کولیوندی

صدابردار: محمد صادق فتحی
طراحی صدا: محمد حسین مهرجو

موسیقی: محمد اسالمی، داریوش برزگر

خالصه داستان: قدم خیر مادری صد ساله است که رویای ازدواج 
پسر پنجاه و سه ساله اش که دندان پزشک است را دارد. بین مادر 

و پسر عالقه ی زیادی وجود دارد و نزدیکان همین امر را علت اصلی 
ازدواج نکردن پسر می دانند.

Research & Writing:  Mohsen Koolivandi
Producer: Mohsen Koolivandi
Cinematographer: Mohsen Koolivandi
Editor: Mohsen Koolivandi
Sound Recordist: Mohammad sadegh Fathi
Sound Designer: Mohamad Hossein Mehrjoo
Music: Mohammad Eslami, Daryoosh Barzegar

Synopsis: Ghadam Kheir a 100-year-old mother is 
dreaming of marrying her fifty-three-year-old son who is 
a dentist. There is a great love between mother and son, 
and close relatives see the main reason for not marrying 
a boy.

DIRECTORکارگردان 

محسن کولیوندی

دهلران / 1371
کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون

Mohsen Koolivandi
Dehloran / 1992
MA in Television Production
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THE SOIL, WATER, FIREخاک آب آتش 

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش:  مهدی اسدی
تهیه کننده: مهدی اسدی

فیلم بردار: مهدی اسدی، علیرضا بهبهانی، محبوبه کالنتری
تدوین گر: مهدی اسدی

صدابردار: محسن سخا
طراحی صدا: گیسو آزاد روش

خالصه داستان: در خرم آباد، عزاداری امام حسین به گونه ای 
متفاوت انجام می شود. آنان چوب و خاک از اطراف شهر جمع می کنند، 
از خاگ گل نرم درست می کنند، بدن و لباس را به گل آغشته می کنند و 
در کنار آتش خود را خشک می کنند . بعد از آن با نواختن سورنا و طبل 

سوگواری می کنند.

Research & Writing:  Mehdi Asadi
Producer: Mehdi Asadi
Cinematographer: Mehdi Asadi, Alireza Behbahani, 
Mahboobe Kalantari
Editor: Mehdi Asadi
Sound Recordist: Mohsen Sakha
Sound Designer: Gisoo Azadravesh

Synopsis: In the city of Khorramabad in Iran, the 
mourning of imam Hossein, third Shias Imam performs 
differently than another part of the country. People 
gather wood to start a fire and earth to make mud. They 
smear the slush all over their bodies and standstill by the 
fire to dry up. Thereupon. they mourn by playing Sorna 
and drums.

DIRECTORکارگردان 

مهدی اسدی

تهران / 1350
کارشناسی سینما

Mehdi Asadi
Tehran / 1971
BA in Cinema
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LIGHTING HOUSEخانه روشنان

    26:00    13982019    26:00    

تحقیق و پژوهش:  امیر حسین صالحی
تهیه کننده: رسول انتشاری

فیلم بردار: علی جعفری
تدوین گر: زهرا نیازی

صدابردار: ساقی محمد رضایی
طراحی صدا: زهرا نیازی

خالصه داستان: سارا زنی میان سال در محیطی پر از نا امنی، فقر و 
اعتیاد چراغی روشن کرده است.

Research & Writing:  Amir Hosein Salehi
Producer: Rasool Enteshari
Cinematographer: Ali Jafari
Editor: Zahra Niyazi 
Sound Recordist: Saghi Mohamad Rezayi
Sound Designer: Zahra Niyazi 

Synopsis: In a surrounded world of insecurity poverty 
and addiction, Sarah, a middle aged woman, has turned 
on a light .

DIRECTORکارگردان 

زهرا نیازی

اصفهان  / 1360
کارشناسی سینما

Zahra Niyazi 
Isfahan / 1981
BA in Cinema
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 ARE YOU ALIVEشما زنده اید آقای بدیعی؟
MR. BADIE?

    28:00    13982019    28:00    

تحقیق و پژوهش:  مسعود عین آبادی
تهیه کننده: مسعود عین آبادی

تدوین گر: مسعود عین آبادی
صدابردار: حسام رحمانی

طراحی صدا: مسعود عین آبادی

خالصه داستان: بررسی نمایش مرگ و عزاداری پس از آن در 
فیلم های ایرانی.

Research & Writing:  Masoud Einabadi
Producer: Masoud Einabadi
Editor: Masoud Einabadi
Sound Recordist: Hesam Rahmani
Sound Designer: Masoud Einabadi

Synopsis: Studying the presentation of death and the 
mourning which becomes after that, in Iranian films. 

DIRECTORکارگردان 

مسعود عین آبادی

تهران / 1369
دیپلم معماری

Masoud Einabadi
Tehran / 1990
Diploma in Architecture
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A CHARMERشهر آشوب

    20:00    13982019    20:00    

تحقیق و پژوهش:  کریم فائقیان، پرویز زارعی، زینب عربی 
تهیه کننده: کریم فائقیان

تهیه شده در: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی بندر بوشهر
فیلم بردار: کریم فائقیان، عبدالخالق عیسوندی

تدوین گر: کریم فائقیان
صدابردار: پرویز زارعی، زینب عربی

طراحی صدا: کریم فائقیان
موسیقی: کریم فائقیان

خالصه داستان: بخشو )مرد خوش صدای بوشهری، حنجره ای که 
افسانه شد( و تاثیرش در جای جای زندگی مردم بوشهر از گذشته تا 

کنون.

Research & Writing:  Karim Faeghiyan, Zeinab Arabi, 
Pervez Zarei
Producer: Karim Faeghiyan
Production Company: Social Cultural and Sport 
Organization of Bushehr Port
Cinematographer: Karim Faeghiyan, Abdul Khalegh 
Esvandi
Editor: Karim Faeghiyan
Sound Recordist: Zeinab Arabi, Pervez Zarei
Sound Designer: Karim Faeghiyan
Music: Karim Faeghiyan

Synopsis: Bakhsho (A man with melodious voice 
Bushehr, A larynx that became a myth) and his effect on 
Boshehrian people from past until now.

DIRECTORکارگردان 

کریم فائقیان

بوشهر / 1356
دیپلم

Karim Faeghiyan
Bushehr / 1977
High School Diploma
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CAR WASHکارواش

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش:  محسن سخا
تهیه کننده: محسن سخا

تهیه شده در: شبکه مستند
فیلم بردار: علیرضا بهبهانی

تدوین گر: علیرضا بهبهانی
صدابردار: محسن سخا

طراحی صدا: گیسو آزادروش

خالصه داستان: این فیلم برش هایی از زندگی زوج جوانی است که 
سال ها ست در کارواش کنار یکدیگر کار می کنند. نگین و شادمان 

عاشق حیوانات هستند و در کارواش خود به نگهداری و تیمار حیوانات 
زخمی می پردازند.

Research & Writing:  Mohsen Sakha
Producer: Mohsen Sakha
Production Company: IRIB - Documentary Channel
Cinematographer: Alireza Behbahani
Editor: Alireza Behbahani
Sound Recordist: Mohsen Sakha
Sound Designer: Gisoo Azadravesh

Synopsis: This film indicates the pieces of a young 
couple’s life who have been working together in a car 
wash for years. Negin and Shadman love the animal 
so much that they take care of injured ones in their car 
wash.

DIRECTORکارگردان 

محسن سخا

قم / 1356
دیپلم

Mohsen Sakha
Qom / 1977
High School Diploma



NA
TI

ON
AL

  C
OM

PE
TIT

IO
N 

/ D
OC

UM
EN

TA
RY

GALENAگالین

    27:00    13972018    27:00    

تحقیق و پژوهش:  عزت هللا پروازه، ابراهیم مرادی
تهیه کننده: ابراهیم مرای 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: ابراهیم مرادی

تدوین گر: عزت هللا پروازه، ابراهیم مرادی
صدابردار: ابراهیم مرادی 

طراحی صدا: ابراهیم مرادی 
موسیقی: کارنگ کرباسی

خالصه داستان: روستای خالی از سکنه با قدمتی چند هزار ساله در 
دل کویرکه زیستگاه کارگران معدن و پیر زنی تنها است. او تنهایی خود 
را با زیست در کنار کارگران معدن و گفتگوهای شبانه با عروسک پشمی 

خود می گذراند. 

Research & Writing:  Ezzatollah Parvazeh, Ebrahim 
Moradi
Producer: Ebrahim Moradi
Production Company: IYSC - Tehran Office
Cinematographer: Ebrahim Moradi
Editor: Ezzatollah Parvazeh, Ebrahim Moradi
Sound Recordist: Ebrahim Moradi
Sound Designer: Ebrahim Moradi
Music: Karang Karbasi

Synopsis: An empty village inhabited by a few thousand 
years old and old houses worn and enclosed in a desert. 
She is now lonely living with miners and night wanderers 
with his woolen doll.

DIRECTORکارگردان 

عزت هللا پروازه

شهرکرد / 1352 
کارشناسی ادبیات دراماتیک

Ezzatollah Parvazeh
Shahrehkord / 1973
BA in Dramatic Literature
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A STEP TO GOگامی برای رفتن

    22:00    13982019    22:00    

تحقیق و پژوهش:  ریبوار محمودپور
تهیه کننده: ریبوار محمودپور

تهیه شده در: موسسه عکاسی و فیلم برداری فوکوس
فیلم بردار: ریبوار محمودپور

تدوین گر: توفیق امانی
صدابردار: ماکوان زه لمی

طراحی صدا: حسین قورچیان

خالصه داستان: خانواده ای پس از هشت سال دوری خود را برای 
دیدن فرزند مهاجرشان آماده می کنند.

Research & Writing:  Rebwar Mahmoud Pour
Producer: Rebwar Mahmoud Pour
Production Company: Focus Studio
Cinematographer: Rebwar Mahmoud Pour
Editor: Tofiq Amani
Sound Recordist: Makwan Zalmi
Sound Designer: Hossin Ghorchian

Synopsis: A family prepares for visiting their immigrant 
child after eight years.

DIRECTORکارگردان 

ریبوار محمودپور

مریوان / 1364
کارشناسی ارشد جغرافیا

Rebwar Mahmoud Pour
Mariwan / 1985
MA in Geography
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    15:00    13972019    15:00    

تحقیق و پژوهش:  محمدرضا وطن دوست
تهیه کننده: محمدرضا وطن دوست

تهیه شده در: بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران
فیلم بردار: علی طالبی

تدوین گر: محمدرضا وطن دوست
صدابردار: حسن مهدوی

طراحی صدا: حسن مهدوی

خالصه داستان: رقیه از 17 سالگی به مدت 10 سال در انتظار بازگشت 
همسرش یحیی مانده.

Research & Writing:  Mohammadreza Vatandoust
Producer: Mohammadreza Vatandoust
Production Company: Mazandaran Martyr and Veterans 
Affairs Foundation
Cinematographer: Ali Talebi
Editor: Mohammadreza Vatandoust
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Designer: Hasan Mahdavi

Synopsis: A woman waited to return his husband from 
the age of 17 for 10 years.

DIRECTORکارگردان 

محمدرضا وطن دوست

ساری / 1357
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Mohammadreza Vatandoust
Sari / 1978
MA in Art Research
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HERITAGمانداک

    15:00    13972019    15:00    

تحقیق و پژوهش:  افروز خانبلوکی
تهیه کننده: مرتضی مشهودی

تهیه شده در: پارتیکان فیلم
فیلم بردار: رضا حیدری

تدوین گر: افروز خانبلوکی
صدابردار: امیر پیرایرانی

طراحی صدا: خسرو شیزری
موسیقی: شاهین شنتیایی

خالصه داستان: مستند مانداک، راوی داستان همجواری متناقض 
نقش هایی فیگوراتیو، از یک نقاش بی پروای ناشناس در یک مکان 

مقدس و سنتی در شمال ایران است. 

Research & Writing:  Afrooz Khanbolouki
Producer: Morteza Mashhoudi
Production Company: Partikan Films
Cinematographer: Reza Heidary
Editor: Afrooz Khanbolouki
Sound Recordist: Amir Pirirani
Sound Designer: Khosro Shizari
Music: Shahin Shantiaei

Synopsis: Mandak is a narration of paradoxical 
contiguity of some figurative paintings on a traditional 
sacred place in the north of Iran, painted by an unknown, 
daring painter.

DIRECTORکارگردان 

افروز خانبلوکی

اراک / 1361
فوق دیپلم فیلم سازی

Afrooz Khanbolouki
Arak / 1982
Post Diploma in Filmmaker
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MAHIAKماهیاک

    30:00    13972018    30:00    

تحقیق و پژوهش:  فرح زارع
تهیه کننده: فرح زارع

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: مهرداد فخرپور

تدوین گر: فرح زارع
صدابردار: کاوه بقراطی
طراحی صدا: فرح زارع

خالصه داستان: فیلم درباره زندگی دختر جوانی است که مبتال به 
نوعی بیماری نادر پوستی است. او قصد ازدواج با پسر سالمی را دارد 

اما بیماری دختر مشکالتی را سر راه آن ها قرار داده است.

Research & Writing:  Farah Zare
Producer: Farah Zare
Production Company: IYSC - Tehran Office
Cinematographer: Mehrdad Fakhrpour
Editor: Farah Zare
Sound Recordist: Kave Boghrati
Sound Designer: Farah Zare

Synopsis: A film about the life of a young girl with a rare 
skin disorder. She plans to marry a young boy, but the 
girl’s illness has put a lot of problems on their path.

DIRECTORکارگردان 

فرح زارع

تهران / 1350
کارشناسی تکنولوژی آموزشی

Farah Zare
Tehran / 1971
BA in Educational Technology
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I HAVE TO FLYمن باید پرواز کنم

    25:00    13972018    25:00    

تحقیق و پژوهش:  غزاله رضوی
تهیه کننده: اشکان اشکانی

فیلم بردار: غزاله رضوی
تدوین گر: پویان شعله ور

صدابردار: غزاله رضوی
طراحی صدا: محمد حسین ابراهیمی

خالصه داستان: مرد ارمنی تنهای هشتاد ساله، تصمیم می گیرد با 
دختری بیست و هشت ساله ازدواج کند.

Research & Writing:  Ghazaleh Razavi
Producer: Ashkan Ashkani
Cinematographer: Ghazaleh Razavi
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Ghazaleh Razavi
Sound Designer: Mohammad Hossein Ebrahimi

Synopsis: An eighty-year-old Armenian lonely man 
decides to get married with a twenty-eight years old girl.

DIRECTORکارگردان 

غزاله رضوی

تهران / 1359
کارشناسی ادبیات انگلیسی

Ghazaleh Razavi
Tehran / 1980
BA in English literature



DOCUMENTARY
NATIONAL COMPETITION



تجربی
مسابقه سینمای ایران
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MAJID BARZEGARمجید برزگر

نویسنده، کارگردان، عکاس. تهیه کننده. دیپلم گرافیک، 
لیسانس کارگردانی، فوق لیسانس ادبیات دراماتیک. فارغ 

التحصیل دوره ی یک ساله فیلم سازی. انجمن سینمای جوانان 
همدان 1367. ساخت بیش از 15 فیلم کوتاه و نیمه بلند. چهار 

فیلم بلند سینمایی. تهیه کننده فیلم های کوتاه و مستندو 
سینمایی. عضو هیات مؤسس انجمن فیلم کوتاه ایران. رئیس 
هیات مدیره ی انجمن فیلم کوتاه ایران از 1389تا 1396. عضو 

هیات های انتخاب و داوری در جشنواره های فیلم داخلی و 
بین المللی. مدرس دوره های کارگردانی ، داستان نویسی 

و فیلم نامه نویسی در دانشگاه هنر. دانشکده سینما تئاتر. 
دانشگاه سوره. موسسه کارنامه. موسسه بامداد. مدرسیه 

سینمایی هیالج و ...

Author, director, photographer, producer. Graphic 
diploma, Bachelor of directing, MA in dramatic 
literature, Graduate of filmmaking one-year course 
in Hamedan youth cinema society, 1988. Making 
over 15 short and semi-length films. Four feature 
films. Producer of short and feature films and 
documentaries. Founder member of Iranian short 
film association. Chairman of the Iranian short 
film association from 1986 to 2010. Member of 
selection and arbitration boards at domestic and 
international film festivals. Lecturer of directing 
courses, storytelling and screenwriting at art 
university, faculty of cinema and theater, Soore 
university, Karnameh institute. Bamdad institute, 
Hilaj film school et cetera.



233 139

ARMIN ISARIANآرمین ایثاریان

کارگردان و نویسنده، دارای تحصیالت کارشناسی کارگردانی 
سینما و همچنین کارشناسی فلسفه غرب است. در سال 

1378 فعالیت فیلم سازی خود را با ساخت فیلم 16 میلیمتری 
داستانی »رستگاری« آغاز کرد. او در کارنامه فیلم سازی اش 

12 فیلم کوتاه داستانی، دو سریال تلویزیونی، چهار فیلم 
بلند مستند داستانی، 5 فیلم مستند کوتاه و بلند و تله فیلم 

داستانی و همچنین فیلم نامه سینمایی را دارد. از این آثار 
می توان به »پل«، »وقت شام«، »آرزوها در اعماق«، »گمشده«، 

»یکی شبیه خود ما«، »اسرار دریاچه«، »پیله آهنی«، »کژال« 
و... اشاره کرد. 

آرمین ایثاریان برای فیلم هایش تا کنون موفق به دریافت 
جوایز مختلفی از جشنواره های خارجی و داخلی شده است 

که می توان به دریافت جایزه بهترین فیلم و فیلم نامه کوتاه از 
جشنواره شانگهای2013 چین، بهترین فیلم جشنواره کلرادو 

آمریکا، بهترین فیلم جشنواره IFVA هنگ کنگ، جوایز جشنواره 
مستند سینماحقیقت، جشن خانه سینما، جشنواره تِرس 

اسپانیا، لیرا پرتغال، بافلو نیویورک، راِسنیا ایتالیا و... اشاره 
کرد. وی دبیر دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما 
و همچنین داور و عضو هیات انتخاب جشنواره های مختلفی 

نیز بوده است.

Director and screenwriter. Bachelor of Arts (B.A.), 
Film Directing and also bachelor’s degree of 
western philosophy. He started his Filmmaking 
activity by making a 16mm fictional film “Salvation” 
in 1999. He has 12 short films, two television 
serials, four documentary feature films, five short 
and long documentaries and fictional telefilm 
and also screenplay in his film career. This works 
includes “Bridge”, “Dinner Time”, “The Dreams in 
the Depths”, “Missing”, “One like us”,” Mysteries of 
the Lake”, “Iron Cocoon”, “Kejal”, etc. Armin Isarian 
has received numerous awards from domestic and 
foreign festivals for his films such as award for 
the best short film and screenplay from Shanghai 
Festival, China (2013).  The best film of the 
Colorado film festival, America. The best film of 
IFVA Hong Kong film festival. Documentary awards 
of Cinema verité festival, cinema house celebration, 
Teres festival (Spain), Lira festival (Portugal), 
Buffalo festival (New York), Rasenia (Italy), etc. He 
has been director of 10th Independent celebration 
of cinema house and also arbiter and. member of 
the selection committee at various festivals
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S. VAHID HOSEYNI NAMIسید وحید حسینی نامی

متولد 1364 تبریز، فوق دیپلم فیلم سازی، عضو انجمن فیلم 
کوتاه ایران  )ایسفا(، ساخت بیش از 20 فیلم کوتاه و مستند. 
حضور و کسب جایزه از جشنواره های داخلی و خارجی مانند 

 in the palace ،فجر، فیلم کوتاه تهران، سینما حقیقت
بلغارستان، اسماعیلیه مصر، بوچئون کره جنوبی و نوشاتل 

سوئیس. عضو هیات انتخاب و داوری در جشنواره های فیلم 
کوتاه.

1985 Tehran, Iran. Education: Directing in Art 
University of Tehran, Iran (2005-2008). European 
Documentary Network, Tehran, Iran. Certified 
documentary production workshop – Cinema 
Verite Festival (2014). Professional Experience: 
Directed 20 documentaries and short films – 
participating in and winning some national and 
international film festivals for example In the 
Palace Bulgaria, Perth Film Fest Australia, Lucania 
Italy, Ismailia Egypt.
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 MR. Xآقای ایکس 

    19:00    13982019     19:00    

فیلم نامه نویس: سیاوش نجف پور 
تهیه کننده: رضا کریمی عرب 

فیلم بردار: ایمان سلیمی 
تدوین گر: آرش زاهدی 

صدابردار: جواد باقری 
طراحی صدا: حسین قورچیان 

طراح صحنه و لباس: محمد رضا میرزا محمدی، بیتا نصر 
بازیگران: مهدی صدر، آزاده موحد، مهیار افرا، سیاوش نجف پور 

خالصه داستان: هویت مردی از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند و 
به نظر می رسد او باید به این تغییرات تن دهد. 

Scriptwriter: Siavash Najaf Pour 
Producer: Reza Karimi Arab 
Cinematographer: Iman Salimi 
Editor: Arah Zahedi
Sound Recordist: Javad Bagheri 
Sound Designer: Houssein Ghorchian 
Set & Costume Designer: Mohammad Reza Mirzamoha-
madi, Bita Nasr 
Cast: Mehdi Sadr, Azadeh Movahed, Mahyar Afra, 
Siavash Najaf Pour

Synopsis: A man’s identity is changing in another way, 
and he seems to have to accept it.

DIRECTORکارگردان 

سیاوش نجف پور 

خرم آباد  / 1363 
کارشناسی ارشد روان شناسی 

Siavash Najaf Pour 
Khoram Abad / 1984 
MA in Psychology 
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LIGHT ROOMاتاق نور

    16:38    13982019    16:38    

فیلم نامه نویس: پویا عاقلی زاده
تهیه کننده: پویا عاقلی زاده

فیلم بردار: منصور عبدرضایی
تدوین گر: پویا عاقلی زاده

صدابردار: حیدر شیرزاد
طراحی صدا: رامین وطن نیا، پویا عاقلی زاده

طراح صحنه و لباس: مائده جزی زاده، زهرا مرزبان
بازیگران: بهزاد خلج، ادمون اوراهی، محمدرضا آبانگاه، مینا حسنلو، 

شیوا شعبانی، فاطمه ایوبی، الهه کشرانی، فرزانه قاسمی، مه ناز 
محمدجعفر، سام ناظمی

خالصه داستان: اتاق نور، جایی است در اعماق ذهن یک فیلم ساز، 
برای ورود. حاصل ورود به این اتاق، زیستی نو در جهان نور و رنگ 

است.

Scriptwriter: Pouya Aghelizadeh
Producer: Pouya Aghelizadeh
Cinematographer: Mansoor Abderezaei
Editor: Pouya Aghelizadeh
Sound Recordist: Heidar Shirzad
Sound Designer: Ramin Vatannia, Pouya Aghelizadeh
Set & Costume Designer: Maedeh Jazizadeh, Zahra 
Marzban
Cast: Behzad Khalaj, Edmon Orahi, Mohammadreza 
Abangah, Mina Hassanloo, Shiva Shabani, Fatemeh 
Ayyoubi, Elahe Kashrani, Farzaneh Ghasemi, Mahnaz 
Mohammadjafar, Sam Nazemi

Synopsis: Light Room is a space in the depth of a film-
maker’s mind to enter. Entering this room is a new life in 
the world of light and color.

DIRECTORکارگردان 

پویا عاقلی زاده

تهران / 1369
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Pouya Aghelizadeh
Tehran / 1990
MA in Dramatic Literature
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ELSINORالسینور

    05:03    13972018    05:03    

فیلم نامه نویس: احسان معجونی
تهیه کننده: احسان معجونی
فیلم بردار: احسان معجونی

تدوین گر: احسان معجونی
بازیگران: شایان افشردی

خالصه داستان: دارم می رم عروسی مامان

Scriptwriter: Ehsan Majooni
Producer: Ehsan Majooni
Cinematographer: Ehsan Majooni
Editor: Ehsan Majooni
Cast: Shayan Afshordi

Synopsis: I’m going to mom’s wedding

DIRECTORکارگردان 

احسان معجونی

زنجان / 1374
کارشناسی بازیگری نمایش

Ehsan Majooni
Zanjan / 1995
BA in Theater Acting

WAVES OF ILLUSIONامواج خیال

    6:12    13982019    6:12    

فیلم نامه نویس: علی غالمی
تهیه کننده: افشین رهگذر

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر کرج
فیلم بردار: علی غالمی

تدوین گر: سینا غالم نژاد
طراحی صدا: امیرحسین کردی

طراح صحنه و لباس: علی غالمی، امیرحسین کردی
بازیگران: محمدرضا کیامنش، دیبا سمن آبادی

خالصه داستان: پیرمرد در خیالی مواج تنهایی خود را از پنجره ای 
خاک گرفته نظاره می کند.

Scriptwriter: Ali Gholami
Producer: Afshin Rahgozar
Production Company: IYCS - Karaj office
Cinematographer: Ali Gholami
Editor: Sina Gholamnejad
Sound Designer: Amirhosein Kordi
Set & Costume Designer: Ali Gholami, Amirhossein Kordi
Cast: Mohammadreza Kiamanesh, Diba SamanAbadi

Synopsis: An Oldman watching his past throw a dusty 
window.

DIRECTORکارگردان 

علی غالمی

کرج / 1374
کارشناسی گرافیک

Ali Gholami
Karaj / 1995
BA in Graphics
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WAVES OF ILLUSIONامواج خیال

    6:12    13982019    6:12    

فیلم نامه نویس: علی غالمی
تهیه کننده: افشین رهگذر

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر کرج
فیلم بردار: علی غالمی

تدوین گر: سینا غالم نژاد
طراحی صدا: امیرحسین کردی

طراح صحنه و لباس: علی غالمی، امیرحسین کردی
بازیگران: محمدرضا کیامنش، دیبا سمن آبادی

خالصه داستان: پیرمرد در خیالی مواج تنهایی خود را از پنجره ای 
خاک گرفته نظاره می کند.

Scriptwriter: Ali Gholami
Producer: Afshin Rahgozar
Production Company: IYCS - Karaj office
Cinematographer: Ali Gholami
Editor: Sina Gholamnejad
Sound Designer: Amirhosein Kordi
Set & Costume Designer: Ali Gholami, Amirhossein Kordi
Cast: Mohammadreza Kiamanesh, Diba SamanAbadi

Synopsis: An Oldman watching his past throw a dusty 
window.

DIRECTORکارگردان 

علی غالمی

کرج / 1374
کارشناسی گرافیک

Ali Gholami
Karaj / 1995
BA in Graphics
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CLOSE ENOUGHامید

    9:00    13972018    9:00    

فیلم نامه نویس: مهدی حسینقلی، مجتبی ضرغامپور
تهیه کننده: مهدی حسینقلی، مجتبی ضرغامپور

فیلم بردار: مرتضی نجفی
تدوین گر: مهدی حسینقلی

صدابردار: هادی معنوی پور
طراحی صدا: بابک علوی

موسیقی: پارسا هادوی
طراح صحنه و لباس: مهدی حسینقلی، مجتبی ضرغامپور

بازیگران: آریا تحویلدار، اصغر نوعی، محمد موحد، پانیذ امینی، 
سینا سهرابیان، بهنام سلطانی، عطا شاه پناه، سوسن مزرعه، مارینا 
اسفندیاری، منصور اسفندیاری، مریم حسینقلی، مجتبی ضرغامپور، 

مهدی حسینقلی

خالصه داستان: زمانی که مرگ در می زند، چه کسی
 در را باز می کند؟

Scriptwriter: Mahdi Hosseingholi, Mojtaba Zarghampour
Producer: Mahdi Hosseingholi, Mojtaba Zarghampour
Cinematographer: Morteza Najafi
Editor: Mahdi Hosseingholi
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Designer: Babak Alavi
Music: Parsa Haadavi
Set & Costume Designer: Mahdi Hosseingholi, Mojtaba 
Zarghampour
Cast: Aria Tahvildar, Asgar Noei, Mohammad Movahhed, 
Paniza Amini, Sina Sohrabian, Behnam Soltani, Ata Shah-
panah, Soosan Mazreh, Marina Esfandiyari, Mansoor 
Esfandiyari, Maryam Hossenigholi, 
Mojtaba Zargampoor, Mahdi Hosseingholi
Synopsis: When death knocks, who 
opens the door?

مهدی حسینقلی

تهران / 1379
دیپلم

Mahdi Hosseingholi
Tehran / 2000
High School Diploma 

 WHITE WANDERINGبرف های سپید سرگردان
SNOWS

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: محمدرضا وطن دوست
تهیه کننده: محمدرضا وطن دوست

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران، خانه فیلم 
وطن دوست

فیلم بردار: محمدرضا وطن دوست
تدوین گر: محمدرضا وطن دوست

صدابردار: حسن مهدوی
طراحی صدا: حسین مهدوی، حسن مهدوی

طراح صحنه و لباس: سارا معیری
بازیگران: ربابه بخشی، حمیده رزاقی

خالصه داستان: تا چشاتو می بندی و باز می کنی، می بینی موهات 
مثله برف سفید شده و وقت رفتنه!.

Scriptwriter: Mohammadreza Vatandoust
Producer: Mohammadreza Vatandoust
Production Company: IYCS - Tehran Office, Vatandoust 
Film Institute
Cinematographer: Mohammadreza Vatandoust
Editor: Mohammadreza Vatandoust
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Designer: Hossein Mahdavi, Hasan Mahdavi
Set & Costume Designer: Sara Moayeri
Cast: Robabeh Bakh’shi, Hamideh Razaghi

Synopsis: At a glance, you find your hair as white as 
snow and it’s time to leave the world!

DIRECTORکارگردان 

محمدرضا وطن دوست

ساری / 1357
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Mohammadreza Vatandoust
Sari / 1978
MA in Art Research

DIRECTORکارگردان 

مجتبی ضرغامپور

تهران / 1376
دیپلم

Mojtaba Zarghampour
Tehran / 1998
High School Diploma
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 WHITE WANDERINGبرف های سپید سرگردان

SNOWS
    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: محمدرضا وطن دوست
تهیه کننده: محمدرضا وطن دوست

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران، خانه فیلم 
وطن دوست

فیلم بردار: محمدرضا وطن دوست
تدوین گر: محمدرضا وطن دوست

صدابردار: حسن مهدوی
طراحی صدا: حسین مهدوی، حسن مهدوی

طراح صحنه و لباس: سارا معیری
بازیگران: ربابه بخشی، حمیده رزاقی

خالصه داستان: تا چشاتو می بندی و باز می کنی، می بینی موهات 
مثله برف سفید شده و وقت رفتنه!.

Scriptwriter: Mohammadreza Vatandoust
Producer: Mohammadreza Vatandoust
Production Company: IYCS - Tehran Office, Vatandoust 
Film Institute
Cinematographer: Mohammadreza Vatandoust
Editor: Mohammadreza Vatandoust
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Designer: Hossein Mahdavi, Hasan Mahdavi
Set & Costume Designer: Sara Moayeri
Cast: Robabeh Bakh’shi, Hamideh Razaghi

Synopsis: At a glance, you find your hair as white as 
snow and it’s time to leave the world!

DIRECTORکارگردان 

محمدرضا وطن دوست

ساری / 1357
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Mohammadreza Vatandoust
Sari / 1978
MA in Art Research
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IN LAND’S WAYبه سبک زمین

    14:51    13972018    14:51    

فیلم نامه نویس: پیام رضایی
تهیه کننده: حمیدرضا زبیر

Dina Dreams Film :تهیه شده در
فیلم بردار: پویان آقابابایی

صدابردار: مهران بهروزنیا
طراحی صدا: محمدمهدی جواهری زاده

موسیقی: فردین خلعتبری
طراح صحنه و لباس: منیژه عزیزی

بازیگران: فریماه احمدی، شروین وحدت، منصور نصیری، 
امیرحسین باقریان، حمیدرضا زبیر، سهیل عبدی، مهران معصومی، 

حسام آریانفر، امیرحسین طالبی، تقی آزموده، مهناز رضایی، توران 
دسته باشی، حمید مسافر، سباستین آدریانو، مهسا حیدری، نونا 

نیسی، شیوا نائری

خالصه داستان: خانواده ای کوچک در زمین کشاورزی شان مشغول 
کار و تفریح هستند. ناگهان افراد ناشناسی با لباس سیاه از راه 

می رسند و وارد زمین می شوند. آن ها به جستجوی چیزی آمده اند که 
به زمین این خانواده مربوط است.

Scriptwriter: Payam Rezaei
Producer: Hamidreza Zobeir
Production Company: Dina Dreams Film
Cinematographer: Pooyan Aghababaei
Sound Recordist: Mehran Behrouznia
Sound Designer: Mohammad Mehdi Javaherizadeh
Music: Fardin Khalatbari
Set & Costume Designer: Manizhe Azizi
Cast: Farimah Ahmadi, Shervin Vahdat, Mansour Nasiri, 
Amir Hossein Bagherian, Hamidreza Zobier, Soheil Abdi, 
Mehran Masoumi, Hesam Arianfar, Amirhosein Talebi, 
Taghi Azmoudeh, Mahnaz Rezaei, Touran Dastehbashi, 
Hamid mosafer, Sebastian Adriano, Mahsa Heidari, Nona 
Neysi, Shiva Naeri
Synopsis: A small family is working on their field when 
several unknown men in black arrive at their doorstep, in 
search of something related to this family’s land.

DIRECTORکارگردان 

پیام رضایی

آبپخش / 1364
کارشناسی جامعه شناسی

Payam Rezaei
Abpakhsh / 1985
BA in Sociology

GENESISپیدایش

    10:00    13962017    10:00    

فیلم نامه نویس: آبتین مظفری
تهیه کننده: آبتین مظفری

تهیه شده در: استودیو پیرنگ، استودیو نما به نما
فیلم بردار: فرشید موسوی، آبتین مظفری 

تدوین گر: پویا دلیلی
طراحی صدا: جواد صفری

موسیقی: جواد صفری
بازیگران: آرش روشن، آلین جوهرچی

خالصه داستان: و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: از همه 
درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار 

نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مرد.

Scriptwriter: Abtin Mozafari 
Producer: Abtin Mozafari 
Production Company: Peyrag Studio, Nama be Nama 
Studio
Cinematographer: Farshid Mousavi, Abtin Mozafari
Editor: Puya Dalili
Sound Designer: Javad Safari
Music: Javad Safari
Cast: Arash Roshan, Alin Joharchi

Synopsis: And the Lord commanded the man, saying, of 
every tree of the garden thou mayest freely eat. But of 
the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not 
eat of it: for in the day that thou eatest there of thou shalt 
surely die.

DIRECTORکارگردان 

آبتین مظفری

تهران / 1359
کارشناسی سینما

Abtin Mozafari 
Tehran / 1980
BA in Cinema
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GENESISپیدایش

    10:00    13962017    10:00    

فیلم نامه نویس: آبتین مظفری
تهیه کننده: آبتین مظفری

تهیه شده در: استودیو پیرنگ، استودیو نما به نما
فیلم بردار: فرشید موسوی، آبتین مظفری 

تدوین گر: پویا دلیلی
طراحی صدا: جواد صفری

موسیقی: جواد صفری
بازیگران: آرش روشن، آلین جوهرچی

خالصه داستان: و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: از همه 
درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار 

نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مرد.

Scriptwriter: Abtin Mozafari 
Producer: Abtin Mozafari 
Production Company: Peyrag Studio, Nama be Nama 
Studio
Cinematographer: Farshid Mousavi, Abtin Mozafari
Editor: Puya Dalili
Sound Designer: Javad Safari
Music: Javad Safari
Cast: Arash Roshan, Alin Joharchi

Synopsis: And the Lord commanded the man, saying, of 
every tree of the garden thou mayest freely eat. But of 
the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not 
eat of it: for in the day that thou eatest there of thou shalt 
surely die.

DIRECTORکارگردان 

آبتین مظفری

تهران / 1359
کارشناسی سینما

Abtin Mozafari 
Tehran / 1980
BA in Cinema
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FOREVER SILENTتا ابد سکوت

    9:00    13972018    9:00    

فیلم نامه نویس: سامان آریان پور 
تهیه کننده: سامان آریان پور 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر کرمانشاه
فیلم بردار: سروش ولدی 

تدوین گر: سامان آریان پور
صدابردار: امین سلیمی

طراحی صدا: سامان آریان پور
طراح صحنه و لباس: سمیرا حضرتیان

بازیگران: یگانه بهرامی

خالصه داستان: در بلندترین فریادها سکوتی نهفته است که جز 
تالشی برای تغییر زندگی معنای دیگری ندارد.

Scriptwriter: Saman Aryanpour
Producer: Saman Aryanpour
Production Company: IYCS - Kermanshah Office
Cinematographer: Soroush Waladi 
Editor: Saman Aryanpour
Sound Recordist: Amin Salime
Sound Designer: Saman Aryanpour
Set & Costume Designer: Samira Hazratian
Cast: Yeghane Bahrami

Synopsis: In the loudest cry, there is a silence that is 
nothing more than an attempt to change lives.

DIRECTORکارگردان 

سامان آریان پور 

کرمانشاه / 1369
کاردانی شبکه 

Saman Aryanpour
Kermanshah / 1990
Post Diploma in Computer Networks

WHISPERS FROMتاش های تهی
UNDERWORLD

    5:00    13982019    5:00    

فیلم نامه نویس: سهیل چیوائی
تهیه کننده: سهیل چیوائی

فیلم بردار: سهیل چیوائی، صدرا سزاوار، مهدی غفوری
تدوین گر: سهیل چیوائی

صدابردار: سهیل چیوائی
طراحی صدا: سهیل چیوائی

خالصه داستان: در نیمه راه زندگانی مان، خویشتن را در جنگلی 
تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کرده بودم. و چه دشوار است وصف 

این جنگل وحشی و سخت و انبوه، که یادش ترس در دل را بیداد 
می کند! چنان تلخ است که مرگ جز اندکی از آن تلخ تر نیست، اما من، 

برای وصف صفایی که در این جنگل یافتم، از دگر چیزهایی که در آن 
جستم سخن خواهم گفت.

Scriptwriter: Soheil Chivaee          
Producer: Soheil Chivaee          
Cinematographer: Soheil Chivaee,Sadra Sezavar, Mahdi 
Ghafouri
Editor: Soheil Chivaee          
Sound Recordist: Soheil Chivaee          
Sound Designer: Soheil Chivaee          

Synopsis: Midway upon the journey of our life, I found 
myself within a forest dark, For the straightforward 
pathway had been lost. Ah me! how hard a thing it is to 
say. What was this forest savage, rough, and stern, which 
in the very thought renews the fear?

DIRECTORکارگردان 

سهیل چیوائی

تهران / 1376
کارشناسی سینما

Soheil Chivaee          
Tehran / 1997
BA in Cinema



ی
رب
ج
/ ت

ن 
یرا

ی ا
ما

ین
س

قه 
ساب

م
WHISPERS FROMتاش های تهی

UNDERWORLD
    5:00    13982019    5:00    

فیلم نامه نویس: سهیل چیوائی
تهیه کننده: سهیل چیوائی

فیلم بردار: سهیل چیوائی، صدرا سزاوار، مهدی غفوری
تدوین گر: سهیل چیوائی

صدابردار: سهیل چیوائی
طراحی صدا: سهیل چیوائی

خالصه داستان: در نیمه راه زندگانی مان، خویشتن را در جنگلی 
تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کرده بودم. و چه دشوار است وصف 

این جنگل وحشی و سخت و انبوه، که یادش ترس در دل را بیداد 
می کند! چنان تلخ است که مرگ جز اندکی از آن تلخ تر نیست، اما من، 

برای وصف صفایی که در این جنگل یافتم، از دگر چیزهایی که در آن 
جستم سخن خواهم گفت.

Scriptwriter: Soheil Chivaee          
Producer: Soheil Chivaee          
Cinematographer: Soheil Chivaee,Sadra Sezavar, Mahdi 
Ghafouri
Editor: Soheil Chivaee          
Sound Recordist: Soheil Chivaee          
Sound Designer: Soheil Chivaee          

Synopsis: Midway upon the journey of our life, I found 
myself within a forest dark, For the straightforward 
pathway had been lost. Ah me! how hard a thing it is to 
say. What was this forest savage, rough, and stern, which 
in the very thought renews the fear?

DIRECTORکارگردان 

سهیل چیوائی

تهران / 1376
کارشناسی سینما

Soheil Chivaee          
Tehran / 1997
BA in Cinema
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INTERSECTIONتقاطع

    9:00    13972019    9:00    

فیلم نامه نویس: حسن وحدانی
تهیه کننده: حسن وحدانی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تبریز
فیلم بردار: حسن وحدانی، زهرا اسد نسب

تدوین گر: حسن وحدانی
طراحی صدا: حسن وحدانی

طراح صحنه و لباس: حسن وحدانی، زهرا اسد نسب
بازیگران: حسن وحدانی، زهرا اسد نسب

خالصه داستان: روایتی تجربی از چرخه ناهمگون مکان ها و زمان ها 
که شخصیت هایش در پی کشف چهره گمشده خویش اند.

Scriptwriter: Hassan Vahdani
Producer: Hassan Vahdani
Production Company: IYCS - Tabriz Office
Cinematographer: Hassan Vahdani, Zahra Assad 
Nassab
Editor: Hassan Vahdani
Sound Designer: Hassan Vahdani
Set & Costume Designer: Hassan Vahdani, Zahra Assad 
Nassab
Cast: Hassan Vahdani, Zahra Assad Nassab

Synopsis: An empirical account of the heterogeneous 
cycle of places and times whose characters seek to 
discover their lost face.

DIRECTORکارگردان 

حسن وحدانی

تبریز / 1351
کارشناسی ارشد ارتباطات

Hassan Vahdani
Tabriz / 1973
MA in Communication Studies

WAR AND PEACEجنگ و صلح

    06:31    13982019    06:31    

فیلم نامه نویس: احسان میرزائی
تهیه کننده: احسان میرزائی

تهیه شده در: گروه سینمائی برادران میرزائی
فیلم بردار: ابوالفضل چیت گر، وحید بصیری

تدوین گر: احسان میرزائی
صدابردار: احسان میرزائی

طراحی صدا: احسان میرزائی
طراح صحنه و لباس: احسان میرزائی

بازیگران: حمید امیدوار

خالصه داستان: این فیلم موضوع قدرت را بر اساس دو مفهوم جنگ 
و صلح به تصویر می کشد. 

Scriptwriter: Ehsan Mirzaie
Producer: Ehsan Mirzaie
Production Company: Mirzaie Brothers Cinema Group
Cinematographer: Abolfazl Cheetgar, Vahid Basiri
Editor: Ehsan Mirzaie
Sound Recordist: Ehsan Mirzaie
Sound Designer: Ehsan Mirzaie
Set & Costume Designer: Ehsan Mirzaie
Cast: Hamid Omidvar

Synopsis: This film portrays the theme of power based 
on two concepts of war and peace.

DIRECTORکارگردان 

احسان میرزائی

قزوین / 1371
کاردانی کامپیوتر

Ehsan Mirzaie
Qazvin / 1992
Post Diploma in Computer Science 



ی
رب
ج
/ ت

ن 
یرا

ی ا
ما

ین
س

قه 
ساب

م
WAR AND PEACEجنگ و صلح

    06:31    13982019    06:31    

فیلم نامه نویس: احسان میرزائی
تهیه کننده: احسان میرزائی

تهیه شده در: گروه سینمائی برادران میرزائی
فیلم بردار: ابوالفضل چیت گر، وحید بصیری

تدوین گر: احسان میرزائی
صدابردار: احسان میرزائی

طراحی صدا: احسان میرزائی
طراح صحنه و لباس: احسان میرزائی

بازیگران: حمید امیدوار

خالصه داستان: این فیلم موضوع قدرت را بر اساس دو مفهوم جنگ 
و صلح به تصویر می کشد. 

Scriptwriter: Ehsan Mirzaie
Producer: Ehsan Mirzaie
Production Company: Mirzaie Brothers Cinema Group
Cinematographer: Abolfazl Cheetgar, Vahid Basiri
Editor: Ehsan Mirzaie
Sound Recordist: Ehsan Mirzaie
Sound Designer: Ehsan Mirzaie
Set & Costume Designer: Ehsan Mirzaie
Cast: Hamid Omidvar

Synopsis: This film portrays the theme of power based 
on two concepts of war and peace.

DIRECTORکارگردان 

احسان میرزائی

قزوین / 1371
کاردانی کامپیوتر

Ehsan Mirzaie
Qazvin / 1992
Post Diploma in Computer Science 
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WHITE TREEدرخت سفید

    15:00    13972018    15:00    

فیلم نامه نویس: سهیل بابایی
تهیه کننده: میثم جمالی

تهیه شده در: کمپانی فیلم را
فیلم بردار: وحید گلریز
تدوین گر: علی علیزاده

صدابردار: مصطفی میر انجم 
طراحی صدا: نادر علیمردانی

موسیقی: امید غفاریان 
طراح صحنه و لباس: کوشنا شاهرخی

بازیگران: عسل رنجبران، رضا صمد پور، نیلوفر امامیان

خالصه داستان: او ــ آن مرد ــ که رویاهای ما را می رباید، زندگی ما را 
ربوده است. ویرجینیا ولف

Scriptwriter: Soheil Babaei
Producer: Meysam Jamali
Production Company: Raw Film Company
Cinematographer: Vahid Golriz
Editor: Ali Alizade 
Sound Recordist: Mostafa Mir Anjom
Sound Designer: Nader Alimardani
Music: Omid Ghaffarian
Set & Costume Designer: Koshna Shahrokhi
Cast: Asal Ranjbaran, Reza Samadpour, Nilofar Emamian

Synopsis: He who robs us of our dreams robs us of our 
life. Virginia Woolf

DIRECTORکارگردان 

فریما خلیلی

قائم شهر  / 1372
کارشناسی ارشد نمایش

Farima Khalili
Ghaemshahr / 1993
MA in Theater
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FACE OR FACEرو ـ یا ـ رو  

    5:00    13982019    5:00    

فیلم نامه نویس: سید علیرضا حسینی
تهیه کننده: سعید نجاتی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: سید علیرضا حسینی

تدوین گر: سید علیرضا حسینی
طراحی صدا: مجید نجاتی

بازیگران: مهدی اکبری، محدثه فرجی، سجاد خلیلی

خالصه داستان: مواجهِه فردی با داناِی کُل خود، مابین ِ مرزِ بیداری 
و رویا...

Scriptwriter: Seyyed Alireza Hosseini
Producer: Saeed Nejati
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Seyyed Alireza Hosseini
Editor: Seyyed Alireza Hosseini
Sound Designer: Majid Nejati
Cast: Mahdi Akbari, Mohadeseh Faraji, Sajad Khalili

Synopsis: An Individual’s encounter to himself omni-
scient at the border between waking and dreaming… 

DIRECTORکارگردان 

سید علیرضا حسینی

تهران / 1356 
کاردانی کامپیوتر

Seyyed Alireza Hosseini
Tehran / 1977
Post Diploma in Computer Science 
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LIFE IS BEAUTIFULزندگی زیبا ست 

    7:00    13972019    7:00    

فیلم نامه نویس: مصطفی رحیمی
تهیه کننده: مصطفی رحیمی

فیلم بردار: امین خرسندی
تدوین گر: رضا مشیر رسائلی

صدابردار: امین جعفری
طراحی صدا: عرفان ابراهیمی

طراح صحنه و لباس: مصطفی رحیمی
بازیگران: مینا سلیمی، الدن ژافه وند، امیر رضا هاتفی

خالصه داستان: زن؛ حامله است. زن؛ تردید دارد.

Scriptwriter: Mostafa Rahimi
Producer: Mostafa Rahimi
Cinematographer: Amin Khorsandi
Editor: Reza Moshir Rasaeli
Sound Recordist: Amin Jafari
Sound Designer: Erfan Ebrahimi
Set & Costume Designer: Mostafa Rahimi
Cast: Mina Salimi, Ladan Jafeh Vand, Amir Reza Hatefi 

Synopsis: Woman is Pregnant. She has hesitated.

DIRECTORکارگردان 

مصطفی رحیمی

تهران / 1363
کارشناسی حقوق

Mostafa Rahimi
Tehran / 1984
BA in Law

 THE HEAVY SHADOW OFسایه سنگین کالغ
THE CROW

    11:51     13972018    11:51    

فیلم نامه نویس: بهنام اسدالهی
تهیه کننده: علیرضا اسمعیلی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر اردبیل
فیلم بردار: رامین فرزانه، آرمین دانشور

تدوین گر: آرمین دانشور
طراحی صدا: بهنام اسدالهی

طراح صحنه و لباس: بهنام اسدالهی، پویا جباری 
بازیگران: یوسف یزدانی، میثم درخشان، نادر محمدی، پویا جباری، 

رامین جهانگیر زاده، پیمان خدایی

خالصه داستان: در یک کویر خشک و هموار پنج انسان عریان و گلی 
از زیر خاک می رویند. در آن حوالی یک کالغ انسان ها را هدایت می کند 

که یکباره اتفاقاتی عجیبی رخ می دهد.

Scriptwriter: Behnam Asadolahi
Producer: Ali Reza Esmaili
Production Company: IYCS - Ardebil Office
Cinematographer: Ramin Farzaneh, Armin Danesvar
Editor: Armin Danesvar
Sound Designer: Behnam Asadolahi
Set & Costume Designer: Behnam Asadolahi, Pouya 
Jabbari
Cast: Yousef Yazdani, Meysam Derakhshan, Nader 
Mohammadi, Pouya Jabbari, Ramin Jahangir Zadeh,
Peyman Khodaie

Synopsis: In a dry flat desert five bare humans grow 
from under the soil around a crow guides people… which 
is going to be a strange thing.

DIRECTORکارگردان 

بهنام اسدالهی

اردبیل / 1372
کاردانی فیلم سازی

Behnam Asadolahi
Ardebil / 1994
Post Diploma in Filmmaking
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 THE HEAVY SHADOW OFسایه سنگین کالغ

THE CROW
    11:51     13972018    11:51    

فیلم نامه نویس: بهنام اسدالهی
تهیه کننده: علیرضا اسمعیلی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر اردبیل
فیلم بردار: رامین فرزانه، آرمین دانشور

تدوین گر: آرمین دانشور
طراحی صدا: بهنام اسدالهی

طراح صحنه و لباس: بهنام اسدالهی، پویا جباری 
بازیگران: یوسف یزدانی، میثم درخشان، نادر محمدی، پویا جباری، 

رامین جهانگیر زاده، پیمان خدایی

خالصه داستان: در یک کویر خشک و هموار پنج انسان عریان و گلی 
از زیر خاک می رویند. در آن حوالی یک کالغ انسان ها را هدایت می کند 

که یکباره اتفاقاتی عجیبی رخ می دهد.

Scriptwriter: Behnam Asadolahi
Producer: Ali Reza Esmaili
Production Company: IYCS - Ardebil Office
Cinematographer: Ramin Farzaneh, Armin Danesvar
Editor: Armin Danesvar
Sound Designer: Behnam Asadolahi
Set & Costume Designer: Behnam Asadolahi, Pouya 
Jabbari
Cast: Yousef Yazdani, Meysam Derakhshan, Nader 
Mohammadi, Pouya Jabbari, Ramin Jahangir Zadeh,
Peyman Khodaie

Synopsis: In a dry flat desert five bare humans grow 
from under the soil around a crow guides people… which 
is going to be a strange thing.

DIRECTORکارگردان 

بهنام اسدالهی

اردبیل / 1372
کاردانی فیلم سازی

Behnam Asadolahi
Ardebil / 1994
Post Diploma in Filmmaking
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 SOUPسوپ

    5:00    13972019    5:00    

فیلم نامه نویس: تی یام یابنده، آبان عسکری
تهیه کننده: تی یام یابنده 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: روزبه رایگا

تدوین گر: عماد خدابخش
صدابردار: حسام موسوی

طراحی صدا: محمد مهدی جواهری زاده 
طراح صحنه و لباس: آرش مالمیر، تی یام یابنده 

بازیگران: نادر فالح، سوگول قالتیان

خالصه داستان: جرو بحث شدیدی بین زن و مرد باعث…

Scriptwriter: Tiyam Yabandeh, Aban Askari
Producer: Tiyam Yabandeh
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Roozbeh Rayga
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Hesam Mousavi
Sound Designer: Mohammad Mehdi Javaherizadeh
Set & Costume Designer: Arash Malmir, Tiyam Yabandeh
Cast: Nader Fallah, Soghol Ghalatian

Synopsis: Argument between man and woman makes a…

DIRECTORکارگردان 

تی یام یابنده 

شیراز / 1363
کارشناسی ارشد سینما

Tiyam Yabandeh
Shiraz / 1987
MA in Cinema

STAGE OF HISTORYصحنه ی تاریخ

    6:14    13982019    6:14    

فیلم نامه نویس: سهند سرحدی
تهیه کننده: سهند سرحدی
فیلم بردار: سهند سرحدی

تدوین گر: مهشید افضلی
صدابردار: جواد ابراهیمی نژاد

طراحی صدا: جواد ابراهیمی نژاد
طراح صحنه و لباس: سهند سرحدی

خالصه داستان: فیلمی در بازخوانی یک عکس خبری از دوران انقالب 
ایران

Scriptwriter: Sahand Sarhaddi
Producer: Sahand Sarhaddi
Cinematographer: Sahand Sarhaddi
Editor: Mahshid Afzali
Sound Recordist: Javad Ebrahiminejad
Sound Designer: Javad Ebrahiminejad
Set & Costume Designer: Sahand Sarhaddi

Synopsis: An experimental film about a journal photo 
from Iran’s revolution era.

DIRECTORکارگردان 

سهند سرحدی

تهران / 1370
کارشناسی ادبیات نمایشی

Sahand Sarhaddi
Tehran / 1991
BA in Dramatic Literature 
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STAGE OF HISTORYصحنه ی تاریخ

    6:14    13982019    6:14    

فیلم نامه نویس: سهند سرحدی
تهیه کننده: سهند سرحدی
فیلم بردار: سهند سرحدی

تدوین گر: مهشید افضلی
صدابردار: جواد ابراهیمی نژاد

طراحی صدا: جواد ابراهیمی نژاد
طراح صحنه و لباس: سهند سرحدی

خالصه داستان: فیلمی در بازخوانی یک عکس خبری از دوران انقالب 
ایران

Scriptwriter: Sahand Sarhaddi
Producer: Sahand Sarhaddi
Cinematographer: Sahand Sarhaddi
Editor: Mahshid Afzali
Sound Recordist: Javad Ebrahiminejad
Sound Designer: Javad Ebrahiminejad
Set & Costume Designer: Sahand Sarhaddi

Synopsis: An experimental film about a journal photo 
from Iran’s revolution era.

DIRECTORکارگردان 

سهند سرحدی

تهران / 1370
کارشناسی ادبیات نمایشی

Sahand Sarhaddi
Tehran / 1991
BA in Dramatic Literature 
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FACES WITHOUT VISAGEصورت های بی چهره

    7:47    13982019    7:47    

فیلم نامه نویس: سعید امین آبادی، حسام رحمانی
تهیه کننده: حسام رحمانی

Crows Film Studio :تهیه شده در
فیلم بردار: حسام رحمانی

تدوین گر: حسام رحمانی
صدابردار: سامان شهامت

طراحی صدا: سامان شهامت
BRK :موسیقی

بازیگران: حسن رحمانی، گلزار ترکمن ها

خالصه داستان: چه می شود که سکوتی سخت مرا یادم را غرق 
می کند؟ چه می شود که چهره ها بی چهره می شوند در این داالن 

تاریک یاد؟

Scriptwriter: Saeed Aminabadi, Hesam Rahmani
Producer: Hesam Rahmani
Production Company: Crows Film Studio
Cinematographer: Hesam Rahmani
Editor: Hesam Rahmani
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Designer: Saman Shahamat
Music: BRK
Cast: Hasan Rahmani, Golzar Torkamanha

Synopsis: How come a somber silence drowns me and 
my memory? How come the faces lose visage in this 
dark dungeon of memory?

DIRECTORکارگردان 

حسام رحمانی

تهران / 1371
کاردانی معماری

Hesam Rahmani
Tehran / 1992
Post Diploma in Architecture

DIVINE COMEDYکمدی الهی

    11:00    ١٣٩٧2018    11:00    

فیلم نامه نویس: بهناز زحمتكش
تهیه کننده: ابوالفضل سلیمی دربرزی

Linkeeper Films :تهیه شده در
فیلم بردار: رامین راستجو

تدوین گر: رامین راستجو
موسیقی: روح هللا سلیمی

طراح صحنه و لباس: ابوالفضل سلیمی دربرزی
بازیگران: آریا میرركنی، ستاره توانگر، فاطمه مجیبیان، شهاب 

طباطبایی، پرنیا داودی زاده، فایزه فایزی، سجاد دهقانی، دنیا 
میرركنی، مینا سپندارنیا، مرضیه امین

خالصه داستان: نقاش گور خوابی در خواب گورش برهوتی می بیند 
دوزخ وار. نقاش از خواب می پرد. رادیو بخش هایی از كمدی الهی 

دانته را باز خوانی می كند. او رویایش را بر بوم شفاف تصویر می كند، او 
با فانوسی در جست و جوی عشق از دست رفته اش در فضای مجازی 

است.

Scriptwriter: Behnaz Zahmatkesh
Producer: Abolfazl Salimi Darberazi
Production Company: Linkeeper Films
Cinematographer: Ramin Rastju
Editor: Ramin Rastju
Music: Roholla Salimi
Set & Costume Designer: Abolfazl Salimi Darbarazi
Cast: Ariya Mirokni, Setare Tavangar, Fatemeh Mojibian, 
Shahab Tabatabayi, Parni Davudizadeh, Sajjad Dehghani, 
Faeze Faezi, Mina Sepandarnia, Marziye Amin

Synopsis: A painter who sleeps in a grave dreamed a 
Desert like the limb. The painter wakes up. Radio was 
reciting a part of Dante’s divine comedy...painting his 
dream on a clear canvas. He was looking for his lost love 
in the Virtual space.

DIRECTORکارگردان 

بهناز زحمتكش

یزد / ١٣٧١
كارشناسی عكاسی

Behnaz Zahmatkesh
Yazd / 1992
BA in Photography
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DIVINE COMEDYکمدی الهی

    11:00    ١٣٩٧2018    11:00    

فیلم نامه نویس: بهناز زحمتكش
تهیه کننده: ابوالفضل سلیمی دربرزی

Linkeeper Films :تهیه شده در
فیلم بردار: رامین راستجو

تدوین گر: رامین راستجو
موسیقی: روح هللا سلیمی

طراح صحنه و لباس: ابوالفضل سلیمی دربرزی
بازیگران: آریا میرركنی، ستاره توانگر، فاطمه مجیبیان، شهاب 

طباطبایی، پرنیا داودی زاده، فایزه فایزی، سجاد دهقانی، دنیا 
میرركنی، مینا سپندارنیا، مرضیه امین

خالصه داستان: نقاش گور خوابی در خواب گورش برهوتی می بیند 
دوزخ وار. نقاش از خواب می پرد. رادیو بخش هایی از كمدی الهی 

دانته را باز خوانی می كند. او رویایش را بر بوم شفاف تصویر می كند، او 
با فانوسی در جست و جوی عشق از دست رفته اش در فضای مجازی 

است.

Scriptwriter: Behnaz Zahmatkesh
Producer: Abolfazl Salimi Darberazi
Production Company: Linkeeper Films
Cinematographer: Ramin Rastju
Editor: Ramin Rastju
Music: Roholla Salimi
Set & Costume Designer: Abolfazl Salimi Darbarazi
Cast: Ariya Mirokni, Setare Tavangar, Fatemeh Mojibian, 
Shahab Tabatabayi, Parni Davudizadeh, Sajjad Dehghani, 
Faeze Faezi, Mina Sepandarnia, Marziye Amin

Synopsis: A painter who sleeps in a grave dreamed a 
Desert like the limb. The painter wakes up. Radio was 
reciting a part of Dante’s divine comedy...painting his 
dream on a clear canvas. He was looking for his lost love 
in the Virtual space.

DIRECTORکارگردان 

بهناز زحمتكش

یزد / ١٣٧١
كارشناسی عكاسی

Behnaz Zahmatkesh
Yazd / 1992
BA in Photography
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SEASIDEكناره

    9:00    13982019    9:00    

فیلم نامه نویس: مجید شهبازی
تهیه کننده: مجید شهبازی
فیلم بردار: مجید باقرزاده

صدابردار: مجید نجاتی
طراحی صدا: مجید نجاتی

طراح صحنه و لباس: سعیده میرزایی فرد، فاطمه اسالمیان
بازیگران: مهدی اعتماد سعید، رضا شیخ انصاری

خالصه داستان: مردی رو به دریا در سكوت خود غوطه ور است. 
موتور سواری پر سر و صدا وارد می شود. 

Scriptwriter: Majid Shahbazi
Producer: Majid Shahbazi
Cinematographer: Majid Bagherzadeh
Sound Recordist: Majid Nejati
Sound Designer: Majid Nejati
Set & Costume Designer: Saeedeh Mirzaei Fard, Fate-
meh Eslamian
Cast: Mehdi Etemad Saeed, Reza Sheykh Ansari

Synopsis: A man is standing toward the sea - immersed 
in deep silence. A noisy motorcyclist burst in.

DIRECTORکارگردان 

مجید شهبازی

ابهر / 1359
كارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

Majid Shahbazi
Abhar / 1980
MA in Polymer Engineering

BULLETS OF BAPTISMگلوله های تعمید

    12:00    13972019    12:00    

فیلم نامه نویس: زیور حجتی
تهیه کننده: زیور حجتی

تهیه شده در: دفتر تخصصی سینماـ  اصفهان
فیلم بردار: مجتبی اسپنانی

تدوین گر: مانا میهن
صدابردار: علی کاظمی

طراحی صدا: علیرضا نکولعل تک
موسیقی: علیرضا نکولعل تک

طراح صحنه و لباس: زیور حجتی
بازیگران: اکبر خلقی

خالصه داستان: مرد چاق برای از بین بردن  کثافت های وجودی اش،  
خود را در موقعیت های مختلف  حذف می کند؛ تاجایی  که تبدیل به 

دیگری الغرمی شود.

Scriptwriter: Zivar Hojati
Producer: Zivar Hojati
Production Company: Cinema Specialized Office - Isfahan
Cinematographer: Mojtaba Espanani
Editor: Mana Mihan
Sound Recordist: Ali Kazemi
Sound Designer: Alireza Nekolaltak
Music: Alireza Nekolaltak
Set & Costume Designer: Zivar Hojati
Cast: Akbar Kholgi

Synopsis: Faced with his existential fifth, the fat man 
eliminates himself in different situations to the extent of 
becoming skinny. 

DIRECTORکارگردان 

زیور حجتی

اصفهان / 1368
کارشناسی ارشد فلسفه دین

Zivar Hojati
Isfahan / 1990
MA in Philosophy of Religion
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BULLETS OF BAPTISMگلوله های تعمید

    12:00    13972019    12:00    

فیلم نامه نویس: زیور حجتی
تهیه کننده: زیور حجتی

تهیه شده در: دفتر تخصصی سینماـ  اصفهان
فیلم بردار: مجتبی اسپنانی

تدوین گر: مانا میهن
صدابردار: علی کاظمی

طراحی صدا: علیرضا نکولعل تک
موسیقی: علیرضا نکولعل تک

طراح صحنه و لباس: زیور حجتی
بازیگران: اکبر خلقی

خالصه داستان: مرد چاق برای از بین بردن  کثافت های وجودی اش،  
خود را در موقعیت های مختلف  حذف می کند؛ تاجایی  که تبدیل به 

دیگری الغرمی شود.

Scriptwriter: Zivar Hojati
Producer: Zivar Hojati
Production Company: Cinema Specialized Office - Isfahan
Cinematographer: Mojtaba Espanani
Editor: Mana Mihan
Sound Recordist: Ali Kazemi
Sound Designer: Alireza Nekolaltak
Music: Alireza Nekolaltak
Set & Costume Designer: Zivar Hojati
Cast: Akbar Kholgi

Synopsis: Faced with his existential fifth, the fat man 
eliminates himself in different situations to the extent of 
becoming skinny. 

DIRECTORکارگردان 

زیور حجتی

اصفهان / 1368
کارشناسی ارشد فلسفه دین

Zivar Hojati
Isfahan / 1990
MA in Philosophy of Religion
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 SINFUL PLEASURESلذت های گناه آلود

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: مهدی فرد قادری
تهیه کننده: مهدی فرد قادری

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران
فیلم بردار: علی شورورزی، آیین ایرانی

تدوین گر: رامین نجفی
صدابردار: بهنام عباسی فر

طراحی صدا: سامان شهامت
موسیقی: آیمان

طراح صحنه و لباس: مهدی فرد قادری
بازیگران: مجید مظفری، یاسر جعفری

خالصه داستان: گاوداری پر از مگس و سوسک و گاو! کارگر گاوداری 
پسری الل است و رئیس گاوداری پیرمردی خرفت! در حالیکه همه چیز 

مانند همیشه در کثافت کامل پیش می رود، ورود زنی ناشناس روابط 
کارگر و رئیس را دچار تغییر می کند و آن ها تصمیمات خطرناکی در 

مورد یکدیگر می گیرند.

Scriptwriter: Mehdi Fard Ghaderi
Producer: Mehdi Fard Ghaderi
Production Company: IYCS - Tehran Office
Cinematographer: Ali Shorvarzi, Aeen Irani 
Editor: Ramin Najafi
Sound Recordist: Behanm Abasifar
Sound Designer: Saman Shahamat
Music: I’m On 
Set & Costume Designer: Mehdi Fard Ghaderi
Cast: Majid Mozafari, Yaser Jafari

Synopsis: It’s a dairy farm full of flies and cockroaches 
and cows! A dairy farm worker is a mute boy and dairy 
farm boss is a dumb old man! While everything goes on 
shitty the same as usual, the entrance of an unknown 
woman changes the relationship between the worker 
and his boss and they make dangerous decisions about 
each other.

DIRECTORکارگردان 

مهدی فرد قادری

نیشابور / 1365
کارشناسی مرمت آثار تاریخی

Mehdi Fard Ghaderi
Neishabour / 1986
BA in Restoration of monuments

LIMBOلیمبو

    8:00    13982019    8:00    

فیلم نامه نویس: تورج هیبتی
تهیه کننده: تورج هیبتی

تدوین گر: تورج هیبتی
طراحی صدا: حسین رنگنه

خالصه داستان: روایتی از کمدی الهی

Scriptwriter: Touraj Heibati
Producer: Touraj Heibati
Editor: Touraj Heibati
Sound Designer: Hosein Zanganeh

Synopsis: A story about Dante’s divine comedy

DIRECTORکارگردان 

تورج هیبتی

همدان / 1367
کارشناسی گرافیک

Touraj Heibati
Hamedan / 1988
BA in Graphics
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LIMBOلیمبو

    8:00    13982019    8:00    

فیلم نامه نویس: تورج هیبتی
تهیه کننده: تورج هیبتی

تدوین گر: تورج هیبتی
طراحی صدا: حسین رنگنه

خالصه داستان: روایتی از کمدی الهی

Scriptwriter: Touraj Heibati
Producer: Touraj Heibati
Editor: Touraj Heibati
Sound Designer: Hosein Zanganeh

Synopsis: A story about Dante’s divine comedy

DIRECTORکارگردان 

تورج هیبتی

همدان / 1367
کارشناسی گرافیک

Touraj Heibati
Hamedan / 1988
BA in Graphics
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MALUMمالوم

    7:00    13982019      7:00

فیلم نامه نویس: احسان سلطانی
تهیه کننده: احسان سلطانی

ـ دفتر ارومیه تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایرانـ 
فیلم بردار: ایمان صالحی

تدوین گر: مجید یوسفی
طراحی صدا: مجید یوسفی

طراح صحنه و لباس: احسان سلطانی
بازیگران: فاطمه طاهرفر، علی حسین مولوی، شیما محبی، 

محمدرضا دهدشتی، مائده محسنی، آزاده زائری اصفهانی، ژاله 
علیمردانی، اسماعیل سلطانی، روزبه نجاتی

خالصه داستان: همه چیز با خوردن یک سیب آغاز شد.  پس از 
گذشت قرن ها، مردم پوچ و سست عنصری که تمدن و فرهنگ عظیمی 

را بنا نهاده بودند، پس از فرو پاشی تمدنشان که طی آن سرزمینشان 
به وسیله خشکسالی خالی از حیات شده بود، خودشان را متوسل و 

محدود به آیین ها و سنت های خرافه ای کرده اند.

Scriptwriter: Ehsan Soltani
Producer: Ehsan Soltani
Production Company: IYCS –Orumieh Office
Cinematographer: Iman Salehi
Editor: Majid yusefi
Sound Designer: Majid yusefi
Set & Costume Designer: Ehsan Soltani
Cast: Fatemeh Taherfar, AliHossein Molavi, Shima 
Mohebbi, Mohammadreza Dehdashti, maedeh Mohseni, 
azadeh Zaeri, jaleh Alimardani, Esmail Soltani, Ruzbeh 
Nejati

Synopsis: All began with eating an Apple, after centuries 
absurd and week-minded people who built up and pos-
sessed a great culture and civilization, after the destruc-
tion of their civilization with which their land being swept 
by drought, are now limited and confined to Superstitions 
traditions and rituals.

DIRECTORکارگردان 

احسان سلطانی

ماکو / 1367
دانشجوی کارشناسی ارشد سینما 

Ehsan Soltani
Maku / 1988
MA student in cinema
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LOOKنگاه 

    2:24    13982019    2:24    

فیلم نامه نویس: سمیه سادات مکی نژاد
تهیه کننده: محمدرضا حسایی

تدوین گر: سمیه سادات مکی نژاد
طراحی صدا: مریم سادات مکی نژاد

خالصه داستان: زن، اهداف و آرزوهایش

Scriptwriter: Somaye Sadat Makinezhad
Producer: Mohammadreza Hesaey
Editor: Somaye Sadat Makinezhad
Sound Designer: Maryam Sadat Makinezhad

Synopsis: Woman, her goals and dreams

سمیه سادات مکی نژاد

تهران / 1360
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Somaye Sadat Makinezhad
Tehran / 1981
MA in Animation

DIRECTORکارگردان 

مریم سادات مکی نژاد

تهران / 1362
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Maryam sadat makinezhad
Tehran / 1983
MA in Animation
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وقتی »زنی که کنار گلداِن ُپرگلی نشسته« 

بعد از 154 سال خسته می شود.

WHEN A WOMAN SEATED BESIDE 
A VASE OF FLOWERS AFTER 154 
YEARS WOULD GET TIRED.

    3:00     13982019      3:00

تهیه کننده: شهریار حنیفه
طراحی صدا: شهریار حنیفه

خالصه داستان: وقتی »زنی که کنار گلداِن ُپرگلی نشسته« بعد از 
154 سال خسته می شود.

Producer: Shahriar Hanife
Sound Designer: Shahriar Hanife

Synopsis: When A Woman Seated beside a Vase of 
Flowers after 154 years would get tired.

DIRECTORکارگردان 

شهریار حنیفه

تهران / 1372
دیپلم

Shahriar Hanife
Tehran / 1993
High School Diploma





EXPERIMENTAL
NATIONAL COMPETITION



پویانمایی
مسابقه سینمای ایران
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 AMIR MOHAMMADامیر محمد دهستانی
DEHESTANI

متولد 1348، تهران. کارگردان، نویسنده و مدرس، دانش آموخته 
کارشناسی فیلم برداری سینما و ارشد کارگردانی انیمیشن، 
سابقه سال ها عضویت در هیات های داوری جشنواره ها و 
شوراهای تخصصی انیمیشن، سینما و بازی های رایانه ای 

در سطح ملی. عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران، از 
بنیانگذاران شرکت تولید انیمیشن »حور« و دریافت جوایز از 

جشنواره های انیمیشن.
در حال حاضر مدیرگروه انیمیشن دانشگاه هنر و معاون 

انیمیشن مرکز سینمای مستند و تجربی.

Born in 1969, Tehran. Director, author and 
lecturer. Bachelor of cinema filming and master 
of animation directing. Membership in festivals 
Jury and specialized animation boards, cinema 
and computer games at national level, for years. 
Member of faculty in Tehran university of art. Co-
Founder of animation production company, Hoor 
and getting awards from animation festivals. Now 
he is animation head of department in university 
of art and animation deputy documentary and 
experimental cinema center.
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SHIVA SADEGH ASADIشیوا صادق اسدی

متولد 1362، تهران. لیسانس گرافیک از دانشگاه الزهرا، فوق 
لیسانس انیمیشن از دانشگاه هنر تهران

ساخت چند فیلم پویانمایی از جمله »بچه گربه« و »یال و 
کوپال«. حضور در جشنواره های بین المللی از جمله انسی، 
هیروشیما، داک الیپزیگ و... کسب جایزه از جشنواره هایی 

همچون فیلم فست درسدن، انیماوی، تیندیرینریس، 
پویانمایی تهران، جشن مستقل انیمیشن و..

Born in Tehran in 1983, she started her career as 
a visual artist in 2006 but then she continued her 
studies and graduated with a Master’s degree in 
animation from University of Art, Tehran. Since 
then, her   short-animated films (including “The 
Kitten” and “Maned & Macho) have been screened 
in many festivals all over the world and won some 
prizes.
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PARASTOO CARDGARپرستو کاردگر

فیلم ساز، نویسنده و انیماتور ایرانی
متولد 1365 تهران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی 

انیمیشن
او ساخت انیمیشن کوتاه »ایکی« را در کارنامه خود دارد.

Filmmaker, writer and animator. 
She was born in 1986, Tehran and holds an MA in 
Directing animated films.
She is known for her short animated “icky”.
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GONE... رفت 

1:40      13972019      1:40

فیلم نامه نویس:  سمانه فضل اله اسدی
تهیه کننده:  سمانه فضل اله اسدی

تدوین گر:  سمانه فضل اله اسدی
طراحی صدا:  سمانه فضل اله اسدی

موسیقی:  چاوش اسکندری خواه
طراح شخصی و کانسپت:  سمانه فضل اله اسدی

انیماتور:  سمانه فضل اله اسدی

خالصه داستان:  آخرین لحظه خداحافظی یک مهاجر با وطن و 
عزیزانش.

Scriptwriter:  Samaneh Fazlollah asadi
Producer: Samaneh Fazlollah asadi
Editor:  Samaneh Fazlollah asadi
Sound Designer:  Samaneh Fazlollah asadi
Music:  Chavosh Eskandari khah
Character & Concept Designer:  Samaneh Fazlollah 
asadi
Animator:  Samaneh Fazlollah asadi

Synopsis:  The last moment of a migrant’s farewell to her 
homeland and loved ones.

DIRECTORکارگردان 

سمانه فضل اله اسدی 

تهران  / 1361
کارشناسی نقاشی

Samaneh Fazlollah asadi
Tehran / 1982
BA in Painting
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MR. DEERآقای گوزن

9:00      13972018      9:00

فیلم نامه نویس:  مجتبی موسوی
تهیه کننده:  صدیقه فامیل فرنیا

تهیه شده در:  سوره سینما
تدوین گر:  مجتبی موسوی

طراحی صدا:  مجید داوودی
موسیقی:  شاهد مصطفی فر

طراح شخصی و کانسپت:  مجتبی موسوی
انیماتور:  مجتبی موسوی

خالصه داستان:  داستان در زمانی نامعلوم در یک ایستگاه مترو 
روایت می شود. مردم این جامعه چهره های حیوانی دارند.  انسانیت 
و اخالق را از یاد برده  و از هیچ گناهی پرهیز ندارند. در بین مسافرین 

قطار یک نفر )آقای گوزن( با بقیه متفاوت است و سعی در اصالح 
جامعه دارد.

Scriptwriter:  Mojtaba Mousavi
Producer: Sedigheh Famil Farnia
Production Company:  Soureh Cinema Org
Editor:  Mojtaba Mousavi
Sound Designer:  Majid Davoudi
Music:  Shahead Mostafafar
Character & Concept Designer:  Mojtaba Mousavi
Animator:  Mojtaba Mousavi

Synopsis:  The story is narrating in an unknown time, 
in a ruined modern subway. People in this society have 
animal faces, they have forgotten humanity and ethics 
and they do not avoid sins. There is someone with a deer 
face who is trying to reform the society.

DIRECTORکارگردان 

مجتبی موسوی

مشهد / 1365
کارشناسی حقوق

Mojtaba Mousavi
Mashhad / 1986
BA in Law
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IT WAS NOT MY DREAMاین رویای من نبود

1:40      13972018      1:40

فیلم نامه نویس:  وریا نیک منش
تهیه کننده:  مریم هاشم نژاد

تهیه شده در:  استودیو انیمیشن می ونی 
تدوین گر:  وریا نک منش

طراحی صدا:  وریا نک منش
طراح شخصی و کانسپت:  مریم هاشم نژاد

انیماتور:  وریا نک منش

خالصه داستان:  موج های دریا بر ساحل می لغزند و خرچنگ ها 
روزیشان را از دریا می گیرند، اما دریا خبر تلخی در خود پنهان کرده 

است.

Scriptwriter:  Worya Nick Manesh
Producer: Maryam Hashem Nezhad
Production Company:  Mey & Ney Animation Studio
Editor:  Worya Nick Manesh
Sound Designer:  Worya Nick Manesh
Character & Concept Designer:  Maryam Hashem 
Nezhad
Animator:  Worya Nick Manesh

Synopsis:  Sea waves slip on the beach & Crabs take 
their dietary from the sea, But the sea hides a bitter new.

مریم هاشم نژاد

زنجان / 1360
کارشناسی گرافیک

Maryam Hashem Nezhad
Zanjan / 1981
MA in Graphic

 THE MYTH OF DRAGON`Sافسانه کوه اژدها
MOUNTAIN

7:30      13972019      7:30

فیلم نامه نویس:  افسانه بخشی
تهیه کننده:  اصغر صفار

تهیه شده در:  هوران استودیو، سازمان صدا و سیما
تدوین گر:  اصغر صفار

طراحی صدا:  حسین قورچیان
موسیقی:  میالد موحدی

طراح شخصی و کانسپت:  امیر هوشنگ معین، اصغر صفار
انیماتور:  مهدی درویشانی

خالصه داستان:  اژدهایی در کوه زندگی می کند مردم را اسیر خود 
کرده و غذاهای آن ها را می خورد تا اینکه پهلوان این موضوع را 

می فهمد و با آن مبارزه می کند.

Scriptwriter:  Afsane Bakhshi
Producer: Asghar Safar
Production Company:  Hooran Studio, IRIB
Editor:  Asghar Safar
Sound Designer:  Hosein Ghourchian 
Music:  Milad Movahedi
Character & Concept Designer:  Amir Houshang Moein, 
Asghar Safar
Animator:  Mehdi Darvishani
Synopsis:  Pahlavan seeks to defeat the spell of the 
Dragon Mountain…

عباس جاللی یکتا

تهران / 1358
کارشناسی سینما

Abbas Jalaliyekta
Tehran / 1980
BA in Cinema

DIRECTORکارگردان 

اصغر صفار

خمینی شهر / 1355
کارشناسی ارشد انیمیشن

Asghar Safa
Khomeini Shahr / 1977
MA in Animation
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IT WAS NOT MY DREAMاین رویای من نبود

1:40      13972018      1:40

فیلم نامه نویس:  وریا نیک منش
تهیه کننده:  مریم هاشم نژاد

تهیه شده در:  استودیو انیمیشن می ونی 
تدوین گر:  وریا نک منش

طراحی صدا:  وریا نک منش
طراح شخصی و کانسپت:  مریم هاشم نژاد

انیماتور:  وریا نک منش

خالصه داستان:  موج های دریا بر ساحل می لغزند و خرچنگ ها 
روزیشان را از دریا می گیرند، اما دریا خبر تلخی در خود پنهان کرده 

است.

Scriptwriter:  Worya Nick Manesh
Producer: Maryam Hashem Nezhad
Production Company:  Mey & Ney Animation Studio
Editor:  Worya Nick Manesh
Sound Designer:  Worya Nick Manesh
Character & Concept Designer:  Maryam Hashem 
Nezhad
Animator:  Worya Nick Manesh

Synopsis:  Sea waves slip on the beach & Crabs take 
their dietary from the sea, But the sea hides a bitter new.

مریم هاشم نژاد

زنجان / 1360
کارشناسی گرافیک

Maryam Hashem Nezhad
Zanjan / 1981
MA in Graphic

DIRECTORکارگردان 

وریا نیک منش

سنندج / 1359
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Worya Nick Manesh
Sanandaj / 1980
MA in Animation Directing
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THIS SIDE, OTHER SIDEاین سو، آن سو

8:51      13972019      8:51

فیلم نامه نویس:  لیدا فضلی
تهیه کننده:  لیدا فضلی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  لیدا فضلی

طراحی صدا:  مهرشاد ملکوتی
موسیقی:  آرمان موسی پور

طراح شخصی و کانسپت:  لیدا فضلی، مریم کرمی
انیماتور:  مریم کرمی، رسول شیری

خالصه داستان:  دو کودک در دو سوی خط مرزی با هم دوست 
می شوند و بهانه ی جنگ برای بزرگ ترها فراهم می شود.

Scriptwriter:  Lida Fazli
Producer: Lida Fazli
Production Company:  DEFC
Editor:  Lida Fazli
Sound Designer:  Mehrshad Malakooti
Music:  Arman Mousa Pour
Character & Concept Designer:  Lida Fazli, Maryam 
Karami
Animator:  Maryam Karami, Rasoul Shiri

Synopsis:  Two children are played together on two sides 
of the border line, and the pretext of war is provided for 
adults.

DIRECTORکارگردان 

لیدا فضلی

زنجان / 1355
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن 

Lida Fazli
Zanjan / 1977
MA in Animation Directing

DADپدر

6:00      13982019      6:00

فیلم نامه نویس:  محمد کیوان مرز
تهیه کننده:  محمد کیوان مرز

تهیه شده در:  استودیو انیمیشن مرز
طراحی صدا:  مسلم رسولی

موسیقی:  مسلم رسولی
طراح شخصی و کانسپت:  محمد کیوان مرز

انیماتور:  مجید محمدی، علی محمدی، تارا مهدی زاده، محمد 
سلیمیان، محمد جواد نراقی، حسین گنجی

خالصه داستان:  پسر بچه ای تالش می کند پدرش را از افسردگی بعد 
از طالق با همسرش نجات دهد.

Scriptwriter:  Mohammad Keivan Marz
Producer: Mohammad Keivan Marz
Production Company:  MARZ Animation Studio
Sound Designer:  Moslem Rasouli
Music:  Moslem Rasouli
Character & Concept Designer:  Mohammad Keivan 
Marz
Animator:  Majid Mohammadi, Ali Mohammadi, Tara 
Mehdi Zadeh, Mohammad Salimian, Mohamamd Javad 
Naraghi

Synopsis:  A young boy tries to attract his father’s atten-
tion who is in a depression after his divorce.

DIRECTORکارگردان 

محمد کیوان مرز

تهران / 1365
کارشناسی سینما

Mohammad Keivan Marz
Tehran / 1986
BA in Cinema
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6:00      13982019      6:00

فیلم نامه نویس:  محمد کیوان مرز
تهیه کننده:  محمد کیوان مرز

تهیه شده در:  استودیو انیمیشن مرز
طراحی صدا:  مسلم رسولی

موسیقی:  مسلم رسولی
طراح شخصی و کانسپت:  محمد کیوان مرز

انیماتور:  مجید محمدی، علی محمدی، تارا مهدی زاده، محمد 
سلیمیان، محمد جواد نراقی، حسین گنجی

خالصه داستان:  پسر بچه ای تالش می کند پدرش را از افسردگی بعد 
از طالق با همسرش نجات دهد.

Scriptwriter:  Mohammad Keivan Marz
Producer: Mohammad Keivan Marz
Production Company:  MARZ Animation Studio
Sound Designer:  Moslem Rasouli
Music:  Moslem Rasouli
Character & Concept Designer:  Mohammad Keivan 
Marz
Animator:  Majid Mohammadi, Ali Mohammadi, Tara 
Mehdi Zadeh, Mohammad Salimian, Mohamamd Javad 
Naraghi

Synopsis:  A young boy tries to attract his father’s atten-
tion who is in a depression after his divorce.

DIRECTORکارگردان 

محمد کیوان مرز

تهران / 1365
کارشناسی سینما

Mohammad Keivan Marz
Tehran / 1986
BA in Cinema
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STAIRپلکان

8:05      13972018      8:05

فیلم نامه نویس:  سیامک واحد
تهیه کننده:  سیامک واحد

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  سیامک واحد

طراحی صدا:  آرمین بهاری
موسیقی:  امیر حسین نجفی

طراح شخصی و کانسپت:  سیامک واحد
انیماتور:  سیامک واحد

خالصه داستان:  شمع سوسو زد... بیرون رفتم و سر از پلکان 
درآوردم.

Scriptwriter:  Siamak Vahed
Producer: Siamak Vahed
Production Company:  DEFC
Editor:  Siamak Vahed
Sound Designer:  Armin Bahari
Music:  Amir-Hossein Najafi
Character & Concept Designer:  Siamak Vahed
Animator:  Siamak Vahed

Synopsis:  Candle light flickered… I got out and found 
myself in front of Stair.

DIRECTORکارگردان 

سیامک واحد

تبریز / 1368
کارشناسی ارشد انیمیشن

Siamak Vahed
Tabriz / 1989
MA in Animation 

JEBEERجبیر

10:00      13972018      10:00

فیلم نامه نویس:  اشکان رهگذر
تهیه کننده:  اشکان رهگذر

تهیه شده در:  استودیو هورخش
تدوین گر:  اشکان رهگذر

طراحی صدا:  علیرضا علویان
موسیقی:  عطا اخگراندوز

طراح شخصی و کانسپت:  ریحانه میرهاشمی
انیماتور:  فرگل قدیمی 

خالصه داستان:  محیط بان در منطقه حفاظت شده به گشت زنی 
مشغول است، روح او با طبیعت همسان شده و از این روی  در گردش 

خود در صیانت از مرزهای طبیعت و حیوانات خود نیز به جانداران 
مختلف تبدیل شده و آزادانه و مستانه در طبیعت می تازد و زیست 

می کند. اما در بین همین گردش روزانه دست تقدیر او را مقابل 
شکارچیان غیر مجاز قرار می دهد.

Scriptwriter:  Ashkan Rahgozar
Producer: Ashkan Rahgozar
Production Company:  Hoorakhsh Studios
Editor:  Ashkan Rahgozar
Sound Designer:  Alireza Alavian
Music:  Ata Akhgarandouz
Character & Concept Designer:  Reyhane Mirhashemi
Animator:  Fargol Ghadimi

Synopsis:  The wildlife ranger is patrolling the protective 
area, while his soul is intertwined with the nature and all 
the creatures he is protecting. He runs freely and lives 
with the animals, surrounded by beauty. But, as fate 
would have it, he is confronted with some poachers.

DIRECTORکارگردان 

ریحانه میرهاشمی

تهران / 1363
کارشناسی طراحی صنعتی

Reyhane Mirhashemi
Tehran / 1984
BA in Industrial Design
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10:00      13972018      10:00

فیلم نامه نویس:  اشکان رهگذر
تهیه کننده:  اشکان رهگذر

تهیه شده در:  استودیو هورخش
تدوین گر:  اشکان رهگذر

طراحی صدا:  علیرضا علویان
موسیقی:  عطا اخگراندوز

طراح شخصی و کانسپت:  ریحانه میرهاشمی
انیماتور:  فرگل قدیمی 

خالصه داستان:  محیط بان در منطقه حفاظت شده به گشت زنی 
مشغول است، روح او با طبیعت همسان شده و از این روی  در گردش 

خود در صیانت از مرزهای طبیعت و حیوانات خود نیز به جانداران 
مختلف تبدیل شده و آزادانه و مستانه در طبیعت می تازد و زیست 

می کند. اما در بین همین گردش روزانه دست تقدیر او را مقابل 
شکارچیان غیر مجاز قرار می دهد.

Scriptwriter:  Ashkan Rahgozar
Producer: Ashkan Rahgozar
Production Company:  Hoorakhsh Studios
Editor:  Ashkan Rahgozar
Sound Designer:  Alireza Alavian
Music:  Ata Akhgarandouz
Character & Concept Designer:  Reyhane Mirhashemi
Animator:  Fargol Ghadimi

Synopsis:  The wildlife ranger is patrolling the protective 
area, while his soul is intertwined with the nature and all 
the creatures he is protecting. He runs freely and lives 
with the animals, surrounded by beauty. But, as fate 
would have it, he is confronted with some poachers.

DIRECTORکارگردان 

ریحانه میرهاشمی

تهران / 1363
کارشناسی طراحی صنعتی

Reyhane Mirhashemi
Tehran / 1984
BA in Industrial Design
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RED EYESچشمان سرخ

8:00      13982019      8:00

فیلم نامه نویس:  شهرام خوارزمی
تهیه کننده:  شهرام خوارزمی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  شهرام خوارزمی

طراحی صدا:  صادق جوادی
موسیقی:  بهنام معیریان

طراح شخصی و کانسپت:  شهرام خوارزمی
انیماتور:  شهرام خوارزمی

خالصه داستان:  زنی باچشمان سرخ همراه ببری تنومند تنها در 
جنگل زندگی می کند. او که در شب عروسی همسرش را در حمله 

گرگ ها از دست داده با نفرت و چشمان سرخ از مردم دوری می کند.

Scriptwriter:  Shahram Kharazmi
Producer: Shahram Kharazmi
Production Company:  DEFC
Editor:  Shahram Kharazmi
Sound Designer:  Sadegh Javadi
Music:  Behnam Moayyerian
Character & Concept Designer:  Shahram Kharazmi
Animator:  Shahram Kharazmi

Synopsis:  A red-eyed woman lives in a jungle with 
a strong tiger... Her husband is killed by wolves at a 
wedding night. The woman avoids people with hatred 
and red eyes ...

DIRECTORکارگردان 

شهرام خوارزمی

تهران / 1350
کارشناسی ارشد هنر

Shahram Kharazmi
Tehran / 1971
MA in Art

GRAY BODYجسم خاکستری

5:00      13982019      5:00

فیلم نامه نویس: امین کفاش زاده
تهیه کننده: سمانه شجاعی

تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر: سمانه شجاعی

طراحی صدا: امین کفاش زاده
طراح شخصی و کانسپت: سمانه شجاعی

انیماتور:  سمانه شجاعی

خالصه داستان:  پزشک خونسردانه مشغول ویزیت بیمار است. 
تعدادی بیمار اعصاب و روان منتظرند تا نوبتشان شود. اما از این 

بیماران نمی توان توقع داشت که آرام بمانند.

Scriptwriter: Amin Kafashzadeh
Producer: Samaneh Shojaei
Production Company: DEFC
Editor: Samaneh Shojaei
Sound Designer: Amin Kafashzadeh
Character & Concept Designer: Samaneh Shojaei
Animator: Samaneh Shojaei

Synopsis: The doctor is calmly visiting the patient. There 
are some psychiatric patients sitting in the waiting room. 
But these patients cannot be expected to be calm.

DIRECTORکارگردان 

سمانه شجاعی

تهران / 1365
کارشناسی ارشد انیمیشن

Samaneh Shojaei
Tehran / 1986
MA in Animation
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RED EYESچشمان سرخ

8:00      13982019      8:00

فیلم نامه نویس:  شهرام خوارزمی
تهیه کننده:  شهرام خوارزمی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  شهرام خوارزمی

طراحی صدا:  صادق جوادی
موسیقی:  بهنام معیریان

طراح شخصی و کانسپت:  شهرام خوارزمی
انیماتور:  شهرام خوارزمی

خالصه داستان:  زنی باچشمان سرخ همراه ببری تنومند تنها در 
جنگل زندگی می کند. او که در شب عروسی همسرش را در حمله 

گرگ ها از دست داده با نفرت و چشمان سرخ از مردم دوری می کند.

Scriptwriter:  Shahram Kharazmi
Producer: Shahram Kharazmi
Production Company:  DEFC
Editor:  Shahram Kharazmi
Sound Designer:  Sadegh Javadi
Music:  Behnam Moayyerian
Character & Concept Designer:  Shahram Kharazmi
Animator:  Shahram Kharazmi

Synopsis:  A red-eyed woman lives in a jungle with 
a strong tiger... Her husband is killed by wolves at a 
wedding night. The woman avoids people with hatred 
and red eyes ...

DIRECTORکارگردان 

شهرام خوارزمی

تهران / 1350
کارشناسی ارشد هنر

Shahram Kharazmi
Tehran / 1971
MA in Art
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HOUSEخانه

2:30      13982019      2:30

فیلم نامه نویس:  سید محمد رضا خردمندان، محمد لطفعلی
تهیه کننده:  مصطفی خلیل زاده، سید محمد حسینی

تدوین گر:  محمد لطفعلی
طراحی صدا:  محمد علی درگاهی

طراح شخصی و کانسپت:  محمد لطفعلی
انیماتور:  محمد لطفعلی

خالصه داستان:  مردی به دنبال خانه می دود.

Scriptwriter:  Mohammad Reza Kheradmandan, Moham-
mad Lotfali
Producer: Mostafa Khalil Zade, Mohammad Hoseini
Editor:  Mohammad Lotfali
Sound Designer:  Mohammad Ali Dargahi
Character & Concept Designer:  Mohammad Lotfali
Animator:  Mohammad Lotfali

Synopsis:  A man is trying to catch a house! 

سید محمد رضا خردمندان

شیراز / 1362
کارشناسی کارگردانی سینما

Mohammad Reza Kheradmandan
Shiraz / 1984
BA in Cinema Directing

DIRECTORکارگردان 

محمد لطفعلی

تهران / 1360
کارشناسی نقاشی

Mohammad Lotfali
Tehran / 1982
BA in Painting

EATENخورده شده

7:20      13972018      7:20

فیلم نامه نویس:  محسن رضاپور
تهیه کننده:  محسن رضاپور، هاله مؤدبیان

تهیه شده در:  جیبی استودیو، مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی

تدوین گر:  محسن رضاپور
طراحی صدا:  محسن رضاپور

موسیقی:  مازیار جالل الدین
طراح شخصی و کانسپت:  هاله مؤدبیان، مریم طباطبایی

انیماتور:  شکیبا شعبانی، پیام سلطانی

خالصه داستان:  در سیاره ای مرموز و ناشناخته، موجودی شبیه به 
خرگوش خورده می شود، اما این پایاِن کار او نیست.

Scriptwriter:  Mohsen Rezapour
Producer: Mohsen Rezapou, Haleh Moaddabian
Production Company:  JiBi Studio, DEFC
Editor:  Mohsen Rezapour
Sound Designer:  Mohsen Rezapour
Music:  Mazyar Jalaleddin
Character & Concept Designer:  Haleh Moaddabian, 
Maryam Tabatabaei
Animator:  Shakiba Sha’bani, Payam Soltani

Synopsis:  In a mysterious, unknown planet, a rabbit-like 
creature is eaten; but that’s not the end of the story…

DIRECTORکارگردان 

محسن رضاپور

تهران / 1364
کارشناسی طراحی گرافیک

Mohsen Rezapour
Tehran / 1985
BA in Graphic Design
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7:20      13972018      7:20

فیلم نامه نویس:  محسن رضاپور
تهیه کننده:  محسن رضاپور، هاله مؤدبیان

تهیه شده در:  جیبی استودیو، مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی

تدوین گر:  محسن رضاپور
طراحی صدا:  محسن رضاپور

موسیقی:  مازیار جالل الدین
طراح شخصی و کانسپت:  هاله مؤدبیان، مریم طباطبایی

انیماتور:  شکیبا شعبانی، پیام سلطانی

خالصه داستان:  در سیاره ای مرموز و ناشناخته، موجودی شبیه به 
خرگوش خورده می شود، اما این پایاِن کار او نیست.

Scriptwriter:  Mohsen Rezapour
Producer: Mohsen Rezapou, Haleh Moaddabian
Production Company:  JiBi Studio, DEFC
Editor:  Mohsen Rezapour
Sound Designer:  Mohsen Rezapour
Music:  Mazyar Jalaleddin
Character & Concept Designer:  Haleh Moaddabian, 
Maryam Tabatabaei
Animator:  Shakiba Sha’bani, Payam Soltani

Synopsis:  In a mysterious, unknown planet, a rabbit-like 
creature is eaten; but that’s not the end of the story…

DIRECTORکارگردان 

محسن رضاپور

تهران / 1364
کارشناسی طراحی گرافیک

Mohsen Rezapour
Tehran / 1985
BA in Graphic Design
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GOLDEN TOPKNOTزر زری کاکل زری

6:16      13982019      6:16

فیلم نامه نویس:  مهين جواهریان
تهیه کننده:  مهين جواهریان

تهیه شده در:  كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و امور 
سینمایی

تدوین گر:  محمد ناصری
طراحی صدا:  چنگیز صیاد 

موسیقی:  مریم چالش
طراح شخصی و کانسپت:  مهین جواهریان، امیر معین

انیماتور:  نگار زنجانی زاده، پژمان فیروز بخت

خالصه داستان:  این فیلم توسط شعر و ریتم و موسیقی، در قالب 
بازی های کودکانه سعی در تقویت مهارت و همکاری کودکان با یکدیگر 

را دارد.

Scriptwriter:  Mahin Javaherian
Producer: Mahin Javaherian
Production Company:  The Institute for the Intellectual 
Development of Children & Young Adult, KANOON
Editor:  Mohammad Naseri
Sound Designer:  Changiz Sayad
Music:  Maryam Chalesh
Character & Concept Designer:  Mahin Javaherian, Amir 
Moein
Animator:  Negar Zanjanizadeh, Pejman Firoozbakht

Synopsis:  This film by the poem and rhythm and music 
tries to reinforce the children’s skill and cooperation with 
each other in the form of children’s games.

DIRECTORکارگردان 

مهين جواهریان

تهران / 1329
کارشناسی ارشد انیمیشن

Mahin Javaherian
1950 / Tehran
MA in Animation

THE SIXTH STRINGسیم ششم

14:30      13972018      14:30

فیلم نامه نویس:  مهناز عادلی
تهیه کننده:  بهرام عظیمی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  احسان عظیمی

طراحی صدا:  کاوه آبدین
موسیقی:  علی قمصری، فردین خلعتبری

طراح شخصی و کانسپت:  بهرام عظیمی، یاشار جعفر خانپور، سپهر 
فرحزادی، مهناز عادلی

انیماتور:  لیال شعبانی نژاد

خالصه داستان:  در باره درویش خان تارنواز و موسیقیدان بزرگ و 
مخترع سیم ششم تار و اولین کشته تصادف رانندگی در ایران.

Scriptwriter:  Mahnaz Adeli
Producer: Bahram Azimi
Production Company:  DEFC
Editor:  Ehsan Azimi
Sound Designer:  Kaveh Abedin
Music:  Ali Ghamsari, Fardin Khalatbari
Character & Concept Designer:  Bahram Azimi, Yashar 
Jafarkhanpour, Sepehr H Farahzadi, Mahnaz Adeli
Animator:  Leyla Shabani nejad

Synopsis:  In 1926 in Tehran, a Tar player is going to 
compose his new piece of music inspired by the mecha-
nism of the early automobile which was imported to Iran 
those days.

DIRECTORکارگردان 

بهرام عظیمی

تهران / 1345
کارشناسی ارشد انیمیشن

Bahram Azimi
Tehran / 1967
MA in Animation
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THE SIXTH STRINGسیم ششم

14:30      13972018      14:30

فیلم نامه نویس:  مهناز عادلی
تهیه کننده:  بهرام عظیمی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  احسان عظیمی

طراحی صدا:  کاوه آبدین
موسیقی:  علی قمصری، فردین خلعتبری

طراح شخصی و کانسپت:  بهرام عظیمی، یاشار جعفر خانپور، سپهر 
فرحزادی، مهناز عادلی

انیماتور:  لیال شعبانی نژاد

خالصه داستان:  در باره درویش خان تارنواز و موسیقیدان بزرگ و 
مخترع سیم ششم تار و اولین کشته تصادف رانندگی در ایران.

Scriptwriter:  Mahnaz Adeli
Producer: Bahram Azimi
Production Company:  DEFC
Editor:  Ehsan Azimi
Sound Designer:  Kaveh Abedin
Music:  Ali Ghamsari, Fardin Khalatbari
Character & Concept Designer:  Bahram Azimi, Yashar 
Jafarkhanpour, Sepehr H Farahzadi, Mahnaz Adeli
Animator:  Leyla Shabani nejad

Synopsis:  In 1926 in Tehran, a Tar player is going to 
compose his new piece of music inspired by the mecha-
nism of the early automobile which was imported to Iran 
those days.

DIRECTORکارگردان 

بهرام عظیمی

تهران / 1345
کارشناسی ارشد انیمیشن

Bahram Azimi
Tehran / 1967
MA in Animation
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REBELLIONطغیان

3:00      13982019      3:00

فیلم نامه نویس:  علیرضا احدنوری، ماژان کیمیایی اسدی
تهیه کننده:  هادی امیری، بهروز پارسایی

تهیه شده در:  انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر همدان، 
آموزشگاه هنرهای دیجیتال سهند

تدوین گر:  ماژان کیمیایی اسدی
طراحی صدا:  علیرضا فتحی

موسیقی:  علیرضا فتحی
طراح شخصی و کانسپت:  علیرضا احدنوری، ماژان کیمیایی اسدی

انیماتور:  علیرضا فتحی، علیرضا احدنوری، ماژان کیمیایی اسدی

خالصه داستان:  رباتی در انتخاب بین انجام وظیفه و کمک به 
دیگران با خود درگیر است

Scriptwriter:  Alireza Ahadnouri, Majan KimiyaeiAsadi
Producer: Hadi Amiri, Behroz Parsae
Production Company:  IYCS – Hameda office, Sahand 
High School
Editor:  Majan Kimiyaei Asadi
Sound Designer:  Alireza Fathi
Music:  Alireza Fathi
Character & Concept Designer:  Alireza Ahadnouri, 
Majan KimiyaeiAsadi
Animator:  Alireza Fathi, Alireza Ahadnouri, Majan 
KimiyaeiAsadi
Synopsis:  A robot is struggling with an
internal conflict between doing his duty
and helping others…

ماژان کیمیایی اسدی

همدان / 1382
در حال تحصیل مقطع متوسطه دوم

Majan KimiyaeiAsadi
Hamedan / 2003
Student in High School Second grade

DIRECTORکارگردان 

علیرضا احدنوری

همدان / 1379
دیپلم

Alireza Ahadnouri
Hamedan / 2000
High School Diploma

THE SPINNING TOPفرفره

7:28      13972018      7:28

فیلم نامه نویس:  شیوا ممتحن
تهیه کننده:  شیوا ممتحن

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، استودیو 
انیمیشن اورند

تدوین گر:  شیوا ممتحن
طراحی صدا:  آرش ممتحن

موسیقی:  مریم جالش 
طراح شخصی و کانسپت:  شیوا ممتحن

انیماتور:  سیما نصیری، شیوا ممتحن

خالصه داستان:  کودکی به دنبال فرفره اش می گردد اما فرفره اش 
در میان خواب ها و خاطرات در حوض نقاشی گم شده است.

Scriptwriter:  Shiva Momtahan
Producer: Shiva Momtahan
Production Company:  DEFC, Orand Animation Studio
Editor:  Shiva Momtahan
Sound Designer:  Arash Momtahan
Music:  Maryam Chalesh
Character & Concept Designer:  Shiva Momtahan 
Animator:  Shiva Momtahan, Sima Nasiri

Synopsis:  A child is looking for his lost spinning top; this 
search takes him to his dreams and memories…

DIRECTORکارگردان 

شیوا ممتحن

تهران / 1353
کاردانی معماری

Shiva Momtahan
Tehran / 1974
Post Diploma in Architecture
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THE SPINNING TOPفرفره

7:28      13972018      7:28

فیلم نامه نویس:  شیوا ممتحن
تهیه کننده:  شیوا ممتحن

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، استودیو 
انیمیشن اورند

تدوین گر:  شیوا ممتحن
طراحی صدا:  آرش ممتحن

موسیقی:  مریم جالش 
طراح شخصی و کانسپت:  شیوا ممتحن

انیماتور:  سیما نصیری، شیوا ممتحن

خالصه داستان:  کودکی به دنبال فرفره اش می گردد اما فرفره اش 
در میان خواب ها و خاطرات در حوض نقاشی گم شده است.

Scriptwriter:  Shiva Momtahan
Producer: Shiva Momtahan
Production Company:  DEFC, Orand Animation Studio
Editor:  Shiva Momtahan
Sound Designer:  Arash Momtahan
Music:  Maryam Chalesh
Character & Concept Designer:  Shiva Momtahan 
Animator:  Shiva Momtahan, Sima Nasiri

Synopsis:  A child is looking for his lost spinning top; this 
search takes him to his dreams and memories…

DIRECTORکارگردان 

شیوا ممتحن

تهران / 1353
کاردانی معماری

Shiva Momtahan
Tehran / 1974
Post Diploma in Architecture
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STORY OF A MANقصه ی مردی که لب نداشت
WITHOUT LIPS

15:09      13972018      15:09

فیلم نامه نویس:  میالد شاه جانی
تهیه کننده:  میالد شاه جانی

تدوین گر:  محمد حسین بشارتی
طراحی صدا:  محمد حسین بشارتی

طراح شخصی و کانسپت:  میالد شاه جانی
انیماتور:  میالد شاه  جانی، رضا اللهیاری

خالصه داستان:  مردی برای خندیدن لب ندارد به همین خاطر وارد 
یک سفر می شود.

Scriptwriter:  Milad Shahjani
Producer: Milad Shahjani
Editor:  Mohammad Hossein Besharati
Sound Designer:  Mohammad Hossein Besharati
Character & Concept Designer:  Milad Shahjani
Animator:  Milad Shahjani, Reza Allahyari

Synopsis:  A man who hasn’t lips tries to laugh, so he 
walks on a journey to have lips.

DIRECTORکارگردان 

میالد شاه جانی

قم / 1365
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

Milad Shahjani
Qom / 1986
MA in Visual Communication

TANGLEکالف

7:36      13972019      7:36

فیلم نامه نویس:  ملیحه غالمزاده
تهیه کننده:  سیدجواد حسینی نژاد

تدوین گر:  ناصر فکور
طراحی صدا:  علی قاسمی

موسیقی:  هومن راد
طراح شخصی و کانسپت:  ملیحه غالمزاده

انیماتور:  ملیحه غالمزاده

خالصه داستان:  »كالف« روایتی از بی خانمان شدگان جنگ است 
با همه ی یادداشته ها و دل بستگی هایی که باید گذاشت و گذشت. 

زندگی و تالش برای زنده ماندن در مرزهای جغرافیایی امید و 
افسردگی. آن چه ما را به یک آب و خاک می دوزد و هر دم پاره و نادیده 

گرفته می شود.

Scriptwriter:  Maliheh Gholamzadeh
Producer: Seyyed Javad Hosseininezhad 
Editor:  Naser Fakour
Sound Designer:  Ali Ghasemi
Music:  Hooman Raad
Character & Concept Designer:  Maliheh Gholamzadeh
Animator:  Maliheh Gholamzadeh

Synopsis:  “Tangle” is about the people who lost their 
homes in the war and was forced to leave all their 
memories and loved ones behind. It is also about life and 
striving to survive on the geographical borders of hope 
and depression while reaching for all the things that can 
connect us to this water and land in spite of constantly 
getting ignored and interrupted.

DIRECTORکارگردان 

ملیحه غالمزاده

استهبان / 1362
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Maliheh Gholamzadeh
Estahban / 1983
MA in Animation Directing
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TANGLEکالف

7:36      13972019      7:36

فیلم نامه نویس:  ملیحه غالمزاده
تهیه کننده:  سیدجواد حسینی نژاد

تدوین گر:  ناصر فکور
طراحی صدا:  علی قاسمی

موسیقی:  هومن راد
طراح شخصی و کانسپت:  ملیحه غالمزاده

انیماتور:  ملیحه غالمزاده

خالصه داستان:  »كالف« روایتی از بی خانمان شدگان جنگ است 
با همه ی یادداشته ها و دل بستگی هایی که باید گذاشت و گذشت. 

زندگی و تالش برای زنده ماندن در مرزهای جغرافیایی امید و 
افسردگی. آن چه ما را به یک آب و خاک می دوزد و هر دم پاره و نادیده 

گرفته می شود.

Scriptwriter:  Maliheh Gholamzadeh
Producer: Seyyed Javad Hosseininezhad 
Editor:  Naser Fakour
Sound Designer:  Ali Ghasemi
Music:  Hooman Raad
Character & Concept Designer:  Maliheh Gholamzadeh
Animator:  Maliheh Gholamzadeh

Synopsis:  “Tangle” is about the people who lost their 
homes in the war and was forced to leave all their 
memories and loved ones behind. It is also about life and 
striving to survive on the geographical borders of hope 
and depression while reaching for all the things that can 
connect us to this water and land in spite of constantly 
getting ignored and interrupted.

DIRECTORکارگردان 

ملیحه غالمزاده

استهبان / 1362
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Maliheh Gholamzadeh
Estahban / 1983
MA in Animation Directing
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 THE CHILD AND THEکودک و صلح
PEACE

6:00      13982019      6:00

فیلم نامه نویس:  کامران ابوذری
تهیه کننده:  کامران ابوذری

طراحی صدا:  علی رضا شیرین فرد
موسیقی:  علی رضا شیرین فرد

طراح شخصی و کانسپت:  کامران ابوذری
انیماتور:  مبینا تقوی، سعید محمدی یزدی

خالصه داستان:  این انیمیشن مستند، براساس منتخبی از 
نقاشی های 4349 نفر از کودکان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه و 

در محدوده سنی 6 تا 12 سال ساخته شده است.

Scriptwriter:  Kamran Abouzari
Producer: Kamran Abouzari
Sound Designer:  Alireza Shirinfard
Music:  Alireza Shirinfard
Character & Concept Designer:  Kamran Abouzari
Animator:  Mobina Taghavi, Saeed Mohammadi Yazdi

Synopsis:  This documentary animation of the child 
and the peace involved a selection set of paintings of 
4349 subjects gathered from boys and girls in primary 
schools, ranging 6-12 years  old.

DIRECTORکارگردان 

کامران ابوذری

تهران / 1347
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Kamran Abouzari
Tehran / 1968
MA in Clinical Psychology

STARVATIONگرسنگی

7:22      13972018      7:22

فیلم نامه نویس:  زهرا رستم پور
تهیه کننده:  زهرا رستم پور

تهیه شده در:  دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
تدوین گر:  زهرا رستم پور

طراحی صدا:  پیمان واحدی
موسیقی:  فرهاد صفار

طراح شخصی و کانسپت:  زهرا رستم پور
انیماتور:  زهرا رستم پور، حامد پورکرمان

خالصه داستان:  این اثر نگاهی متفاوت، واقع بینانه و به دور از 
قضاوت درمورد نقش گرگ بدجنس در داستان های مختلف دارد.

Scriptwriter:  Zahra Rostampour
Producer: Zahra Rostampour
Production Company:  Tehran University of Art
Editor:  Zahra Rostampour
Sound Designer:  Peyman Vahedi
Music:  Farhad Saffar
Character & Concept Designer:  Zahra Rostampour
Animator:  Zahra Rostampour, Hamed Pourkerman

Synopsis:  A hungry wolf gets stuck in stereotypes about 
being the big bad wolf of the story. She has to flee when 
everybody accuses her to violence and murder. She 
faces the danger of getting killed. 

DIRECTORکارگردان 

زهرا رستم پور

نهاوند / 1366
کارشناسی ارشد انیمیشن

Zahra Rostampour
Nahavand / 1987
MA in Animation
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STARVATIONگرسنگی

7:22      13972018      7:22

فیلم نامه نویس:  زهرا رستم پور
تهیه کننده:  زهرا رستم پور

تهیه شده در:  دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
تدوین گر:  زهرا رستم پور

طراحی صدا:  پیمان واحدی
موسیقی:  فرهاد صفار

طراح شخصی و کانسپت:  زهرا رستم پور
انیماتور:  زهرا رستم پور، حامد پورکرمان

خالصه داستان:  این اثر نگاهی متفاوت، واقع بینانه و به دور از 
قضاوت درمورد نقش گرگ بدجنس در داستان های مختلف دارد.

Scriptwriter:  Zahra Rostampour
Producer: Zahra Rostampour
Production Company:  Tehran University of Art
Editor:  Zahra Rostampour
Sound Designer:  Peyman Vahedi
Music:  Farhad Saffar
Character & Concept Designer:  Zahra Rostampour
Animator:  Zahra Rostampour, Hamed Pourkerman

Synopsis:  A hungry wolf gets stuck in stereotypes about 
being the big bad wolf of the story. She has to flee when 
everybody accuses her to violence and murder. She 
faces the danger of getting killed. 

DIRECTORکارگردان 

زهرا رستم پور

نهاوند / 1366
کارشناسی ارشد انیمیشن

Zahra Rostampour
Nahavand / 1987
MA in Animation
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 MALAKOUTملکوت

11:00      13982019      11:00

فیلم نامه نویس:  فرنوش عابدی
تهیه کننده:  فرنوش عابدی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تدوین گر:  فرنوش عابدی

طراحی صدا:  سروش عابدی
موسیقی:  سروش عابدی

طراح شخصی و کانسپت:  احسان کافی، محمد غفاری
انیماتور:  فرنوش عابدی، ملیحه غالمزاده

خالصه داستان:  نوازنده پیانو در ازای جان زنش دست هایش را  
معاوضه می کند، اما دستان جدید نیروهای شیطانی را درونش بیدار 

می کند.

Scriptwriter:  Farnoosh Abedi 
Producer: Farnoosh Abedi 
Production Company:  DEFC
Editor:  Farnoosh Abedi 
Sound Designer:  Soroush Abedi 
Music:  Soroush Abedi 
Character & Concept Designer:  Ehsan Kafi, Mohammad 
Ghaffari 
Animator:  Farnoosh Abedi, Malihe Gholamzadeh 

Synopsis:  Piano player, try to give wife’s life back with 
trading his hands. But the new hands awake devil’s 
forces inside him. 

DIRECTORکارگردان 

فرنوش عابدی

اصفهان / 1364
کارشناسی تئاتر

Farnoosh Abedi 
Isfahan / 1985
BA in Theater

LUNCH ON THE GRASSناهار در چمنزار

4:17      13982019      4:17

فیلم نامه نویس:  فریاد بیات 
تهیه کننده:  فریاد بیات 

تهیه شده در:  استودیو کینتیک شاتز
تدوین گر:  امین احمدی

طراحی صدا:  هوتن پورزکی
موسیقی:  هوتن پورزکی

طراح شخصی و کانسپت:  فریاد بیات 
انیماتور:  فریاد بیات، غالمحسن احمدی

خالصه داستان:  فردی بی مالحظه به طبیعت به قلمرو بکر جنگل 
می رود و شروع به کثیف کردن اطرافش می کند. کالغ ها با او در گیر 

می شوند و در نهایت طبیعت به شکل یک غول در می آید و انتقام خود 
را از او می گیرد.

Scriptwriter:  Faryad Bayat
Producer: Faryad Bayat
Production Company:  Kineticshots Studio
Editor:  Amin Ahmadi
Sound Designer:  Hootan Poorzaki
Music:  Hootan Poorzaki
Character & Concept Designer:  Faryad Bayat
Animator:  Faryad Bayat, Gholamhossein Ahmadi

Synopsis:  Someone who is not polite to nature, gone to 
a far jungle and make that place dirty, ravens begin to 
challenge with him and finally nature become to a ghost 
and revenge to him.

DIRECTORکارگردان 

فریاد بیات

تهران / 1361
کارشناسی ارشد انیمیشن

Faryad Bayat
Tehran / 1982
MA in Animation
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LUNCH ON THE GRASSناهار در چمنزار

4:17      13982019      4:17

فیلم نامه نویس:  فریاد بیات 
تهیه کننده:  فریاد بیات 

تهیه شده در:  استودیو کینتیک شاتز
تدوین گر:  امین احمدی

طراحی صدا:  هوتن پورزکی
موسیقی:  هوتن پورزکی

طراح شخصی و کانسپت:  فریاد بیات 
انیماتور:  فریاد بیات، غالمحسن احمدی

خالصه داستان:  فردی بی مالحظه به طبیعت به قلمرو بکر جنگل 
می رود و شروع به کثیف کردن اطرافش می کند. کالغ ها با او در گیر 

می شوند و در نهایت طبیعت به شکل یک غول در می آید و انتقام خود 
را از او می گیرد.

Scriptwriter:  Faryad Bayat
Producer: Faryad Bayat
Production Company:  Kineticshots Studio
Editor:  Amin Ahmadi
Sound Designer:  Hootan Poorzaki
Music:  Hootan Poorzaki
Character & Concept Designer:  Faryad Bayat
Animator:  Faryad Bayat, Gholamhossein Ahmadi

Synopsis:  Someone who is not polite to nature, gone to 
a far jungle and make that place dirty, ravens begin to 
challenge with him and finally nature become to a ghost 
and revenge to him.

DIRECTORکارگردان 

فریاد بیات

تهران / 1361
کارشناسی ارشد انیمیشن

Faryad Bayat
Tehran / 1982
MA in Animation
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7:00      13972018      7:00

فیلم نامه نویس:  علیرضا صالحی
تهیه کننده:  علیرضا صالحی

تهیه شده در:  مرکر گسترش سینمای مستند و تجربی، استودیو 
خورشید حقیقی

تدوین گر:  علیرضا صالحی
طراحی صدا:  محمدرضا اصغری

موسیقی:  محمدرضا اصغری
طراح شخصی و کانسپت:  علیرضا صالحی

انیماتور:  آرش احسان، شاهین حکمت خواه، فرید منتظر

خالصه داستان:  مردی بدون هویت درون یک آینه از خواب بیدار 
می شود.

Scriptwriter:  Alireza Salehi
Producer: Alireza Salehi
Production Company:  DEFC, RealSun Studio
Editor:  Alireza Salehi
Sound Designer:  Mohammadreza Asghari
Music:  Mohammadreza Asghari
Character & Concept Designer:  Alireza Salehi
Animator:  Arash Ehsan, Shahin Hekmatkhah, Farid 
Montazer

Synopsis:  An old man wakes up and see himself in the 
mirror without the face.

DIRECTORکارگردان 

علیرضا صالحی

تهران / 1363
دیپلم

Alireza Salehi
Tehran / 1984
High School Diploma

WINGوینگ

2:30      13972018     2:30

فیلم نامه نویس:  بهزاد هاتف
تهیه کننده:  بهزاد هاتف

تدوین گر:  بهزاد هاتف
طراحی صدا:  بهزاد هاتف، شیوا ممتحن

طراح شخصی و کانسپت:  بهزاد هاتف
انیماتور:  بهزاد هاتف

خالصه داستان:  برداشت جدیدی از داستان معروف مسابقه 
خرگوش و الکپشت

Scriptwriter:  Behzad Hatef
Producer: Behzad Hatef
Editor:  Behzad Hatef
Sound Designer:  Behzad Hatef, Shiva Momtahan
Character & Concept Designer:  Behzad Hatef
Animator:  Behzad Hatef

Synopsis:  A new narration-conception-of famous story. 
hare and turtle

DIRECTORکارگردان 

بهزاد هاتف

ارومیه / 1359
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Behzad Hatef
Urmia / 1980
MA in Arts Research
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WINGوینگ

2:30      13972018     2:30

فیلم نامه نویس:  بهزاد هاتف
تهیه کننده:  بهزاد هاتف

تدوین گر:  بهزاد هاتف
طراحی صدا:  بهزاد هاتف، شیوا ممتحن

طراح شخصی و کانسپت:  بهزاد هاتف
انیماتور:  بهزاد هاتف

خالصه داستان:  برداشت جدیدی از داستان معروف مسابقه 
خرگوش و الکپشت

Scriptwriter:  Behzad Hatef
Producer: Behzad Hatef
Editor:  Behzad Hatef
Sound Designer:  Behzad Hatef, Shiva Momtahan
Character & Concept Designer:  Behzad Hatef
Animator:  Behzad Hatef

Synopsis:  A new narration-conception-of famous story. 
hare and turtle

DIRECTORکارگردان 

بهزاد هاتف

ارومیه / 1359
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Behzad Hatef
Urmia / 1980
MA in Arts Research
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3:30      13972018      3:30

فیلم نامه نویس:  محبوبه کالیی
تهیه کننده:  محبوبه کالیی

تهیه شده در:  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دانشگاه هنر
تدوین گر:  محبوبه کالیی

طراحی صدا:  محبوبه کالیی
موسیقی:  امیر پورخلجی

طراح شخصی و کانسپت:  محبوبه کالیی
انیماتور:  محبوبه کالیی

خالصه داستان:  در یک کاسه چینی که سه موتیف گل سرخ دارد، 
جهانی از معنا به پا می شود.

Scriptwriter:  Mahboobeh Kalaee
Producer: Mahboobeh Kalaee
Production Company:  DEFC, Tehran University of Art
Editor:  Mahboobeh Kalaee
Sound Designer:  Mahboobeh Kalaee
Music:  Amir Pourkhalaj
Character & Concept Designer:  Mahboobeh Kalaee
Animator:  Mahboobeh Kalaee

Synopsis:  In a bowl that has three motifs of roses, there 
is a universe of meaning, that is the story of love and 
loneliness.

DIRECTORکارگردان 

محبوبه کالیی

قم / 1371
دانشجوی کارشناسی  ارشد انیمیشن 

Mahboobeh Kalaee
Qom / 1992
MA Student in Animation

EACH OTHERیکدیگر

15:57      13972019     15:57

فیلم نامه نویس:  نادر رضائیان
تهیه کننده:  سارا طبیب زاده
تهیه شده در:  سارا استودیو

تدوین گر:  بهرام عمرانی
طراحی صدا:  انسیه ملکی
موسیقی:  پیمان یزدانیان 

طراح شخصی و کانسپت:  سارا طبیب زاده
انیماتور:  رشید عابدین، سعید الوندی

خالصه داستان:  انسان ها با الیه های شخصیتی خود زندگی می کنند 
و آن ها را مانند لباس، برای شست وشو به »الیه شویی« می برند. مرد 

جوانی در یکی از این الیه شویی ها کار می کند که تصادفا یکی از الیه های 
خود را از دست می دهد. بعد از جست وجو های طوالنی آن را نمی یابد، 

اما مفهوم جدیدی از بودن را پیدا می کند.

Scriptwriter:  Nader Rezaeeyan
Producer: Sarah Tabibzadeh
Production Company:  Sarah Studio
Editor:  Bahram Emrani
Sound Designer:  Ensieh Maleki
Music:  Peyman Yazdanian
Character & Concept Designer:  Sarah Tabibzadeh
Animator:  

Synopsis:  People are living with their personality layers, 
and they take them to “Layeromat” just like their clothes. 
A young man who works in one of these “Layeromat” 
accidentally loses one of his layers. Despite his long 
search, he couldn’t find it. But through an inner revolution 
during his searching, he reaches a new understanding of 
his being.

DIRECTORکارگردان 

سارا طبیب زاده

تهران / 1363
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Sarah Tabibzadeh
Tehran / 1984
MA in Animation Directing 
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15:57      13972019     15:57

فیلم نامه نویس:  نادر رضائیان
تهیه کننده:  سارا طبیب زاده
تهیه شده در:  سارا استودیو

تدوین گر:  بهرام عمرانی
طراحی صدا:  انسیه ملکی
موسیقی:  پیمان یزدانیان 

طراح شخصی و کانسپت:  سارا طبیب زاده
انیماتور:  رشید عابدین، سعید الوندی

خالصه داستان:  انسان ها با الیه های شخصیتی خود زندگی می کنند 
و آن ها را مانند لباس، برای شست وشو به »الیه شویی« می برند. مرد 

جوانی در یکی از این الیه شویی ها کار می کند که تصادفا یکی از الیه های 
خود را از دست می دهد. بعد از جست وجو های طوالنی آن را نمی یابد، 

اما مفهوم جدیدی از بودن را پیدا می کند.

Scriptwriter:  Nader Rezaeeyan
Producer: Sarah Tabibzadeh
Production Company:  Sarah Studio
Editor:  Bahram Emrani
Sound Designer:  Ensieh Maleki
Music:  Peyman Yazdanian
Character & Concept Designer:  Sarah Tabibzadeh
Animator:  

Synopsis:  People are living with their personality layers, 
and they take them to “Layeromat” just like their clothes. 
A young man who works in one of these “Layeromat” 
accidentally loses one of his layers. Despite his long 
search, he couldn’t find it. But through an inner revolution 
during his searching, he reaches a new understanding of 
his being.

DIRECTORکارگردان 

سارا طبیب زاده

تهران / 1363
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Sarah Tabibzadeh
Tehran / 1984
MA in Animation Directing 
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 MOHAMMAD HASANمحمدحسن شهسواری
SHAHSAVARI

متولد 1350، بیرجند. کارشناسی ارشد پژوهش در علوم 
ارتباطات. نویسنده و مشاور بیش از پانزده فیلم سینمایی و 

تلویزیونی. نویسنده ی 10 رمان و مجموعه داستان.

Born in 1971 in Birjand, MA in Research in 
Communication Science. Scriptwriter and 
consultant for more than fifteen films and TV 
series. Author of 10 novels and short story 
collections.
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SAEED SHAH HOSSEINIسعید شاه حسینی

متولد 1351، اراک. عضو انجمن سینمای جوانان ایران. 
کارشناس و کارشناس ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه هنر، 

تهران. دکترای ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی. عضو 
هیات علمی دانشگاه اراک. مدرس سینما در انجمن سینمای 

جوانان ایران. سابقه ی تدریس سینما و ارتباطات و هنر در 
دانشگاه اراک، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه مالیر، 

دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد، انجمن سینمای جوانان ایران.
نویسنده و پژوهشگر در حوزه ی فیلم و رسانه ها. اجرای 

کارگاه های فیلم سازی در مراکز انجمن سینمای جوانان ایران. 
همکاری با انجمن سینمای جوانان ایران در طراحی دروس و 

دوره ها.
 ساخت 80 فیلم کوتاه و نیمه بلند مستند و داستانی به صورت 

مستقل و مجموعه های تلویزیونی و حضور در جشنواره های 
داخلی و خارجی فیلم کوتاه. عضو هیات داوری چندین 

جشنواره داخلی فیلم کوتاه و جشن خانه ی سینما. عضو 
شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی مطالعات 

فیلم کوتاه تهران.

Born in 1972, Arak (Iran). Member of the Iranian 
youth cinema society. Bachelor and master of 
cinema directing from Tehran university of art. 
Ph.D. in communications from Allameh Tabatabai 
university. Faculty member of Arak university. Cin-
ema lecturer in the youth cinema society. Record 
of cinema teaching and Communications and art 
at Arak university, Allameh Tabatabaei university, 
Malayer university, Soore university, Azad university, 
Iranian youth cinema society.
Author and researcher in the field of media and 
film. Performing filmmaking workshops in the 
centers of Iranian youth cinema society. Collab-
oration with Iranian youth cinema society in the 
design of lessons and courses. Directed 80films 
including short and half (fiction and documentary) 
independently and TV series and attending in 
domestic and foreign short film festivals. Member 
of the jury in several domestic festivals of short 
film and house of cinema ceremony. Member 
of the policy council in the second international 
conference of Tehran short film studies. He has 
directed an educational TV series “Cut” in 1998, 
a documentary TV series “Handicrafts” in 2006, 
an educational TV series “The Knowable” in 2013. 
Directed five episode of documentary series” The 
handmade”in2013, a documentary series “Water 
and Soil” in 2017, a documentary series” Hands 
and Traces” in 2018, published the Filmmaking 
Basics (1st and 2nd edition”. Studied and done 
research on film and media. Winner of award in 40 
local and foreign festivals.  
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MOSTAFA RASTEGARIمصطفی رستگاری

متولد 1357، تهران. دارای مدارک کارشناسی فلسفه غرب از 
دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد فلسفه ی هنر از 

دانشگاه هنر تهران، دکترای فلسفه ی هنر از دانشگاه علوم و 
تحقیقات. نخبه ی برتر در حوزه ی سینما از بنیاد علمی نخبگان 

و استادیار دانشگاه هنر و معماری.
کتاب های منتشر شده: »وای بر ی وسف« مجموعه شعر، نشر 

رسش، چاپ اول 1381، »ختم عزراییل« )مجموعه داستان(، 
نشر مرغ آمین، چاپ اول1381، »داستایفسکی، قصه گوی 

مصائب بی خدایی« )تحلیل فلسفی آثار داستایفسکی( نشر 
رسش، چاپ اول 1384

برخی فیلم نامه های ساخته شده: »چهل سالگی« برنده ی 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه ی اقتباسی، بیست و 

هشتمین جشنواره ی فیلم فجر، فیلم کوتاه »دور  یا نزدیک« 
برنده ی جایزه ی بهترین فیلم نامه از سی امین جشنواره ی 

بین المللی فیلم کوتاه تهران، سریال »راستش را بگو« محصول 
فیلم و سریال شیکه ی ک سیما، برنده ی تندیس حافظ برای 
بهترین فیلم نامه ی سریال های تلویزیونی، سریال »به دنیا 
بگویید بایستد« محصول شبکه پنج سیما، برنده ی جایزه ی 

بهترین فیلم نامه ی سریال از جشنواره ی سیما و سریال 
»خیابان الحمرا« محصول مشترک ایران ولبنان، در حال 

ساخت.

Born in 1978. Bachelor’s degree in western 
philosophy, Allameh Tabatabayi university, Tehran.  
Master of philosophy of art, university of Art, 
Tehran. Doctor of art philosophy, university of 
science and research. Superior elite in the field 
of cinema from the elite scientific foundation. 
Assistant Professor of Art and Architecture 
university.
Published books: “Woe is Joseph”( poetry 
collection), Rasesh publication, first edition(2002), 
“The end of  Ezrail” (story collection),  Morgh-e- 
Amin publication, first edition (2002), “Dostoevsky, 
Narrator of Atheism Passions” (A philosophical 
analysis of Dostoevsky’s works), Rasesh 
publication, first edition(2005).
Some of screenplays include:” 40 Years Old”, 
Crystal Simorgh winner of the best adapted 
screenplay from Twenty-eighth Fajr film festival. 
Short film “Far or Close” best screenplay award 
winner from 30th Tehran international short film 
festival, serial “Tell the Truth” product of serial and 
film, channel 1, The winner of the statue of Hafez 
for the best TV series screenplay. Serial” Tell the 
World to Stand up” the product of channel 5, best 
serial screenplay award winner from Sima festival.  
And serial “Al-Hamra Street”, Iran-Lebanon joint 
product is in production.
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WHERE THE WIND BLOWSآنجا که باد می وزد 

    30:00    13972018    30:00    

تحقیق و پژوهش:  مینا مشهدی مهدی، حسن نقاشی 
تهیه کننده: مینا مشهدی مهدی 

تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
فیلم بردار: حسن نقاشی

تدوین گر: حسن نقاشی
صدابردار: محسن عسگری زاده

طراحی صدا: مینا مشهدی مهدی

خالصه داستان: از بمبیی تا بمبیی. سرگذشت مردمانی که سال ها 
قبل ناچار به مهاجرت شدند. حکایت های ناخوانده ای که خوانده شد 

از نامه ها و عکس ها و یادهای به جامانده.

بر اساس: زندگی پارسیان یزد ما بین سال های 1913 تا 1940 به 
نگارش استاد کیومرس وفادار خرمشادی

Research & Writing:  Mina Mashhadi Mahdi, Hassan 
Naghashi
Producer: Mina Mashhadi Mahdi
Production Company: DEFC
Cinematographer: Hassan Naghashi
Editor: Hassan Naghashi
Sound Recordist: Mohsen Asgarizade   
Sound Designer: Mina Mashhadi Mahdi

Synopsis: From Mumbai to Mumbai. The story of 
unwanted immigrants. Anecdotes of letters, photos and 
memories. 

DIRECTORکارگردان 

مینا مشهدی مهدی 

یزد / 1357
کارشناسی سینما 

Mina Mashhadi Mahdi
Yazd / 1980
BA in Cinema 
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WORTH OF WORDSارزش سخن

    25:00    13972019    25:00    

فیلم نامه نویس: نقی موسیوند
تهیه کننده: آرش مینایی

تهیه شده در: صدا و سیمای مرکز کردستان 
تدوین گر: آرش مینایی

طراحی صدا: علی خطیبی نیا
موسیقی: امیر ارشاد مینایی

طراح شخصیت و کانسپت: رسول شیری، مهدی شاد، علی 
پورمرادی

انیماتور: محبوبه کریمی عصر، مهدی برقزدگان، مهدی ورمزیار

خالصه داستان: شاهزاده ای تصمیم می گیرد به سفر برود تا دنیا را 
بهتر بشناسد. در بین راه با پیرمردی حکیم برخورد می کند، پیرمرد سه 
سخن حکیمانه به او می گوید و در ادامه ماجراهایی رخ می دهد که آن 

سه سخن برای شاهزاده تداعی می شود و او را از خطراتی می رهاند.

بر اساس: »منطق الطیر« اثر عطار نیشابوری

Scriptwriter: Naghi Mussivand
Producer: Arash Minaee
Production Company: IRIB - Kurdistan Center
Editor: Arash Minaee
Sound Designer: Ali khatibi Nia
Music: AmirErshad Minaee
Character & Concept Designer: Rasool Shiri, Mahdi 
Shad, Ali Purmoradi 
Animator: Mahboobeh Karimi Asr, Ali Barghzadegan, Ali 
Varmazyar

Synopsis: There is a Prince who decides to travel and 
explore the world to get a better grasp of the life. On his 
way, he comes across an old wise man who gives him 
three advices. There are some events in the rest of the 
journey which remind the Prince of those three advices 
and save him from danger.

DIRECTORکارگردان 

آرش مینایی

همدان / 1356
کارشناسی نقاشی 

Arash Minaee
Hamedan / 1977
BA in Painting
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OCCUPATIONاِشغال

    16:00    13972018    16:00    

فیلم نامه نویس: علی عزیزی
تهیه کننده: علی عزیزی

فیلم بردار: پوریا پیشوایی
تدوین گر: بهرام عمرانی

صدابردار: هادی معنوی پور
طراحی صدا: حسین قورچیان

طراح صحنه و لباس: بهنام قدیری
بازیگران: بهزاد دورانی، ایرج تدین، ندا خنیفر

خالصه داستان: در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال تهران 
توسط نیروهای متفقین، یک سرباز انگلیسی با یک بیمار ایرانی در 

بیمارستانی هم اتاق می شود، و رابطه ای میانشان شکل می گیرد.

بر اساس: بر اساس داستان »دختر مو بور« نوشته موریس درئون

Scriptwriter: Ali Azizi
Producer: Ali Azizi
Cinematographer: Pouria Pishvaei
Editor: Bahram Emrani
Sound Recordist: Hadi Manavipour 
Sound Designer: Hosein Ghoorchian
Set and Costume Designer: Behnam Ghadiri
Cast: Behzad Dorani. Iraj Tadayon. Neda Khanifhar

Synopsis: During World War II and the occupation of Teh-
ran by the Allied Forces, an English soldier is hospitalized 
with an Iranian patient in a hospital, and the relationship 
between them is formed.

DIRECTORکارگردان 

علی عزیزی

تهران / 1367
کارشناسی سینما

Ali Azizi
Tehran / 1989
BA in Cinema
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ELSINORالسینور

    05:03    13972018    05:03    

فیلم نامه نویس: احسان معجونی
تهیه کننده: احسان معجونی
فیلم بردار: احسان معجونی

تدوین گر: احسان معجونی
بازیگران: شایان افشردی

خالصه داستان: دارم می رم عروسی مامان

بر اساس: نمایش نامه »هملت« نوشته شکسپیر

Scriptwriter: Ehsan Majooni
Producer: Ehsan Majooni
Cinematographer: Ehsan Majooni
Editor: Ehsan Majooni
Cast: Shayan Afshordi

Synopsis: I’m going to mom’s wedding

DIRECTORکارگردان 

احسان معجونی

زنجان / 1374
کارشناسی بازیگری نمایش

Ehsan Majooni
Zanjan / 1995
BA in Theater Acting
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HUMAN IS A BIRDانسان یک پرنده است

    12:00    13972018    12:00    

فیلم نامه نویس: نسیم همتی
تهیه کننده: عارف نامور

فیلم بردار: سینا سید عسگری
تدوین گر: نسیم همتی

صدابردار: مجید هاشمی پور
طراحی صدا: بهروز شهامت

موسیقی: هومن اسماعیلیان
طراح صحنه و لباس: نسیم همتی

بازیگران: محمدرضا یاری، جالل عزیزی، علیرضا نجف پور 

خالصه داستان: جنگلبان منطقه به دلیل شکار غیر قانونی پرنده، با 
شکارچی ها درگیر می شود.

بر اساس: داستان »قو« نوشته رونالد دال

Scriptwriter: Nasim Hemati
Producer: Aref Namvar
Cinematographer: Sina Seyyed Asgari
Editor: Nasim Hemati
Sound Recordist: Majid Hashemipour
Sound Designer: Behruz Shahamat
Music: Human Esmaeiliyan
Set and Costume Designer: Nasim Hemati
Cast: Jalal Azizi, Alireza Najafpour, Mohammad Reza 
Yari

Synopsis: Foresters in the area clash with hunters 
because of illegal bird hunting.

DIRECTORکارگردان 

نسیم همتی

بندر انزلی / 1369
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

Nasim Hemati
Bandar Anzali / 1990
MA in Visual Connection
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EXPIRATIONانقضاء

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: سید وحید طباطباییان
تهیه کننده: سید وحید طباطباییان، مجید عیدان

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر آبادان
فیلم بردار: امیر علی ویسی

تدوین گر: عادل نیکمرام، سید وحید طباطباییان
صدابردار: مجید نجاتی

طراحی صدا: عادل نیکمرام، سید وحید طباطباییان
طراح صحنه و لباس: سید وحید طباطباییان

بازیگران: ابتسام بغالنی، مهرداد معماری، مریم حدیده، رضا سلطانی

خالصه داستان: زنی بعد از مدتی دوری، به خانه باز می گردد. او 
انتظار دارد با توجه به عدم حضورش، با خانه ای درهم ریخته، کثیف 
و نامنظم روبه رو شود. اما بر خالف انتظارش، همسر و فرزندانش به 

خوبی از پس نگهداری خانه داری برآمده اند.

بر اساس: داستان کوتاه »غایب« نوشته محمد کشاورز

Scriptwriter: Seyyed Vahid Tabatabaian
Producer: Seyyed Vahid Tabatabaian, Majid Eidan
Production Company: IYCS – Abadan Office
Cinematographer: Amir Aliveisi
Editor: Adel Nikmaram, Seyyed Vahid Tabatabaian
Sound Recordist: Majid Nejati
Sound Designer: Adel Nikmaram, Seyyed Vahid Tabata-
baian
Set and Costume Designer: Seyyed Vahid Tabatabaian
Cast: Ebtesam Baqlani, Mehrdad Me’mari, Maryam 
Hadideh, Reza Soltani

Synopsis: After sometime away from home, a house 
wife comes back home. She expects to see a disorder, 
dirty and untidy home but despite of her expectations, 
her husband and children have made home clean and 
neat.

DIRECTORکارگردان 

سید وحید طباطباییان

آبادان / 1351
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

Seyyed Vahid Tabatabaian
Abadan / 1972
MA in English Literature



NA
TI

ON
AL

  C
OM

PE
TIT

IO
N 

/ B
OO

K A
ND

 C
IN

EM
A

THE CYCLING WINDباد دوچرخه سوار

6:00      13982019      6:00

فیلم نامه نویس: نازنین سبحان سربندی 
تهیه کننده: محمد رضا کریمی صارمی

تهیه شده در: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
تدوین گر: محمد ناصری 

طراحی صدا: چنگیز صیاد
موسیقی: میالد محمدی 

 طراح شخصی و کانسپت: نازنین سبحان سربندی 
 انیماتور: سمانه اسدی 

خالصه داستان: باد جوان صاحب دوچرخه ای می شود. با دوچرخه 
سریع تر می وزد، بدون صرف انرژی زیاد آزادانه به هر طرف می رود و از 

گردش لذت می برد. از همه مهم تر این كه او تنها بادی ست كه چنین 
وسیله ای دارد. این آزادی و قدرت تازه به او این امكان را می دهد كه 

دست به هر كاری بزند.

بر اساس: داستان »باد دوچرخه سوار« نوشته فرهاد حسن زاده

Scriptwriter: Nazanin Sobhan Sarbandi
Producer: Mohamad Reza Karimi Saremi
Production Company: Institute for The Intellectual 
Development of Children and Young Adults
Editor: Mohamad Naseri
Sound Designer: Changiz Sayad
Music: Milad Mohamadi
Character & Concept Designer: Nazanin Sobhan Sarbandi
Animator: Samaneh Asadi

Synopsis: The young wind comes in the possession of 
a bicycle. It can blow faster with the bicycle. Without 
much effort, it freely goes everywhere and enjoys the 
ride. Most importantly, it is the only wind with this type of 
vehicle. This freedom and the new power provide it the 
opportunity to do anything.

DIRECTORکارگردان 

نازنین سبحان سربندی 

کرمانشاه  / 1328
کارشناسی هنرهای تجسمی 

Nazanin Sobhan Sarbandi
Kermanshah / 1949
BA in Visual Arts
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LADY OF WORDSبانوی واژه ها

    27:00    13982019    27:00    

تحقیق و پژوهش: محمد طالبی
تهیه کننده: محمد طالبی

تهیه شده در: صدا و سیمای استان مرکزی، شبکه آفتاب
فیلم بردار: محمد طالبی، میثم صفدری

تدوین گر: محمد طالبی
صدابردار: محمد زهره وند
طراحی صدا: محمد طالبی

خالصه داستان: روایتی از زندگی دکتر بدرالزمان قریب، زبان شناس 
و سعدی پژوه و استاد زبان های ایران باستان از تولد تا به امروز.

بر اساس: زندگی دکتر بدرالزمان قریب

Research and Writing: Mohammad Talebi
Producer: Mohammad Talebi
Production Company: IRIB Markazi, Aftab Channel 
Cinematographer: Mohammad Talebi, Meysam Safdari
Editor: Mohammad Talebi
Sound Recordist: Mohammad Zohrevand
Sound Designer: Mohammad Talebi

Synopsis: A documentary about life of a linguist: Dr. 
Badrozaman Gharib.

DIRECTORکارگردان 

محمد طالبی

اراک / 1365
کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون

Mohammad Talebi
Arak / 1986
MA in TV Producer
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SOMEONE ELSE’S CHILDبچه مردم

    17:00    13972018    17:00    

فیلم نامه نویس: جواد ستوده نیا
تهیه کننده: جواد ستوده نیا

فیلم بردار: رضا رشیدی فر
تدوین گر: محمد توکلی

صدابردار: حمید زیبا کالم
طراحی صدا: مهدی جمشیدیان

موسیقی: خشایار بستان شیرین
طراح صحنه و لباس: جواد ستوده نیا

بازیگران: نادر فالح، توماج دانش بهزادی، امیرحسین حسینی، 
مهنوش شیخی

خالصه داستان: محمود، با کودکی روبه رو می شود که می تواند 
زندگی متزلزلش را ویران کند. او فرصت کوتاهی دارد تا مشکلش را 

حل کند.

بر اساس: داستان »بچه مردم« نوشته جالل آل احمد

Scriptwriter: Javad Sotoudehnia
Producer: Javad Sotoudehnia
Cinematographer: Reza Rashidifar
Editor: Mohammad Tavakoli
Sound Recordist: Hamid Zibakalam
Sound Designer: Mehdi Jamshidiyan 
Music: Khashayar Bostan Shirin
Set and Costume Designer: Javad Sotoudehnia
Cast: Nader Fallah, Toomaj Daneshbehzadi, Amir Hos-
sein Hossein , Mahnoush Sheykhi 

Synopsis: Mahmoud encounters a child who can destroy 
his unstable life. He has a short time to resolve his 
problem…

DIRECTORکارگردان 

جواد ستوده نیا

سیرجان / 1357
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

Javad Sotoudehnia
Sirjan / 1978
BA in Natural Resources Engineering
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 VIOLET FIELDبنفشه زار 

    16:00    13982019    16:00    

فیلم نامه نویس: ایمان افشاریان
تهیه کننده: آبتین سلیمی طاری 

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران  - دفتر تهران
فیلم بردار: بهروز بادروج

تدوین گر: مهدی مهرنیا 
صدابردار: جواد جهانگیری، داود قلی پور

طراحی صدا: احسان افشاریان 
موسیقی: کارن کیهانی، حمیدرضا گلستانی

طراح صحنه و لباس: سوده شرحی 
بازیگران: اقدس مظاهرزاده، فاطمه حیدری، ایمان افشاریان،حامد 

ابریشمی،محمدرضا آل طاها

خالصه داستان: عزیز مادر بزرگ ریحان، در آستانه مرگ قرار 
می گیرد. ریحان که تنها مونسش عزیز است بسیار آشفته و پریشان 

می شود. رحمان پدر ریحان تصمیم می گیرد عزیز را به بهداری روستای 
دیگری ببرد.

بر اساس: داستان »عزاداران بیل« نوشته غالمحسین ساعدی

Scriptwriter: Iman Afsharian 
Producer: Abtin Salimi Tari
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Behrouz Badrouj 
Editor: Mehdi Mehrnia 
Sound Recordist: Javad Jahangiri, Davoud Gholipour
Sound Designer: Ehsan Afsharian 
Music: Karen Keyhani, Hamidreza Golestani
Set and Costume Designer: Soudeh Sharhi
Cast: Aghdas Mazaher Zadeh, Fatemeh Heydari, Iman 
Afsharian, Hamed Abrishami, Mohammadreza Ale Taha

Synopsis: Reihan’s granny is on her deathbed and Reihan 
is very sad. She gets even worse when her father decides 
to take granny to a clinic in another village.

DIRECTORکارگردان 

آبتین سلیمی طاری 

تهران / 1369
کارشناسی ارشد کارگردانی 

Abtin Salimi Tari
Tehran / 1990
MA in Directing 
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THE COWARDترسو

    6:04     13972018    6:04    

فیلم نامه نویس: مهدی حق شناس 
تهیه کننده: مهدی حق شناس 

تهیه شده در: موسسه سینمای قاب زندگی 
فیلم بردار: مهدی حق شناس 

تدوین گر: مهدی حق شناس 
صدابردار: مهدی رباهاط

طراحی صدا: مهدی حق شناس 
طراح صحنه و لباس: فاطمه امینه 

بازیگران: فطمه یوسفی، علی قنبری، لیالت قلعه، حسین رفیعی، 
علی شمشیری، مریم توکلی 

خالصه داستان: خانم یوسفی کارگر کارگاه خیاطی است و مشغول 
به کار دوزندگی ست. صاحب کارگاه بعد از حساب و کتاب زیاد مبلغ 

ناچیزی را به عنوان دستمزد به او می دهد.

بر اساس: داستان »بی عرضه« نوشته آنتوان چخوف

Scriptwriter: Mehdi Haghshenas
Producer: Mehdi Haghshenas
Production Company: Cinema Institute Ghabe Zendegi
Cinematographer: Mehdi Haghshenas
Editor: Mehdi Haghshenas
Sound Recordist: Mehdi Robahat
Sound Designer: Mehdi Haghshenas
Set and Costume Designer: Fateme Amine
Cast: Fateme Yusefi, Ali Ghanbari, Leyla Ghalee, Hoseyn 
Rafiee, Ali Shamahiri, Maryam Tavakoli

Synopsis: Ms. Yousef is a sewing worker and is in need 
of sewing. The owner of the workshop gives her a small 
book and a large amount of money as a salary.

DIRECTORکارگردان 

مهدی حق شناس 

بندر امام خمینی )ره( / 1361
کاردانی گرافیک

Mehdi Haghshenas
Bandar Emam Khomeyni / 1982
Post Diploma in Graphics
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 FOUR DREAMS ABOUTچهار خواب برای پنج آرزو
FIVE SONGS

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش: صابر محمدی
تهیه کننده: علیرضا سردشتی

فیلم بردار: احسان یزدانی
تدوین گر: هادی جلدی

صدابردار: امیر مفتاحی
طراحی صدا: امیر مفتاحی

موسیقی: هانی كازرونی

خالصه داستان: مستندی درباره ی فعالیت شعری هوشنگ آزادی ور 
و نهله شعری »شعر دیگر«

بر اساس: زندگی هوشنگ آزادی ور

Research and Writing: Saber Mohammadi
Producer: Alireza Sardashti
Cinematographer: Ehsan Yazdani
Editor: Hadi Jeldi
Sound Recordist: Amir Meftahi
Sound Designer: Amir Meftahi
Music: Hani Kazerouni

Synopsis: A documentary about poetic activities of 
Hooshang Azadivar and “another poem”

DIRECTORکارگردان 

علیرضا سردشتی 

کرج / 1363
کارشناسی ارشد سینما

Alireza Sardashti
Karaj / 1984
MA in Cinema
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در جستجوی زمان
از دست رفته

IN SEARCH OF LOST TIME

    28:00    13972019    28:00    

تحقیق و پژوهش: هومن ظریف، فرهنگ بقایی
تهیه کننده: هومن ظریف

فیلم بردار: نیلوفر کردبچه، مجید نیک نفس، رضا پورحاجی، هومن 
ظریف

تدوین گر: هومن ظریف
صدابردار: نیلوفر کردبچه

طراحی صدا: هومن ظریف
موسیقی: پیمان خازنی، آالن کوشان

خالصه داستان: نیوریکی هاراگوچی، هنرمند مجسمه ساز برای 
ترمیم یا تعویض روغن سازه تجمسی خود در موزه هنرهای معاصر، 

بعد از چهل سال به ایران برمی گردد. این سازه که »ماده وذهن« نام 
دارد، در سال 1356 خورشیدی، هنگام گشایش موزه هنرهای معاصر 

اجرا شده است و هنوز به صورت تاریخی و فلسفی، زنده است. تیم 
فیلم برداری فیلم نیز، در هنگام کار،با این سازه خاطره های بامزه ای 

می آفرینند!
بر اساس: رمان »در جستجوی زمان از دست رفته« نوشته مارسل 

پروست و نظریات داریوش شایگان

Research and Writing: Farhang Baghaei, Hooman Zarif
Producer: Hooman Zarif
Cinematographer: Niloofar Kordbache, Majid Niknafs, 
Reza poorhaji, Houman Zarif
Editor: Hooman Zarif
Sound Recordist: Niloofar Kordbache
Sound Designer: Hooman Zarif
Music: Peyman Khazeni, Hooman Zarif

Synopsis: Haraguchi, a sculptor, returns to Iran after forty 
years to repair or replace the oil of his visual art at the 
Museum of Contemporary Art. He saw that his work, still 
alive, historically and philosophically. The film-shooting 
team also creates fun memories while working with this 
structure!

DIRECTORکارگردان 

هومن ظریف 

بابل / 1351
کارشناسی ارشد ادبیات

Hooman Zarif
Babol / 1972
MA in Literature
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TREEدرخت

    3:20    13982019    3:20    

فیلم نامه نویس: مجتبی اسماعیل زاده
تهیه کننده: امیر اشکان عالمی

تدوین گر: مجتبی اسماعیل زاده
موسیقی: امیر اشکان غالمی

طراح شخصی و کانسپت: آمنه اربابون
انیماتور: علی رحیمی، مریم رئوف

خالصه داستان: در دنیایی تاریک و سرد، پسربچه ای در جستجوی 
پیدا کردن درختی است.

بر اساس: شعر »درخت« از سیاوش کسرایی

Scriptwriter: Mojtaba Esmaeilzadeh
Producer: Amir Ashkan Gholami
Editor: Mojtaba Esmaeilzadeh
Music: Amir Ashkan Gholami
Character & Concept Designer: Ameneh Arbaboun
Animator: Ali Rahimi, Maryam Raof

Synopsis: In a dismal and cold world, a boy looking for 
a tree.

امیر مهران

سبزوار / 1360
کارشناسی کارگردانی انیمیشن

Amir Mehran
Sabzevar / 1981
BA in Animation Directing

DIRECTORکارگردان 

مجتبی اسماعیل زاده

سبزوار / 1362
کارشناسی  کارگردانی نمایش

Mojtaba Esmaeilzadeh
Sabzevar / 1983
BA in Theater Directing
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THE OTHERدیگری

    27:00    13982019    27:00    

فیلم نامه نویس: سامان حسین پور، آکو زندکریمی
تهیه کننده: دیمن زندی، سامان حسین پور، آکو زندکریمی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران، راویندر 
داکا تله فیلم هندوستان

فیلم بردار: حامد بقائیان
تدوین گر: سامان حسین پور، آکو زندکریمی

صدابردار: ایرج نوروزی
طراحی صدا: آرش قاسمی

طراح صحنه و لباس: سامان حسین پور، آکو زندکریمی
بازیگران: مجید پتکی، شنیا مظفریان، محمد کرمانشاهی، آسیه 

مرادی زر، حدیقه محمودی، شیوا صوفی محمودی
خالصه داستان: داستان مردی که دیگری زندگی او را می رباید.

بر اساس: داستان »دیگری« نوشته آرتور شنیتسلر

Scriptwriter: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Producer: Diman Zandi, Saman Hosseinpuor, Ako 
Zandkarimi
Production Company: Ravinder Dhaka Telefilms, IYCS - 
Tehran Office
Cinematographer: Hamed Baghaeian
Editor: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi
Sound Recordist: Iraj Nowrouzi
Sound Designer: Arash Ghasemi
Set and Costume Designer: Saman Hosseinpuor, Ako 
Zandkarimi
Cast: Majid Potki, Shenia Mozafarian, Mohammad 
Kermanshahi, Asiyeh Moradizar, Hadigheh Mahmoudi, 
Shiva Soufimahmoudi
Synopsis: A religious and traditional man after his wife 
death suspects her and he thinks his
wife had a relationship with another man.

سامان حسین پور

سقز / 1371
دانشجوی کارشناسی ارشد سینما

Saman Hosseinpuor
Saghez / 1993
MA Student in Cinema

DIRECTORکارگردان 

آکو زندکریمی

سنندج /  1372
کارشناسی کارگردانی سینما

Ako Zandkarimi
Sanandaj / 1993
BA in Film Directing
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THE DREAM OF GARDENرویای باغ

    16:12    13982018    16:12    

فیلم نامه نویس: محمد عموپور
تهیه کننده: افشین ضیائیان علی پور

فیلم بردار: امیر الهوتی
تدوین گر: امیر کامیابی

صدابردار: افشین ملکی
طراحی صدا: امیر کامیابی
موسیقی: آرمین تقوامنش

بازیگران: هومن اشکبوس، نیال رضی

خالصه داستان: مرد و زنی پس از چند سال دوباره همدیگر را 
می بینند. این دیدار باعث می شود که حوادث تازه ای اتفاق بیافتد.

بر اساس: داستان »رویای باغ« نوشته سامک گلشیری

Scriptwriter: Mohammad Amopour
Producer: Afshin Ziaeian Alipour
Cinematographer: Amir Lahooti
Editor: Amir Kamyabi
Sound Recordist: Afshin Maleki
Sound Designer: Amir Kamyabi
Music: Armin Taghvamanesh
Cast: Houman Ashkbous, Nila Razzi

Synopsis: A man and a woman meet again after a few 
years. This meeting will lead to new events.

DIRECTORکارگردان 

افشین ضیائیان علی پور

تهران / 1352
کارشناسی کارگردانی سینما

Afshin Ziaeian Alipour
Tehran / 1974
BA in Film Directing
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GOLDEN TOPKNOTزر زری، کاکل زری

    6:16    13982019    6:16    

فیلم نامه نویس: مهين جواهریان
تهیه کننده: مهين جواهریان

تهیه شده در: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تدوین گر: محمد ناصری

طراحی صدا: چنگیز صیاد 
موسیقی: مریم چالش

طراح شخصی و کانسپت: مهین جواهریان، امیر معین
انیماتور: نگار زنجانی زاده، پژمان فیروز بخت

خالصه داستان: این فیلم توسط شعر و ریتم و موسیقی، در قالب 
بازی های کودکانه سعی در تقویت مهارت و همکاری کودکان با یکدیگر 

را دارد.

بر اساس: کتاب »زر زری، کاکل زی« سروده افسانه شعبان نژاد

Scriptwriter: Mahin Javaherian
Producer: Mahin Javaherian
Production Company: The Institute for the Intellectual 
Development of Children & Young Adult, KANOON
Editor: Mohammad Naseri
Sound Designer: Changiz Sayad
Music: Maryam Chalesh
Character & Concept Designer: Mahin Javaherian, Amir 
Moein
Animator: Negar Zanjanizadeh, Pejman Firoozbakht
Synopsis: This film by the poem and rhythm and music 
tries to reinforce the children’s skill and cooperation with 
each other in the form of children’s games.

DIRECTORکارگردان 

مهين جواهریان

تهران / 1329
کارشناسی ارشد انیمیشن

Mahin Javaherian
Tehran / 1950
MA in Animation
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DEPOSIT TO THE GROUNDسپرده به زمین

    9:47    13982019    9:47    

فیلم نامه نویس: تینا پاکروان
تهیه کننده: معصومه صالح بیگی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر تهران
فیلم بردار: اشکان اشکانی
تدوین گر: سیمین آل علی

صدابردار: رضا صالحی
طراحی صدا: امین میرشکاری

موسیقی: حسین قوامی
طراح صحنه و لباس: رامین غفوری
بازیگران: مریم بوبانی، حسین ملکی

خالصه داستان: ما هیچ وقت بچه ایی نداشتیم اما حاال یه بچه داریم 
که مرده.

بر اساس: داستان »سپرده به زمین« نوشته بیژن نجدی

Scriptwriter: Tina Pakravan
Producer: Masoumeh Salehbeigi
Production Company: IYCS – Tehran Office
Cinematographer: Ashkan Ashkani 
Editor: Simin Aleali
Sound Recordist: Reza Salehi
Sound Designer: Amin Mirshekari
Music: Hossein Ghavami
Set and Costume Designer: Ramin Ghafoori
Cast: Maryam Boubani, Hossein Maleki

Synopsis: We never had a kind! But now we have a kind 
and she is dead!

DIRECTORکارگردان 

معصومه صالح بیگی

اصفهان / 1361
کارشناسی کارگردانی

Masoumeh Salehbeigi
Isfahan / 1982
BA in Film Directing
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THE DOG THAT WAS SICKسگی که مرض داشت

    9:00     13962018    9:00    

فیلم نامه نویس: پروین تجوید
تهیه کننده: پروین تجوید

تهیه شده در: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تدوین گر: تدوین گر: کیانوش عابدی، همایون رحمتی

طراحی صدا: نادر علیمردانی
موسیقی: میالد موحدی

طراح شخصی و کانسپت: احسان طاهری
انیماتور: حسام جواهری

خالصه داستان: سگی با ولع زیاد هر چیزی سرراهش قرار می گیرد را 
می بلعد و بعد از مدتی دل درد طاقتش را طاق می کند. و در مسیرش 

به دامپزشکی می رود و در معاینات متعدد حیوانات مختلفی را از 
شکمش خارج می کنند و سگ همینکه شکمش خالی می شود کلیه 
حیوانات و دکترها را می بلعد. با ترفندی پزشکان و حیوانات از شکم 

سگ بیرون می آیند اما...
بر اساس: داستان »سگی که قار قار می کرد« نوشته فریبا کلهر

Scriptwriter: Parvin Tajvid
Producer: Parvin Tajvid
Production Company: Children and Adolescent Intellec-
tual Development Center
Editor: Kiyanoosh Abedi, Homayoun Rahmati
Sound Designer: Nader Alimardani
Music: Millad Movahedi
Character & Concept Designer: Ehsantaheri
Animator: Hesam Javaheri

Synopsis: The dog who swallows everything and has 
stomachache a lot. In his way, he goes to pet clinic. After 
several examination, doctor bringing out some animals 
from his abdomen. As soon as he gets rid of stomach-
ache, suddenly he swallows medical teams and…. 

DIRECTORکارگردان 

پروین تجوید

مشهد / 1340 
کارشناسی کارگردانی انیمیشن

Parvin Tajvid
Mahshad / 1961
BA in Directing Animation
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ELEPHANTBIRDفیلمرغ

    15:00    13982019    15:00    

فیلم نامه نویس: امیرمسعود سهیلی
تهیه کننده: امیرمسعود سهیلی، سید جالل روحانی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوان ایران - دفتر مشهد، سیمیا فیلم، 
استودیو دیدگاه، افغان فیلم

فیلم بردار: سید واقف حسینی
تدوین گر: رضا دقاق

صدابردار: حزب هللا سلطانی
طراحی صدا: حسام الدین ظریف

موسیقی: آبتین سهیلی
طراح صحنه و لباس: امیرمسعود سهیلی

بازیگران: حشمت هللا فنائی، سید مرتضی علوی، فاروق برکی، 
اسماعیل غنی زاده، هاشم ثابت، نبی وهاب، ناصر هاشمی، محال 

واک، ولید صدیقی، نذیر قاضی زاده، سردارآقا خانزاده

خالصه داستان: آخرین آرزوی پیرمرد افغان رساندن فیلمرغش 
به نوه اش است اما این آرزوی به ظاهر ساده خیلی سخت برآورده 

می شود.
بر اساس: داستان »راه و چاه« نوشته خالد نویسا

Scriptwriter: Amir Masoud Soheili
Producer: Amir Masoud Soheili, Sayed Jalal Rohani
Production Company: IYCS – Mashhad Office, Simiya 
Film, Vision Studio, Afghan Film
Cinematographer: Seyyed Vaqef Hosseini 
Editor: Reza Daghagh
Sound Recordist: Hezbullah Sultany
Sound Designer: Hessamoddin Zarif
Music: Tin Soheili
Set and Costume Designer: Amir Masoud Soheili
Cast: Heshmat Fanaei,Seyyed Morteza Alavi, Farouq 
Baraki, Esmaeil Ghanizadeh, Heshmat Sabet, Nabi 
Wahab, Naser Hashemi, Mahal Wak, Sardar Agha 
Khanzadeh
Synopsis: The last wish of an old Afghan man is to give 
his “elephant-bird” (turkey) to his grandchild, but this 
simple wish is hard to realize.

DIRECTORکارگردان 

امیرمسعود سهیلی

مشهد / 1366
فارغ التحصیل از مدرسه فیلم بوسان

Amir Masoud Soheili
Mashhad / 1987
Graduated in International Film Business from 
Busan Asian Film School
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STORY OF A MANقصه ی مردی که لب نداشت
WITHOUT LIPS

    15:09    13972018    15:09    

فیلم نامه نویس: میالد شاه جانی
تهیه کننده: میالد شاه جانی

تدوین گر: محمد حسین بشارتی
طراحی صدا: محمد حسین بشارتی

طراح شخصی و کانسپت: میالد شاه جانی 
انیماتور: میالد شاه  جانی، رضا اللهیاری

خالصه داستان: مردی برای خندیدن لب ندارد به همین خاطر وارد 
یک سفر می شود.

بر اساس: شعر »قصه ی مردی که لب نداشت« سروده احمد شاملو

Scriptwriter: Milad Shahjani
Producer: Milad Shahjani
Editor: Mohammad Hossein Besharati
Sound Designer: Mohammad Hossein Besharati
Character & Concept Designer: Milad Shahjani
Animator: Milad Shahjani, Reza Allahyari

Synopsis: A man who hasn’t lips tries to laugh, so he 
walks on a journey to have lips.

DIRECTORکارگردان 

میالد شاه جانی

قم / 1365
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

Milad Shahjani
Qom / 1986
MA in Visual Communication
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THE WOLVESگرگ ها

    11:00    13982019    11:00    

فیلم نامه نویس: امیر رضا جاللیان
تهیه کننده: میثم جمالی

تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر قزوین
فیلم بردار: محمد رضا جهان پناه

تدوین گر: پویان شعله ور
صدابردار: هادی معنوی پور

طراحی صدا: رامین ابوالصدق
موسیقی: مهدی وکیلی راد

طراح صحنه و لباس: آرش باقی پور
بازیگران: حامد نساج بخارایی، علی راسین، شایراد مالقربانی، اسد 

دوستی

خالصه داستان: مرد جوانی همراه با دو خواهرزاده اش، به گشت زنی 
در حومه یک روستا می روند. مرد به بچه ها قول داده که بهشان گرگ 

نشان بدهد.

بر اساس: داستان »گرگ ها« نوشته حافظ خیاوی

Scriptwriter: Amir Reza Jalalian
Producer: Meysam Jamali
Production Company: IYCS – Qazvin Office
Cinematographer: Mohammad Reza Jahanpanah
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Designer: Ramin Abolsedgh
Music: Mehdi Vakilirad
Set and Costume Designer: Arash Baghipour
Cast: Hamed Nassaj Bokharaie, Ali Rasin, Shayrad Mol-
laghorbani, Asad Dusti 

Synopsis: On a wintry night, a young man along with his 
two nephews were wandering around the vicinity of a 
small town. The uncle had given the children his promise 
to show them wolves. On the path, they meet a passing 
old man and it caused uncle to change his decision.

DIRECTORکارگردان 

امیر رضا جاللیان

قزوین / 1365
کارشناسی ارشد مهندسی مواد

Amir Reza Jalalian
Qazvin / 1986
MA in Material Science & Engineering
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LIMBOلیمبو

    8:00    13982019    8:00    

فیلم نامه نویس: تورج هیبتی
تهیه کننده: تورج هیبتی

تدوین گر: تورج هیبتی
طراحی صدا: حسین رنگنه

خالصه داستان: روایتی از کمدی الهی

بر اساس: رمان »کمدی الهی« نوشته دانته

Scriptwriter: Touraj Heibati
Producer: Touraj Heibati
Editor: Touraj Heibati
Sound Designer: Hosein Zanganeh

Synopsis: A story about Dante’s divine comedy

DIRECTORکارگردان 

تورج هیبتی

همدان / 1367
کارشناسی گرافیک

Touraj Heibati
Hamedan / 1988
BA in Graphics
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 NAMAKنامک

    30:00    13982019    30:00    

تحقیق و پژوهش: حسن نقاشی
تهیه کننده: حسن نقاشی

تهیه شده در: صدا و  سیمای یزد
فیلم بردار: حسن نقاشی، حامد سعادت 

تدوین گر: مینا مشهدی مهدی 
صدابردار: محسن عسگری زاده 

طراحی صدا: مینا مشهدی مهدی 

خالصه داستان: نظری بر کتاب در تاریخ معاصر ایران و سهم یزدیان 
در حفظ و نگهداری کتاب.

بر اساس: تاریخ کتاب در یزد

Research and Writing: Hassan Naghashi
Producer: Hassan Naghashi
Production Company: IRIB - Yazd provincial TV 
Cinematographer: Hassan Naghashi, Hamed sadat
Editor: Mina Mashhadi Mahdi
Sound Recordist: Mohsen Asgarizade   
Sound Designer: Mina Mashhadi Mahdi

Synopsis: About the impact of the Books on Iranian 
contemporary history and the efforts of the people of 
Yazd to preserve old Books.

DIRECTORکارگردان 

حسن نقاشی 

یزد / 1354 
کارشناسی ادبیات نمایشی

Hassan Naghashi
Yazd / 1976
BA in Dramatic Literature 
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YAZDAN
SALAHSHOOR

MAHDI
ROSHAN RAVAN

HAMIDREZA 
MANAEI

یزدان سلحشور

مهدی روشن روان

حمیدرضا منایی

متولد 1347، رشت. نویسنده، منتقد سینما، 
مدرس داستان نویسی و روزنامه نگار حوزه 

ادبیات و سینما. وی هم اکنون دبیر پایگاه نقد 
داستان است. همچنین نگارش کتاب های 

»دارم احتجاب را زنده می کنم«، »ژنرال به 
فرشته شلیک کرد«، »برخورد کوتاه« و دریافت 

سه دوره جایزه نوشتار سینمایی انجمن 
منتقدان سینمایی ایران را در کارنامه خود دارد. 

داوری دو دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، دو 
دوره جشنواره بین المللی شعر فجر و جایزه 

ادبی نیاوران از دیگر فعالیت های اوست.

متولد 1353. فیلم نامه نویس و مدیر فرهنگی. 
دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارشناس 
ارشد کارگردانی. وی مسئولیت های همچون 

معاونت سیمای مرکز بوشهر، معاونت سیمای 
مرکز البرز و مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه، 

شبکه پنج و سیمافیلم را برعهده داشته است.

متولد 1354. داستان نویس، منتقد و مدرس 
داستان نویسی. نویسنده کتاب های »برج 

ـ نمایش مرگ )جلد اول(«، »برج  سکوتـ 
ـ دیوار شیشه ای )جلد دوم(«، »برج  سکوتـ 
ـ در مرز دیدار روشنان )جلد سوم(«.  سکوتـ 

نامزد بخش ویژه دهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد برای کتاب »برج سکوت«

Born in 1968, Rasht. Author, cinema 
critic. Storytelling lecturer and a 
journalist in the field of literature 
and cinema. He is currently director 
of story criticism base. He also 
has written the books” I’m reviving 
Ehtejab”, “The General fired at the 
Angel”, “Short Encounter”.  Award 
of cinematic text from Iranian film 
critics association in three courses. 
He has judged two periods of Jalal Al 
Ahm literary awards, two periods of 
Fajr international poetry festival and 
Niavaran literary award.

Born in 1974. Screenwriter and 
cultural director. Bachelor’s degree 
in acting and master of directing. He 
has held responsibilities as deputy 
of TV department (Bushehr center), 
deputy of TV department (Alborz), 
head of department of film and 
serials (channel 3, channel 5) and 
simafilm.

Born in 1975.Storyteller, critic and 
storytelling lecturer. Author of the 
books” The Tower of Silence- Show 
Death (Volume 1)”, “The Tower of 
Silence- glass wall (volume 2)”, “The 
Tower of Silence- on the border of 
Roshnan’s visit (volume 3). Special 
sector candidate in the tenth period 
of Jalal Al Ahmad Literary award for” 
The Tower of Silence”.   
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این سو واقعیت، آن سو خیال
پنجاه داستان کوتاه به انتخاب: محمد قاسم زاده

THIS SIDE AND THE OTHER SIDE:
REALITY AND FANTASY

COMPILATION: MOHAMMAD GHASEM ZADEH

به همراه پنج فیلم تحسین شده اقتباسی:
»آن سوی دریاچه« به کارگردانی عماد خدابخش، »جاده مسدود است« به کارگردانی وحید حاجیلویی، »چشم آبی« به کارگردانی امیر مسعود 

سهیلی، »حفره مشترک« به کارگردانی اسما ابراهیم زادگان، »کودکان ابری« به کارگردانی رضا فهیمی
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داستان گویی در فیلم کوتاه: معیارها و درس گفتارها
نوشته: سعید عقیقی

STORYTELLING IN SHORT FILMS:
CRITERIA AND LECTURES

AUTHOR: SAEED AGHIGHI
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فرصت الدوله شیرازی
تالیف: محمدحسین صالحی

FORSAT-OD-DOWLEH SHIRAZI
COMPILATION: MOHAMMAD HOSSEIN SALEHI

به همراه مستند »آثار عجم« به کارگردانی حسن نقاشی
و با مقاالتی از: محمد تهامی نژاد، محمدرضا اصالنی، دکتر ناصر فکوهی، محمد هاشمی و محمدجواد احمدی نیا
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BOOK AND CINEMA
NATIONAL COMPETITION



بزرگداشت و مرور آثار
مسابقه سینمای ایران
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Mahvash Sheikholeslami went to School of Fine 
Arts in Tehran. After obtaining her high school 
diploma, she went to London and studied cinema 
at the London film school.  After completing her 
education made short films such as”Ball”, “Kangan 
Mountain”, “Ghirokarzin and water”. Then for a 
while worked as production and planning manager 
and director assistant in several TVserials and 
movies such as serials” My Uncle Napoleon”, 
“Hezar Dastan”, “Sarbedaran”, “Koochak-e Jangali” 
and movies “Report”, “Tall Shadows of the Wind” 
and “Pomegranate and Cane”.
He has been making documentaries for the past 
several decades that include: “Hands”, “Sepid 
Jamegan” “Youfk”, “Charsho”, “Persheng”, “Pire 
Hara”, “Where I belong to”, “Article 61- The murderer 
or The victim” (for Arte channel) ,” The second 
house”, “Kul-e Farah”, “Dose”, “Dark Room”, “The 
Stone Lion”. This film has attended in domestic and 
international festivals and have received numerous 
awards from domestic and international festivals. 
Including Tampere festivals award (Finland), 
Yamagata (Japan), Sheffield England), Rovereto 
museum (Italy) and the documentary films festival 
award (London). And in domestic festivals she has 
received international section awards of Iranian 
Verite cinema festival, Iranian youth cinema society 
and Kish international festival.
At the same time documentary (Article 61) has 
displayed in law courses and sexuality, in Berkeley, 
Virginia and Oregon (America) universities. Other 
activities are the judgement of domestic and 
international festivals such as the judgement 
of Fajr festival, Verité, cinema house, Tampere 
(Finland), Rovereto (Italy), etc. Armenian women 
and teaching in broadcasting university.

تحصیل کرده هنرستان نقاشی تهران و فارغ التحصیل از 

مدرسه فیلم لندن.

شیخ االسالمی پس از اتمام تحصیالتش ساخت فیلم های کوتاه 

»توپ«، »کوه کنگان«، »قیر و کارزین و آب«. و سپس مدتی به 

عنوان مدیر برنامه ریزی و تولید و دستیار کارگردان در چندین 

سریال و فیلم سینمایی از جمله سریال های »دایی جان

ناپلئون«، »هزار دستان«، »سربداران« و »کوچک جنگلی« و 

فیلم های سینمایی »گزارش«، »سایه های بلند باد«،

»نار و نی« فعالیت کرده است.

او در چند دهه گذشته به ساخت فیلم های مستند پرداخته 

است که فیلم های »دست ها«، »سپید جامگان«، »یوفک«، 

»چارشو«، »پرشنگ«، »پیر حرا«، »به کجا تعلق دارم«، »ماده 

61 – قاتل یا مقتول« ) برای شبکه آرته ( »خانه دوم«، »کول 

فرح«، »دوز«، »اتاق تاریک« و »شیر سنگی« از آن جمله اند.

این فیلم ها در جشنواره های داخلی و بین المللی حضور 

داشته اند و جوایز متعددی را از جشنواره های داخلی و 

بین المللی، دریافت کرده اند. از جمله جوایز جشنواره های 

بین المللی می توان به جوایز جشنواره های تامپره فنالند، 

یاماگاتا ژاپن، شفیلد انگلستان، موزه روورتو ایتالیا و 

جایزه جشنواره فیلم های مستند لندن اشاره کرد. از جمله 

جشنواره های داخلی می توان به جوایز بخش بین الملل 

جشنواره سینما حقیقت ایران، انجمن سینمای جوان ایران و 

جشنواره بین المللی کیش اشاره کرد.

در عین حال، »فیلم مستند ماده 61« در کالس های رشته 

حقوق و جنسیت دانشگاه های برکلی، ویرجینیا و اورگان در 

آمریکا به نمایش در آمده است.

داوری جشنواره های داخلی و بین المللی از جمله داوری 

جشنواره فجر، حقیقت، خانه سینما، تامپره فنالند، رورتو ایتالیا 

و... زنان ارمنستان و تدریس در دانشکده صدا وسیما از جمله 

دیگر فعالیت های شیخ االسالمی است.

 MAHVASHمهوش شیخ االسالمی
SHEIKHOLESLAMI





233 241

TR
IB

UT
E &

 FO
CU

S O
N 

FIL
M

S
ار

آث
ور 

مر
 و 

ت
ش

دا
رگ

بز

Born in 1971 in Najaf Abad, Isfahan.  He joined 
the Iranian Youth Cinema Association in 1985 
and by the year 1989 began the first trainings and 
experiences of cinema by making of four 8mm 
short film. He studied cinema in faculty of cinema 
and theater, Tehran, university of Art. He graduated 
from university with the shooting trend in 1995 
and directed four other fictional films: “The night”, 
Davood”, “Younes”, “This way always was”. He 
turned to the documentary seriously In1999 and 
for years abandoned fictional cinema. The result 
of these years of directing short and long films is 
documentary “Zaarch”, “Firuzabad”, “one thousand 
and One day”, “In search of the gem of the night 
light”, “The memory’s clay”, “Don’t go far away” and 
several documentary TV series.
 He directed cinema movie “Awake for Three Days” 
(2013) with emphasis on looking for a new way to 
combine the world of documentary and fiction that 
was a unique experience in Iranian cinema.
In addition to directing, he has undertaken video 
management of more than thirty short and feature 
films and documentaries.
He has been lecturer of cinema fields and has 
been member of the board of Iranian short film 
association for more than 4 courses and now he 
is a member of the broad of great association arts 
and cinematic techniques in cinema house.

With screening of:
“Oxidant” Directed by Abbas Nezamdoust
“Younes” Directed by Masoud Amini Tirani
Selected sequences from “Awake for Three Days” 
& “Zarch” Directed by Masoud Amini Tirani
“Bridge” Directed by Vahid Hasan Zadeh
“The People Smuggler” Directed by Amir Reza 
Jalalian
“Closed Circuit” Directed by Mortaza Abbasian

متولد 1350 در شهر نجف آباد.سال 1364 وارد انجمن 
سینمای جوانان ایران شد و تا سال 68، اولین آموزش ها 
و تجربه های سینما را با ساخت 4 فیلم کوتاه داستانی 8 

میلیمتری آغاز کرد.
سال 1368 تحصیل در رشته ی سینما در دانشکده ی سینما 
تئاتر دانشگاه هنر تهران شروع کرد و سال 1374 با گرایش 

فیلم برداری از دانشگاه فارغ التحصیل شد و چهار فیلم 
داستانی دیگر به نام »شب«، »داوود«، »یونس«، »این راه 

همیشه بود« را کارگردانی کرد.
از سال 1378 به شکل جدی به مستند روی آورد.نتیجه ی 

این سال ها کارگردانی فیلم های کوتاه و بلند مستندی چون 
»زارچ«، »فیروز آباد«، »هزار و یک روز«، »در جستجوی گوهر 
شب چراغ«، »خاک حافظه«، »ماللی نیست«، »دور مشو« و 

چندین مجموعه ی تلویزیونی مستند بود.
سال 92 فیلم سینمایی »بیداری برای سه روز« را با تاکید بر 

جستجوی روش تازه ای برای ترکیب دنیای مستند و داستانی 
کارگردانی کرد که تجربه ای منحصر بفرد در سینمای ایران بود. 

عالوه بر کارگردانی، مدیریت فیلم برداری بیش از سی فیلم 
کوتاه و بلند سینمایی و مستند را برعهده داشته است.

وی مدرس رشته های سینمایی و برای بیش از 4 دوره عضو 
هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران بوده است و هم اکنون 

عضو هیات رئیسه انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران 
در خانه سینما است.

با نمایش فیلم های :

»اکسیدان« به کارگردانی عباس نظامدوست 

»یونس« به کارگردانی مسعود امینی تیرانی

سکانس های منتخب »بیداری برای سه روز« و »زارچ« به 

کارگردانی مسعود امینی تیرانی 

»پل« به کارگردانی وحید حسن زاده

»آدم پران« به کارگردانی امیررضا جاللیان

»مداربسته« به کارگردانی مرتضی عباسیان

MASOUD AMINI TIRANIمسعود امینی تیرانی 
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Born in 1986- Shiraz, Iran, after graduating from 
Theater School in 2004 he studied in the major of 
TV Directing. First, he focused on story writing for 
the films and theater.
He has made 10 shorts and 2 future films, which 
were successful in local festivals and award in the 
different festivals.
“On the Road”, Early in the Morning (2009), Winner 
of the Best Script and the Best Second Film, Shiraz 
Short Film Festival.
“The Depressions and the Instincts” (2010), 
Nominated for the Best film and the Best Director 
and the Winner of the Best Script – Iranian House 
of Cinema Competition.
“The Crimes and the Punishments” (2012), 
Nominated for the Best Scrip - Tehran Short Film 
Festival, Winner of best film - shiraz short film 
festival.
“I Abadan go war” (2013), Winner of best film - 
shiraz short film festival.
“Jila” (2014), Nominated for the Best sound - 
Tehran Short Film Festival. Nominated for Best film, 
Best Edit and the Winner of the Best actor - Parvin 
short film Festival, winner SPECIAL MENTION OF 
THE JURY - Fribourg International Film Festival
“The Gambler” (2015), Winner of the Best film, Best 
Script, Best Director and Best Edit - Iranian House 
of Cinema Competition, Nominated for the Best 
film and the Best Edit and Winner of the Best Script 
- Tehran Short Film Festival.
“Scissor” (2015), Fajr film festival / Iran, Med film 
festival / Italy 
“A girl in the room” (2016), Winner audience award 
in Tehran Short film Festival, Winner best movie 
award in Beirut Shortfilm Festival 
“Redhead” (2016), Nominated for International 
Film festival Mannheim, Heidelberg, Nominated 
for international film festival Ecuador. Winner best 
director award in Eurasia international Festival 
(Russia)
“Theatrical Kiss” (2019), Nominated for best film 
and best directing - Iranian House of Cinema 
Competition, Winner of the best short film in 
Cinema Cinema Academy Awards

With screening of:
“Jila”, “The gambler”, A girl in the room” & 
“Theatrical Kiss”

متولد 1365 شیراز، دیپلم تئاتر از هنرستان نمایش، فارغ 
تحصیل از دانشکده صدا و سیما در رشته ی کارگردانی تلوزیون، 

نویسندگی و کارگردانی 10 فیلم کوتاه 2 فیلم بلند داستانی. 
1378: »صبح کنار جاده« حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران، 

دریافت عنوان بهترین فیلم نامه و جایزه دوم از جشنواره فیلم 
کوتاه شیراز.

1388: »غم ها و غریزه ها« حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران، 
نامزد بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و دریافت جایزه بهترین 

فیلم نامه از چهاردهمین جشن خانه سینمای ایران.
1390: »جنایت و مکافات« نامزد بهترین فیلم نامه از جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، حضور در جشنواره Eastern Breeze کانادا 

و پانزدهمین جشن خانه سینمای ایران. دریافت جایزه بهترین 
فیلم داستانی از جشنواره فیلم کوتاه شیراز.

1392: »من آبادان رفتم جنگ« حضور در جشنواره فیلم کوتاه 
تهران و جشنواره فیلم کودک و نوجوان، دریافت عنوان بهترین 

فیلم داستانی از جشنواره فیلم کوتاه شیراز.
1393: »ژیال«، حضور در جشن خانه سینما. نامزد بهترین 

صدا از جشنواره فیلم کوتاه تهران، نامزد بهترین فیلم، بهترین 
تدوین و دریافت تندیس بهترین بازیگری از جشنواره فیلم 
پروین اعتصامی، جایزه ویژه هیات داوران از جشنواره فیلم 

کوتاه شیراز. دریافت جایزه  هیات ویژه داوران از جشنواره 
فرایبورگ سوییس.

1394: »قمارباز« دریفت جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهترین فیلم نامه، بهترین تدوین از هفدهمین جشن خانه 

سینما. نامزد بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین 
و کسب عنوان بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم کوتاه تهران. 

حضور در جشنواره فیلم فرایبورگ سوسیس .
1394: فیلم سینمایی »قیچی« حضور در سی و چهارمین 

جشنواره فیلم فجر و جشنواره مد فیلم ایتالیا.
1395: »دختری در میان اتاق« فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران 

از جشنواره فیلم کوتاه تهران. جایزه بهترین کارگردانی از 
جشنواره فیلم کوتاه حسنات. جایزه بهترین فیلم کوتاه 

جشنواره بیروت.
1396: فیلم سینمایی »کله سرخ« حضور در جشنوره مانهایم/ 

هایدلبرگ آلمان، کسب جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره 
اورسیای روسیه.

1397: »ماچ سینمایی« حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران. 
نامزد بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جشن مستقل فیلم 

کوتاه و دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه آکادمی سینما سینما.

با نمایش فیلم های کوتاه:

 »ژیال«، »قمارباز«، »دختری در میان اتاق« و »ماچ سینمایی«

KARIM LAKZADEHکریم لک زاده



FOCUS ON FILMS
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نشست های تخصصی
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سید صادق موسوی
دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

ــینمای  ــن س ــای انجم ــی از اولویت ه ــواره یک ــاه، هم ــم کوت ــک فیل ــاختن ی ــی س ــص چگونگ ــینما و باالخ ــوزش س آم
جوانــان ایــران بــوده اســت؛ آن گونــه کــه در طــول ســال های حیــات خــود کوشــیده اســت بــرای ارتقــا کیفیــت سیســتم 
آموزشــی خــود و نیــز گســترش و بســط جغرافیایــِی آن از تمــام تــوان و امکانــات موجــود بهــره گیــرد. در همیــن راســتا 
ــاه  ــم کوت ــم فیل ــنواره ی سی وشش ــب جش ــته در جن ــون گذش ــز همچ ــال نی ــی امس ــت های تخصص ــه نشس مجموع
تهــران، بــا نــام 20 نشســت 36 برگــزار می شــود تــا رســالت خــود را در ایجــاد فرصت هــای آموزشــی بــرای هنرجویــان، 
هنردوســتان و فیلم ســازان در سراســر ایــران بــه انجــام رســاند. امیــد اســت تــا ایــن تــالش در تــداوم و اســتمرار خــود 

در دراز مــدت بــه نتایــج ارزشــمندی نائــل آیــد.
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SEYYED SADEGH MOUSAVI
DIRECTOR OF 36TH TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Cinema education and especially how to make a short film always has been one of the priorities of the Iranian 
youth cinema society, so that during the years of its life has tried for improving the quality of its education 
system and also expansion and geographical extent take advantage of all available power and facilities. 
In this regard this year’s specialized meetings series like before will be held next to the thirty sixth Tehran 
short film festival with the title “20 Meeting 36” to fulfill its mission in providing educational opportunities 
for students, artists and filmmakers at throughout Iran. We hope this effort in its continuity and continuation 
achieve valuable results in the long term. 
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سعید پوراسماعیلی
دبیر   نشست های تخصصی

سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

نشســت های جشــنواره ی بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران تــالش می کنــد تــا نیازهــای آموزشــی فیلم ســازان و 
عوامــل حرفــه ای ســازنده ی فیلــم کوتــاه را پاســخ دهــد. برایــن اســاس، هــر ســاله از طریق آســیب شناســی فیلم های 
تولیــد شــده، بــه بررســی نقــاط ضعــف و قــوت آن هــا پرداختــه و براســاس فراوانــی نیازهــای پژوهــش شــده، 
ــن  ــاه، همچنی ــم کوت ــدان فیل ــازندگان و عالقه من ــور س ــم حض ــردد. امیدواری ــن می گ ــت ها تعیی ــات نشس موضوع
ــد.  ــذار باش ــد اثرگ ــال بع ــده در س ــد ش ــار تولی ــت آث ــد در کیفی ــت ها بتوان ــن نشس ــینما در ای ــان س ــان و مدرس مربی
ــانی  ــرای کس ــی را ب ــری آموزش ــت براب ــران، فرص ــاه ته ــم کوت ــنواره ی فیل ــت های جش ــای نشس ــن و فیلم ه ــار مت انتش
ــی  ــت تخصص ــا 60 نشس ــزاری 36-20، مجموع ــا برگ ــد. ب ــت ها را ندارن ــور در نشس ــکان حض ــه ام ــد ک ــم می کن فراه
ســینمایی بــا نــگاه بــه فیلــم کوتــاه تهیــه شــده کــه تامیــن کننــده ی نیــاز فیلم ســازان و پژوهش گــران فیلــم کوتــاه در 
ســال های بعــد خواهــد بــود. تــالش می کنیــم بتوانیــم امــکان حضــور اســتادهای بین المللــی را به صــورت مجــازی 

فراهــم کــرده و همچنیــن ارائــه ی آن بــه صــورت آنالیــن بــرای عالقمنــدان فراهــم گــردد.
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SAEED POURESMAEILI
DIRECTOR OF SPECIALIZED SESSIONS IN

THIRTY-SIXTH TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

The meetings of Tehran international short film festival are trying to answer educational needs of filmmakers 
and Professional agents of short film maker. According to this, through the pathology of the produced 
films examines their strengths and weaknesses and topics of the meetings are determined based on the 
abundance of researched needs. We hope attendance of film-makers and short film enthusiasts also cinema 
instructors and lecturers at these meetings effect on the quality of the published works in the following 
year. Publishing the text and meetings films of Tehran short film festival provide opportunity of educational 
equality for those who can’t attend in the meetings. By holding in total 60 cinema specialized meeting with 
looking at produced short film that always will be supplier of filmmakers need and short film researchers 
in the following years. We try to provide attendance possibility international professors virtually and also 
provide its presentation for enthusiasts, online.
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دبیر نشست های
فیلم برداری

محمود کالری

فیلم برداری سینما صرفا تکنیک و روش های علمی برای ضبط تصاویر 
نیست، بلکه بجز وجه تکنیکال صنعت سینما، وجه هنری آن نیز 

در فیلم برداری، در قالب مباحث زیبایی شناسی مطرح می گردد. 
در چهار نشست روز فیلم برداری، به وجوه فنی و زیبایی شناسی، 

همزمان اشاره می شود و استاد هر نشست، به شکل یک مسترکالس، 
مجموعه ی تجربیات فنی و هنری خود را در اختیار شرکت کنندگان 

قرار می دهد. 
فضاسازی در فیلم عنصر مهمی است که بخش زیادی از آن مرهون 

توانایی فیلم بردار فیلم است. دو نشست ارسطو مداحی گیوی و تورج 
اصالنی به این موضوع از زاویه ی نورپردازی و کلیه ی امکانات فنی 

پست پروداکشن که به شکل هنری و دراماتیک بکار گرفته می شوند 
اشاره دارد. 

شناخت دوربین  های جدید و امکانات آن ها که به فیلم بردار کمک 
می کند تا براساس فیلم نامه دست به انتخاب دوربین بزند، موضوع 

نشست ساعد نیک ذات است، جایی که فیلم بردار باید برای واژه  های 
فیلم نامه، فضای تصویری خلق کند. و در انتها، نشست تجربه گرایی 

در فیلم برداری به یکی از مهم ترین موضوعات فیلم برداری یعنی 
جسارت و خالقیت فیلم بردار برای بهتر شدن فیلم اشاره می کند.

DIRECTOR OF 
CINEMATOGRAPHY
SESSIONS
MAHMOOD KALARI

Cinematography is not just a scientific technique for capturing 
images, but except the technical aspect of the cinema industry, 
the artistic aspect of that discuss in cinematography in format 
of aesthetics. At four cinematography day meetings refer to the 
technical and aesthetic aspects at the same time and professor 
in every meeting in the form of a masterclass offers a collection 
of its technical and artistic experiences to participants. Create 
of Space is an important element in film that much of it is due to 
the filmmaker’s ability. Two meetings by Arastoo Madahi Givi and 
Touraj Aslani refer to this topic from the angle of lighting and all 
of the post production technical facilities that applied artistic and 
dramatically. Recognition of new cameras and their facilities that 
help cinematographer to select a camera based on the script is 
the topic of the meeting Saeed Nikzat, where cinematographer 
should create visual space for script words. And finally meeting of 
empiricism in cinematography refer to one of the most important 
topics in cinematography, means boldness and creativity of 
cinematographer to make a better movie.

 1330، تهران. گذراندن دوره تخصصی شناخت و تکنیک عکاسی در 

نیویورک، عکاس، مدیر فیلم برداری و کارگردان 

1951, Tehran, Completing Photography Technique Course in 
United State, Photographer, Cinematographer, Film Director
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THE FIRST SESSION   / نشست اول

فضاسازی با نورپردازی

CREATING ATMOSPHERE WITH LIGHTING

با  است.  نورپردازی  آن،  مهم ترین  که  دارند،  وجود  قدرتمندی  روش  های  تصویر،  دراماتیک  فضای  خلق  برای 
نورپردازی می توان به خلق طرح کلی و فضاسازی فیلم کمک کرده و یا به گمراهی و حسی ناپخته از هدف فیلم  
رسید. فیلم بردار می تواند به کمک نورپردازی، چشم بیننده را به هدف موردنظر در فیلم هدایت کرده و یا بخشی از 
اطالعات صحنه ی مقابل دوربین را از او پنهان نگه دارد. برای رسیدن به این هدف، هم از نورپردازی پرکنتراست و 
هم کم کنتراست بهره می گیریم. در نورپردازی پرکنتراست، می توان هم سوژه را از بقیه ی محتوای صحنه جدا کرد و 
هم درام خلق کرد. بنابراین، هنگامی که یک صحنه با نورپردازی پرکنتراست فیلم برداری می شود، حتما به معنای 

ترسناک بودن فضای فیلم نیست.
در فیلم برداری، از نور برای کمک به فضاسازی در یک صحنه بهره می گیریم. ارتباط نزدیک فیلم بردار با کارگردان منجر 
به خلق یک طرح نورپردازی می شود که در آن به آفرینش درام در صحنه می رسیم و حس هایی که اغلب فقط از 
بازیگر یا بازی در فیلم انتظار داریم، می شود به کمک نورپردازی؛ به حس خوشحالی، ناراحتی و اسرارآمیز یا خطرناک 

بودن فضای داستان فیلم بهره گیریم. 
در این نشست، از روش  های گوناگون نورپردازی برای رسیدن به حس  های متفاوت یک صحنه گفتگو می کنیم.

ARASTOO MADDAHI GIVIارسطو مداحی گیوی
1344. کارشناس فیلم برداری و کارشناس ارشد عکاسی 

از دانشگاه هنر تهران، فیلم بردار ارشد سازمان صدا 

و سیما، مترجم، نویسنده کتب و مقاالت سینمایی، 

مدرس دانشگاه 

1965. B.A in Filming and M.A in Photography 
from Tehran Art University, Senior Cameraman 
of Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
Translator and Writer of Books and Articles 
about Cinema, University Professor
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THE SECOND SESSION / نشست دوم

فضاسازی در تصویر

CREATING ATMOSPHERE IN CINEMATIC IMAGES 

اتمسفر یا فضا عنصری بسیار الزم برای روایت بصری در سینماست. چرا که وظیفه ی تصویر گر ایجاد تصویر بر اساس 
متن ادبی است که ما در سینما آن را فیلم نامه می نامیم. و خوانش صحیح متن نیاز به ترجمان بصری برای انتقال 
مفهوم مورد نظر نگارنده دارد که فراتر  از  ادبیات که در خوانش فردی تصور های گوناگونی را برای دریافت مفهوم 
در ذهن خواننده متن ایجاد می کند، عمل خواهد نمود. و ترجمان بصری متن در سینما برای رسیدن به تصویری 
واحد به همکاری یک تیم که مهم ترین آن ها مدیر هنری و مدیر فیلم برداری هستند، نیاز دارد، که پس از عبور  از   فیلتر 
نگرشی کارگردان در  زمان تولید اثر و مراحل البراتواری پس تولید به خواسته ی خویش که همان اتمسفر یا ایجاد 

فضاست نائل خواهند آمد. 
برای رسیدن به تفاوت وظایف فیلم بردار و  مدیر فیلم برداری در سینما و بسط مبحث در کارگاه انتقال تجربه، با هم 

به گفتمان خواهیم نشست.

TOURAJ ASLANIتورج اصالنی 
 1352، کرمانشاه. فارغ التحصیل رشته ی گرافیک 

و کارگردانی سینما از دانشگاه سوره تهران، مدیر 

فیلم برداری و کارگردان

1973/Kermanshah, Graduated from Soore 
Art University in Graphic Design and Cinema 
Directing, Director of Photography and 
Movie Director 
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THE THIRD SESSION / نشست سوم

رابطه دوربین و فیلم نامه

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAMERA AND THE SCRIPT

از دیدگاه انسان، جهان پیرامون ، دارای سه ُبعد است در حالیکه در دوربین فیلم برداری تصویر بصورت دو بعدی ثبت 
می شود. فیلم بردار با استفاده از نسبت ابعاد کادر، نوع دوربین و امکانات و ویژگی  های لنز، یک نقطه دید مناسب 
را بر اساس فیلم نامه ارائه شده انتخاب می کند تا بتواند جهان سه بعدی و احساس پنج گانه و حس متافیزیکی را 

معادل سازی کند. به عبارتی می توان چنین بیان داشت که: وظیفه فیلم بردار تبدیل واژه ها به تصویر است.

SAED NIKZATساعد نیک ذات 
1342، بندر بوشهر. مدرک درجه 1 هنری، مدیر 

فیلم برداری، عضو انجمن فیلم برداران سینمای ایران و 

عضو هیات مدیره عکاسان ایران. 

1963, Bandar Bushehr , 1st Degree 
Artistic Certification, Director of 
Photography, Member of Iranian Society of 
Cinematographers & Board of Directors of 
National Iranian Photographers’ Society 
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THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

تجربه گرایی در فیلم برداری

EXPERIMENTAL APPROACH IN CINEMATOGRAPHY

چگونه یک فیلم بردار می تواند با خالقیت و جسارت خود به فضای بصری و دراماتیک فیلم کمک کند. دنیای فیلم 
اساسا تنیده شده در اجزا جدا ناشدنی آن ست. فیلم برداری مقوله ای ست روان و پیوسته با ساز و کاری از جنس پوست 
و گوشت و استخوان. فیلم برداری بی تردید جان فیلم است و گاه اگر سخت گیرانه نباشد که هست آنچه در نهایت به 
تجربه و تصویر درمی آید فیلمی ست برگرفته از ذهن و چشم و دست هنرمند خالقی که در هر تجربه بدعت هایی تازه را 

در بیانگری مورد نظر کارگردان ارائه می دهد.
تجربه های زیسته، دغدغه های فکری، دانش علمی و جسارت خالقانه ابزارهای موثر دسترسی به تجربه و نوگرایی 
است. تجربه هر فیلم بردار از فیلم هایش و ایده هایی که به تجربه های متفاوتی تبدیل شده می تواند مبنای گفتگو باشد.

ارسطو مداحی گیوی

تورج اصالنی 

ساعد نیک ذات 

ARASTOO MADDAHI GIVI

TOURAJ ASLANI

SAED NIKZAT

1344. کارشناس فیلم برداری و کارشناس ارشد عکاسی 

از دانشگاه هنر تهران، فیلم بردار ارشد سازمان صدا 

و سیما، مترجم و نویسنده کتب و مقاالت سینمایی، 

مدرس دانشگاه 

 1352، کرمانشاه. فارغ التحصیل رشته ی گرافیک 

و کارگردانی سینما از دانشگاه سوره تهران، مدیر 

فیلم برداری و کارگردان

1342، بندر بوشهر. مدرک درجه 1 هنری، مدیر 

فیلم برداری، عضو انجمن فیلم برداران سینمای ایران و 

عضو هیات مدیره عکاسان ایران. 

1965. B.A in Filming and M.A in Photography 
from Tehran Art University, Senior Cameraman 
of Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
Translator and Writer of Books and Articles 
about Cinema, University Professor

1973/Kermanshah, Graduated from Soore 
Art University in Graphic Design and Cinema 
Directing, Director of Photography and 
Movie Director 

1963, Bandar Bushehr , 1st Degree 
Artistic Certification, Director of 
Photography, Member of Iranian Society of 
Cinematographers & Board of Directors of 
National Iranian Photographers’ Society 
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دبیر نشست های
اکسپریمنتال

شهرام مکری

يك قدم عقب تر مى رويم. چرا سينماى تجربى مى خواهد زبان سينما 

را هدف قرار دهد؟ مساله سينماى تجربى مواجهه با داستان است. 

داستان در معناى بزرگ آن. آنچه سينما را شكل داده و زندگى ما را 

ساخته داستان است. ما با داستان هايمان كنار هم جمع شده ايم. 

عشق را از داستان ها آموخته ايم و تجربه را از طریق داستان گويى 

منتقل كرده ايم. جوامع با داستان هاى بزرگ تشكيل شده اند واز 

تاریخ داستان ها برايمان تعریف شده كه ما را ميهن پرست، ديندار 

ويا جهان وطن ساخته. اگر روزى داستان گويى از زندگى ما كنار برود 

مكالماتمان چگونه خواهد بود؟ روابطمان با فرزندمان با كشورمان ويا 

با آينده چطور خواهد بود؟ سينماى تجربى تالش عده اى هنرمند براى 

مواجهه با اين سوال است. جهان بدون داستان چطور جهانى است و 

آيا مى توان به محيط بدون داستان نگاه كرد؟ اين ويژگى منحصر به 

سينماى تجربى است و حتى سينماى مستند فاقد آن است. سينماى 

مستند هم داستان كاراكترهاى واقعى اش را و اتفاقات واقعى مقابل 

دوربين را تصوير مى كند و سينماى تجربى بنيان اين داستان گويى را 

هدف قرار مى دهد. در اين باره بیشتر با هم حرف خواهيم زد.

DIRECTOR OF
EXPERIMENTAL
SESSIONS
SHAHRAM MOKRI

We go one step further. Why does experimental cinema want 
to target the language of cinema? The problem of empirical 
cinema is facing the story. The story in Its great meaning. 
What has shaped cinema and made our lives is the story. We 
have come together with our stories. We have learned love 
from stories and we have conveyed the experience through 
storytelling. Communities are made up with great stories. The 
stories that has made us patriotic, religious and cosmopolitan. 
If one day storytelling goes away from our lives how will be our 
conversations? How will be Our relationship with our child, with 
our country or with the future? Experimental cinema is the effort 
of some artists to address this question. How is a world without 
story? And can we look at a storiless environment? This feature is 
unique to experimental cinema even documentary cinema lacks 
it. Documentary cinema pictures the story of real characters and 
events in front of the camera and experimental cinema aims the 
basis of storytelling. We will talk more about this.
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THE FIRST SESSION   / نشست اول

تجربه گرایی در تصویرسازی

EXPERIMENTAL APPROACH IN ILLUSTRATION

كلمه / ايده / شعر / تصوير / تصور / داستان / رنگ / غم / تنهايى / غروب / زمان / زندگى / خواب / معنا / حركت / 
مفهوم / شىء / سايه / نور / تب / ماه / رفتن / رشد / مسير / ديدن / جدايى / لمس / مرز / لذت / جنون / گرما / آسمان 
/ گذشته / دير / شوق / كلمه / ايده / نكته / مفهوم / كلمه / ايده / شعر / حس / مفهوم / كلمه / ايده / موضوع / حس 
/ شعر / مفهوم / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع 
/ مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / 
حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / 
مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / 
حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / 
مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / 
حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / 
مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / 
حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / 
مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / حس / كلمه / كلمه / كلمه / موضوع / مفهوم / كلمه / ايده / كلمه / كلمات / 

دويست كلمه /

FARHAD FOZOONIفرهاد فزونی
Tehran, B.A in Graphic Design, Artist ,13571978، تهران. کارشناس گرافیک، هنرمند
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THE SECOND SESSION / نشست دوم

تجربه گرایی در تئاتر

EXPERIMENTAL APPROACH IN THEATER

تئاتر تجربی و تجربه ای گرایی در تئاتر دو ترکیب نزدیک اما دور از یکدیگر هستند. تئاتر تجربی به نوعی یورش به 
سمت ناشناخته هاست. ناشناخته هایی که بر مبنای تغییرهای تازه ای در نسبت های تشکیل دهنده ی یک اجرا رخ 
می دهد. در پس هر اجرا سه گانه »اجرا کنندگان«، »تماشاکنندگان« و »زمان/ مکان« نهفته است. وقتی به تاریخ 
تئاتر تجربی در جهان نگاه می اندازیم عمده تالش برای تغییر نسبت های این سه گانه بوده، به نوعی که هرکدام از 
کارگردانان قرن بیستم تالش کرده اند با تغییراتی در این ترکیب سویه ای تازه از امکان امر »اجرا« را مورد تجربه قرار 
دهند. در ایران پیش از انقالب کارگاه نمایش )وابسته به تلویزیون ملی( تالش می کند کسانی را گرد خود جمع کند 
که وجه اشتراک شان تفاوت نگاه شان به تئاتر در نسبت با تئاتر مرسوم آن روزها باشد. رگه هایی از این نگاه در بعد 

از انقالب ادامه پیدا می کند؛ اما سویه ی فعال این نگاه از اواسط دهه 70 با ورود نوجویانی به تئاتر ادامه پیدا کرد.
در این نشست تالش خواهد شد، ضمن بررسی کوتاهی از تاریخ تئاتر تجربی جهان، این رویکرد و طرز برخورد 
با ساخت و ساز اجرا در تئاتر تجربی ایران نیز مرور شود. همچنین در بخش پایانی نشست چگونگی معناباختگی 

عنوان »تئاتر تجربی« در گفتمان امروز تئاتر ایران به چالش کشیده خواهد شد.

ALI ASGHAR DASHTIعلی اصغر دشتی
1355، یزد. کارشناسی طراحی صحنه، کارشناسی ارشد 

کارگردانی تئاتر، مدرس کارگردانی تئاتر در دانشکده 

سینما تئاتر دانشگاه هنر، دانشگاه سوره و دانشگاه 

تهران، موسس و سرپرست گروه تئاتر دن کیشوت

1976, Yazd, B.A in Scene Design and M.A 
in Theater Directing, University Professor, 
Founder and Head of Don Quixote Group



20
 S

PE
CI

FI
C 

SE
SS

IO
NS

 O
N 

CI
NE

M
A

ی
ص

ص
خ

ت ت
س

ش
ت ن

س
بی

 

SHAHRAM MOKRIشهرام مکری
 1357، کرمانشاه. کارشناسی کارگردانی سینما، 

کارگردان، فیلم نامه نویس و تدوینگر 

1978, Kermanshah. B.A in Cinema Directing, 
Screenwriter, Director and Editor

THE THIRD SESSION / نشست سوم

بررسی فیلم های تجربی

STUDY OF EXPERIMENTAL FILMS 

در سال های اخیر توجه سینماگران جوان به سینمای اکسپریمنتال وضوح بیشتری پیدا کرده است. هر سال به بهانه دوره های آموزشی سینمای جوان و نمایش 

فیلم هایی که در این ارتباط ساخته می شوند بحث و چانه زنی باال می گیرد و فضای آغشته به این مباحث غنی تر و پویاتر می شود. بی تردید همانطور که این 

نوع از سینما به دشواری به تعریف می آید مسیر ارتباط و یکسانی شناخت از آن هم دشوار است. ما با گستره وسیعی از شیوه های بیانی و خالقه مواجه ایم که در 

مقابل هدف ژانر و مجموعه  قراردادهای سینمای روایی قرار می گیرند. این شیوه ها بدلیل طبیعت شان منحصربفرد و بی نهایتند و هیچ دستور زبان یا اصولی را 

برنمی تابند. بدین ترتیب تالش می کنیم تا امکان شناخت بیشتر این شکل صد ساله از سینمای هنری و کارکرد آن را با گفتگو درباره فیلم های ساخته و ارائه شده به 

جشنواره افزایش دهیم. گفتگو پیرامون بی قاعدگی ها و نوگرایی هایی از این دست، لزوم دست یافتن به اشتراکاتی میان هنرمندان و عالقه مندان این شیوه ناب 

هنری را بیشتر کرده است. ما باید بتوانیم بر سر این مجموعه غیربازنمایانه هم کالم شده و راه درک صحیح و بشدت متنوع و بی پایان این نگاه پویا و غیرتکراری 

را بدرستی پیدا کنیم. در جشنواره فیلم کوتاه تهران و در نشست گفت گو پیرامون فیلم های تجربی این ضرورت به فرصتی برای تبادل نظرات تبدیل شده است.

مسعود مددی

تی یام یابنده

مجید برزگر

MASOUD MADADI

TIYAM YABANDE

MAJID BARZEGAR

1342، بندر ماه شهر، کارشناس کارگردانی سینما و 

کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک از دانشگاه هنر تهران، 

فیلم ساز، مدرس دانشگاه

1366، شیراز. کارشناسی ارشد سینما، فیلم ساز، 

نویسنده

1351، همدان، کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد 

ادبیات دراماتیک، مدرس سینما در دانشکده سینما – 

تئاتر، دانشگاه سوره، موسسه کارنامه، هیالج و بامداد، 

نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و عکاس

1963, Bandar Mahshahr, B.A in Cinema 
Directing and M.A in Dramatic Literature 
from Tehran Art University, Filmmaker and 
University Professor

1987, Shiraz. M.A. in Cinema, Screenwriter 
and Director

1972, Hamedan, BA in Directing, MA in 
Dramatic Literature, Cinema Instructor at Art 
University of Tehran-Sooreh Art University- 
Karnameh Institute- Hilaj Institute- Bamdad 
House Institute, Writer, Director, Producer 
and Photographer
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SHAHRAM MOKRIشهرام مکری
 1357، کرمانشاه. کارشناسی کارگردانی سینما، 

کارگردان، فیلم نامه نویس و تدوینگر 

1978, Kermanshah. B.A in Cinema Directing, 
Screenwriter, Director and Editor

THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

سینمای تجربه گرا

THE EXPERIMENTAL CINEMA 

فیلم Experimental قواعد و دستور زبان سینما را به چالش می کشد بدین معنا که سینمای Experimental بر پایه ی ارایه ی مفهومی کلی )Concept( در 

قالبی نو آورانه و خالق از زبان سینما استوار است در حالیکه در سینمای داستان گو زبان سینما صرفا ابزاری است برای بیان روایت .این نکته منکر استفاده ی 

خالقانه از زبان سینما و کاربرد فرم و ساختار در سینمای داستانی نیست بلکه به این معناست که این خالقیت در زبان در راستای بیان روایتی داستانی بکار گرفته 

می شود که هدف اصلی فیلم ساز است.  مهمترین مشکلی که درجشنواره ها گریبان گیر این جریان سینمایی است مشخص نبودن مرزهای آن است، به طور 

مثال سال هاست که فیلم هایی که در ژانر ها و مکاتب مختلف سینمایی بویژه مکاتب غیر واقع گرا مانند سورئالیسم ساخته می شوند در دسته ی تجربی جای 

داده می شوند. وجود بخش مستقلی و برگزاری کارگاه های تخصصی در جشنواره های مهم داخلی برای این سبک از سینما اتفاقی مثبت در راستای این جریان 

سینمایی است اما بسیاری از جشنواره ها فاقد بخش مستقلی برای این آثار هستند و متاسفانه این آثار هیچگاه در بخش های فنی مانند فیلم برداری، صدا، 

تدوین و... مورد داوری قرار نمی گیرند در حالیکه همین امور فنی در این آثار موضوع اصلی است .

مسعود مددی

تی یام یابنده

مجید برزگر

MASOUD MADADI

TIYAM YABANDE

MAJID BARZEGAR

1342، ماه شهر. کارشناس کارگردانی سینما و کارشناس 

ارشد ادبیات دراماتیک از دانشگاه هنر تهران، فیلم ساز، 

مدرس دانشگاه

1366، شیراز. کارشناسی ارشد سینما، فیلم ساز، 

نویسنده

1351، همدان، کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد 

ادبیات دراماتیک، مدرس سینما در دانشکده سینما – 

تئاتر، دانشگاه سوره، موسسه کارنامه، هیالج و بامداد، 

نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و عکاس

1963, Bandar Mahshahr. B.A in Cinema 
Directing and M.A in Dramatic Literature 
from Tehran Art University, Filmmaker and 
University professor

1987, Shiraz. M.A. in Cinema, Screenwriter 
and Director

1972, Hamedan, BA in Directing, MA in 
Dramatic Literature, Cinema Instructor at Art 
University of Tehran-Sooreh Art University- 
Karnameh Institute- Hilaj Institute- Bamdad 
House Institute, Writer, Director, Producer 
and Photographer
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دبیر نشست های
روایت 

رامتین شهبازی

روایت ها دنیای اطراف ما را احاطه کرده اند. روایت ها ما را می سازند 
و ما در حال ساخت روایت ها هستیم. جهان روایت شناسی و علم 

مطالعه ی آن امروزه از حوزه های مختلف هنر فراتر رفته است و تقریبا 
در تمام حوزه های علوم انسانی، روایت شناسی یکی از مقوله های 

اصلی مطالعاتی محسوب می شود. حوزه های غیر هنری که اتفاقا 
تاثیر عجیبی بر هنرهای مختلف از جمله سینما گذاشته اند. همین 

دادوستد میان علوم مختلف و نحوه ی استفاده آن در هنر سبب شده 
ـ پژوهشی جشنواره فیلم کوتاه تهران به  تا یکی از شب های آموزشیـ 
مقوله ی روایت اختصاص یابد. براین سخنرانی ها از افرادی صاحب 

نظر همچون آقایان دکتر محمد شهبا، دکتر حمیدرضا شعیری، محمد 
گذرآبادی و مجید برزگر دعوت شده تا هریک از یک بعد مشخص به 

مقوله ی روایت پرداخته و تجارب مطالعاتی خویش را در زمینه ی 
نظری و عملی با مخاطبان به اشتراک بگذارند. در این جلسات کوشش 

خواهد شد تا سئواالت اصلی همچون تعریف روایت، نظریه های 
کالسیک و جدید در این حوزه و نحوه ی به کارگیری آن در نگارش 

فیلم نامه ی فیلم کوتاه و تحلیل یک فیلم نامه از منظر روایت شناسی به 
بحث گذاشته شود.

DIRECTOR OF
NARRATIVE
SESSIONS
RAMTIN SHAHBAZI

Narratives have surrounded the world around us. Narratives make 
us and we are making narratives. Nowadays The narratology world 
and the science of studying it has transcended from different 
fields of art and almost in all fields of the humanities, narratology 
is one of the main categories of studies. Non- artistic areas 
incidentally, have had a strange impact on various arts, such as 
cinema. The same trade between different sciences and using it 
in art has caused that one of the educational-research nights of 
Tehran short film festival be assigned to narrative category. In this 
lecture invited from experts such as Dr. Mohammad Shahba, Dr. 
Hamidreza Shairi, Mohammad Gozarabadi and Majid Barzegar to 
each of them consider the category of narrative from a specific 
dimension and share their own study experiences with the 
audience in the field of theoretical and scientific. In this meeting 
we strive to discuss about the main questions such as narrative 
definition, classical and new theories in this field and using of 
it in writing a short film script and analysis of a script from the 
perspective of narratology.
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THE FIRST SESSION   / نشست اول

چیستی روایت )تبدیل تجربه های شخصی به روایت(

THE ESSENCE OF NARRATIVE

از  فیلم کوتاه داستانی اغلب برای بیان دیدگاه شخصی فیلم ساز ساخته می شود. این دیدگاه شخصی ناشی 
تجربه های زیسته و دست اول فیلم ساز است که در نگرش های اجتماعی وی ریشه دارد. با این حال، نقل هرگونه 
داستان در گرو پیروی از دیدگاه دراماتیک است؛ یعنی رعایت قواعدی که به داستان ساختار مناسب و قابل پذیرش 
می بخشند. یکی از دشواری های فیلم کوتاه داستانی، ایجاد توازن میان دیدگاه های شخصی، دراماتیک، و روایتی 
است. دیدگاه روایتی، یعنی نقض قواعد دراماتیک و در عین حال، حفظ جذابیت های ناشی از دیدگاه شخصی. آشکار 
ً قاعده سه پرده ای کالسیک.  است که دیدگاه روایتی بیشتر بر ساختاردهی به روایت فیلم استوار است تا رعایت مثال
تمرکز دیدگاه دراماتیک بر این است که میان فیلم و تماشاگر فاصله نیفتد؛ برعکس تمرکز دیدگاه روایتی بر این است 
که تماشاگر بداند در حال تماشای فیلم است. آگاه ساختن تماشاگر از »تماشاگری فیلم« از جمله تمهیدهای فیلم 
کوتاه داستانی در بیان تجربه های شخصی است؛ زیرا در بیان تجربه شخصی، میان گوینده و شنونده همواره فاصله 
وجود دارد. با این حال، توازن میان این سه دیدگاه، از رموز موفقیت فیلم های کوتاه داستانی است. بحث اصلی این 

گفتار، بررسی روش های حفظ همین توازن است. 

DR. MOHAMMAD SHAHBAدکتر محمد شهبا
1343، سیرجان، فارغ التحصیل دکتری روایت شناسی 

سینما از دانشگاه ایست انگلیا کشور انگلستان، 

ـ تئاتر دانشگاه هنر تهران دانشیار دانشکده سینماـ 

1343, Sirjan, PhD in Narrative Science in 
Cinema from University of East Anglia, 
Associate Professor at Art University of 
Tehran
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THE SECOND SESSION / نشست دوم

روایت – ناروایت در فیلم کوتاه تجربی

NARRATIVE - NON-NARRATIVE IN EXPERIMENTAL
SHORT FILM

اگر به این نکته قائل باشیم که نخستین نظریات روایت در رساله »فن شعر« ارسطو مطرح شده است، آنگاه 
می توانیم به این نکته اشاره کنیم که آنچه ارسطو در کتاب خود بر آن تاکید می کند مقوله نظم است. او جهان تراژدی 
و حتی عصیانی را که در آن رخ می دهد بر پایه نظم تعریف می کند و بنابراین ریشه های روایت ساختگرا برپایه همین 
نظم تعریف و به آزمون گذارده می شود. اما اگر این نظم وجود نداشته باشد، برخورد ما با مقوله روایت چگونه 
خواهد بود؟ اگر دیگر امکان خوانش واحدهای مستقل بر پایه علیت وجود نداشته باشد، ذهن ما چگونه روایت را 
ـ همواره مطرح شده  ـ سینمای تجربیـ  درک می کند؟ این سئواالت همواره با هنر تجربی و در تجربه ی این سخنرانیـ 
ـ روایت اطالق کنیم. فیلم هایی که عمال نظم ذهنی ما را برهم  است. آیا ممکن است ما به اینگونه فیلم ها عنوان ناـ 
ریخته و سعی دارند به جای بنیانی نشانه شناختی، رویکردی پدیدارشناسانه را بنیان نهند. در این راستا وضعیت زبان 
در ارتباط با روایت چگونه تعریف می شود. این مسائل نکاتی است که قصد داریم در طول این سخنرانی به آن ها 

پاسخ دهیم.

دکتر حمیدرضا شعیری

رامتین شهبازی

DR. HAMID REZA SHAIRI

RAMTIN SHAHBAZI

1345، سمنان. دکتری نشانه - معناشناسی دانشگاه 

لیموژ فرانسه، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس 

دانشکده زبان های خارجی

1357، تهران، دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه هنر، 

مدیر گروه سینما دانشگاه سوره

1966, Semnan, PhD in Sémiotique, 
Linguistique et Analyse from Université de 
Limoges, France, Full Professor at Tarbiat 
Modares University

1357, Tehran, PhD Student of Philosophy 
of Art, the Head of Cinema Department in 
Soore Art University 
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THE THIRD SESSION / نشست سوم

شیوه های خلق روایت در فیلم کوتاه )مراسم داستان(

METHODS OF NARTATIVE CREATION IN SHORT FILMS

تجربه ی تماشای یک فیلم داستانی، اعم از کوتاه و بلند، در ذات خود عملی آیینی است. مراسم یا آیین عبارت است 
از فعالیتی کامال طراحی و تجویز شده که تجربه ای معین و تکراری را برای شرکت کنندگان در مراسم تدارک می بیند. به 
همان ترتیبی که همه ی ما پیوسته در مراسم های تکراری شرکت می کنیم )مراسم های عزاداری، مراسم های ازدواج، 
مراسم های سال نو و اعیاد و جشن ها( تجربه ی تکراری تماشای فیلم های روایی هم فرصتی است تا عواطف و 
احساساتی را که در ما بالاستفاده مانده، بروز دهیم و با وارد شدن در تجربه ی آدم های دیگر به شکلی نیابتی، 
حالتی از وجود را تجربه کنیم که در زندگی روزمره معموال غایب است: حضور همزمان فکر و احساس! در مراسم 
داستانگویی، درحالیکه اوج و فرود زندگی شخصیت ها را همراه و همگام با آن ها تجربه می کنیم، همزمان به معنای 
هر رخداد نیز آگاهیم و به آن می اندیشیم. هر فیلم نامه نویس و فیلم سازی با آگاهی از ذات و جوهر تجربه ای که برای 
مخاطب تدارک می بیند، مسلما شانس بیشتری برای موفقیت در این حرفه دارد. مراسم داستان تجربه ی تماشای 
یک فیلم داستانی، اعم از کوتاه و بلند، در ذات خود عملی آیینی است. مراسم یا آیین عبارت است از فعالیتی کامال 
طراحی و تجویز شده که تجربه ای معین و تکراری را برای شرکت کنندگان در مراسم تدارک می بیند. به همان ترتیبی 
که همه ی ما پیوسته در مراسم های تکراری شرکت می کنیم )مراسم های عزاداری، مراسم های ازدواج، مراسم های 
سال نو و اعیاد و جشن ها( تجربه ی تکراری تماشای فیلم های روایی هم فرصتی است تا عواطف و احساساتی را که 
در ما بالاستفاده مانده، بروز دهیم و با وارد شدن در تجربه ی آدم های دیگر به شکلی نیابتی، حالتی از وجود را تجربه 
کنیم که در زندگی روزمره معموال غایب است: حضور همزمان فکر و احساس! در مراسم داستانگویی، در حالیکه اوج 
و فرود زندگی شخصیت ها را همراه و همگام با آن ها تجربه می کنیم، همزمان به معنای هر رخداد نیز آگاهیم و به آن 
می اندیشیم. هر فیلم نامه نویس و فیلم سازی با آگاهی از ذات و جوهر تجربه ای که برای مخاطب تدارک می بیند، 

مسلما شانس بیشتری برای موفقیت در این حرفه دارد.

MOHAMMAD GOZARABADIمحمد گذرآبادی 
1345، بندر انزلی، کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه 

هنر تهران، مترجم، مولف و فیلم نامه نویس

1345, Bandar Anzali, M.A in Cinema from 
Tehran Art University, Translator, Writer and 
Screenwriter
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THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

روایت شناسی در فیلم کوتاه

NARRATOLOGY IN SHORT FILM

تصور رایج چنین است: »روایت سینمایی« تنها در مقایسه با »روایت ادبی« و الُبد اقتباس سینمایی از متن ادبی 
طرح می شود و اساسا »روایت« خصیصه ای ست ادبی و مطالعه ی روایت سینمایی در حقیقت مطالعه ی درُحسن 

سلوک یا وفاِق روایت ادبی ست با سینما. یا نقل داستان سینمایی. 
عناصر مسلط در روایت کدامند؟ آیا در سینما امکان تعدد روایت وجود دارد؟ تازگی نه اصالت است و نه تجدد؟ آیا 

می توان به تازگی در روایت رسید؟

MAJID BARZEGARمجید برزگر
1351، همدان، کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد 

ـ  ادبیات دراماتیک، مدرس سینما در دانشکده سینماـ 

تئاتر، دانشگاه سوره، موسسه کارنامه، هیالج و بامداد، 

نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و عکاس

1351, Hamedan, BA in Directing, MA in 
Dramatic Literature, Cinema Instructor at Art 
University of Tehran - Sooreh Art University - 
Karnameh Institute - Hilaj Institute - Bamdad 
House Institute, Writer, Director, Producer 
and Photographer
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دبیر نشست های
فیلم نامه نویسی 

سعید عقیقی

چهارجلسه ی روز فیلم نامه با چند هدف معین طراحی شده است:

1. ایجاد تصویری واضح از فیلم نامه کوتاه به عنوان یک مفهوم تئوریک 
در ذهن مخاطب جلسات.

2. انتقال مفهوم ایده و گسترش آن در چهارچوب استاندارد 
فیلم نامه ی کوتاه.

3. یافتن راهکاری عملی برای قبض و بسط تئوریک عناصر فیلم نامه.
4. شناخت سندرم های فیلم نامه ی کوتاه و راه های پرهیز از آن ها.

5. مفهوم خالقیت و منطق در فیلم نامه ی کوتاه.
6. یافتن رابطه میان ادبیات و فیلم کوتاه: آیا داستان می تواند به 

فیلم کوتاه کمک کند؟

تئوری فیلم را فیلم ها می سازند و باطل می کنند. در نتیجه، برای تثبیت 
هر ساختار در روایت سینمایی نیازمند شناخت ساختارهای پیشینیم. 

مباحث این چهار نشست، زیر چتر »ریخت شناسی ساختار فیلم نامه ی 
کوتاه« گرد آمده است.

DIRECTOR OF
SCRIPT WRITING
SESSIONS
SAEED AGHIGHI

Four sessions of screenplay day have designed with a few specific 
goals:

1. Creating a clear image of short script as a theoretical concept 
in the mind of the audience of meetings.
2. Transition of the idea concept and expanding it within the 
standard short script.
3. Finding a practical solution for theoretical elaboration of script 
elements.
4. Recognition of short script syndromes and ways to avoid them.
5. The concept of creativity and logic in the short script.
6. Finding the relationship between literature and short film: Can 
the story help the short film?

Film theory is made by films and invalidate. Consequently, to 
stabilize any structure in cinematic narrative, need to know our 
previous structures. The topics of these four meetings is gathered 
as “Morphology of Short Script Structure”.
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THE FIRST SESSION   / نشست اول

گسترش ایده در فیلم نامه ی کوتاه

DEVELOPMENT THE IDEAS IN SHORT FILM SCRIPT

آیا هر فکر پراکنده ای را می توان ایده دانست؟ آیا اساسا ایده قابل تعریف است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چه نوع 
ایده ای قابل گسترش است؟ چه طور ایده های قابل گسترش را از ایده های غیر قابل گسترش تشخیص بدهیم؟ آیا 
محدوده ی معینی برای گسترش ایده های نمایشی وجود دارد؟ چرا هنرجویاِن تازه کار، هنگام گسترش ایده، خود 
را در زندانی تنگ می یابند و به این نتیجه می رسند که دیگر هیچ ایده ای گره گشا نیست؟ آیا وفاداری به محدوده ی 
گسترش ایده و تعیین ساختار برای آن، نویسنده را زندانی می کند یا چشم اندازی تازه پیش رویش می گشاید؟ 
اصوال گسترش منطقی به چه معناست، و چه معیاری برای گسترش ایده وجود دارد؟ آیا این معیار هنگام نگارش 
فیلم نامه ی کوتاه و بلند متفاوت است؟ این پرسش ها در شروع هر فیلم نامه، نویسنده را به راه هایی متفاوت و چه 
بسا متعارض می کشاند و شاید پاسخ نامناسب به این پرسش ها او را از مسیر بر پا کردن یک ساختار منطقی برای 
فیلم نامه منحرف کند. این جلسه با هدف یافتن پرسش های متناسب با ظرفیت ایده و گسترش صحیح آن طراحی 

شده و پاسخ به هر پرسش از جانب صاحب ایده، می تواند سبب شکل گیری ساختاری بدیع شود.

سید سعید رحمانی

سعید عقیقی

SEYYED SAEED RAHMANI

SAEED AGHIGHI

1346، تهران. فارغ التحصیل مهندسی دانشگاه علم 

و صنعت، فیلم نامه نویس نزدیک به سی اثر سینمایی، 

سریال و تله فیلم. سوابق صنفی: سه دوره عضو 

شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان، مدیر باشگاه 

فیلم نامه نویسی خانه سینما

1349، کرمانشاه. استاد دانشگاه، فیلم نامه نویس، 

منتقد فیلم، نویسنده 

1967, Teheran. B.E, University of Science 
and Technology. Screenwriter for Series, 
Tv movies and Motion Pictures Since 1996 
(Almost 30 Works). Three Times Member 
of Central Council of Iranian Screenwriters 
Association. Director of Iranian 
Screenwriters Club at “Khaneh Cinema”

1348, Kermanshah, University Instructor, 
Writer, Film Critic, 
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THE SECOND SESSION / نشست دوم

تحلیل فیلم نامه های بخش مسابقه جشنواره 36

ANALYZING THE 36TH TISFF COMPETITION SECTION’S FILM SCRIPTS

بندی  دسته  مبنای  بر  ملی  مسابقه  بخش  در  حاضر  کوتاه  فیلم های  ساختار  که  است  این  بر  تصمیم  امسال، 
الگوهای روایت و شکل فیلم نامه در زمینه ی ایده ی محرک،گسترش آن در محدوده ی جهان فیلم نامه و پایان بندی 
بررسی شود؛ و سندرم های داستان گویی در فیلم کوتاه ایران این بار نه بر مبنای الگوهای تئوریک و فرضیه های 
داستان پردازی،که مشخصا با تاکید بر آثار موجود در جشنواره به بحث گذاشته شود. در این دو جلسه ابتدا با 
مطالعه ی آماری به تقسیم بندی کالن فیلم ها )و طبعا سندرم ها( می رسیم و سپس از طریق مطالعه ی موردی 
چند فیلم، راهکارهای پرهیز از سندرم ها را دنبال می کنیم. آن چه در این مبحث اهمیت دارد، نام و نشان فیلم ها 
نیست. به همین دلیل، مخاطب این کارگاه می تواند تصور کند که در حال تماشای مجموعه ای از فیلم ها در سراسر 

دنیاست. با این پیشنهاد، جهان سندرم ها از جهان فیلم ها فراتر می رود، و زمان و  مکان را در می نوردد.

SAEED AGHIGHIسعید عقیقی
1349، کرمانشاه. استاد دانشگاه، فیلم نامه نویس، 

منتقد فیلم، نویسنده 

1348, Kermanshah, University Instructor, 
Writer, Film Critic, 
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THE THIRD SESSION / نشست سوم

اقتباس در فیلم نامه کوتاه

THE ESSENCE OF NARRATIVE

در جلسه ی »اقتباس در فیلم کوتاه« ابتدا با نقل خاطره ای از یک تجربه ی شخصی شروع می کنیم؛ فیلمی کوتاه 
و شانزده میلی متری که سی سال پیش با الهام از نامه های واقعی رزمندگان جنگ نوشته و ساخته شد و سپس 
به مفهوم اقتباس از واقعیت، ادبیات و نمایش خواهیم پرداخت. دردوران کنونی به دلیل فاصله گرفتن از دوره ی 
پربار ادبیات داستانی از یک سو و قطع پیوند عمیق اهالی سینما با ادبیات، کم تر به فیلمی برمی خوریم که برگرفته از 
رمان یا داستانی کوتاه باشد،چه رسد به این که اقتباس موفقی باشد.چرا چنین است؟ این جلسه می کوشد به این 
پرسش پاسخی شایسته بدهد، و سپس با ذکر جزییات و مصداق های موثر در فیلم های کوتاه و بلند، به تجزیه و 
تحلیل شگردهای اقتباس بپردازد.بخشی از تئوری های مرتبط با اقتباس در فیلم های کوتاه و بلند مشترک است، 
اما ترجیح می دهیم در این جلسه به موارد افتراق این دو ، که منحصر به فیلم نامه های کوتاه می شود،بیش تر 
بپردازیم. در روزگار ما ، به دلیل شتاب گرفتن ریتم زندگی و مقررات جشنواره ها ،فیلم های کوتاه روز به روز کوتاه تر 
می شود، و نیاز به داستان های کوتاه کوتاه برای اقتباس بیش تر. آیا هنوز می توان به مانند گذشته میان داستان و 

سینما مراوده ای موثر ایجاد کرد؟ این جلسه کوششی برای تبیین دقیق این موضوع است. 

REZA MAGHSOUDIرضا مقصودی 
Tehran. Director and Screenwriter ,13401961، تهران. کارگردان و فیلم نامه نویس

SAEED AGHIGHIسعید عقیقی
1349، کرمانشاه. استاد دانشگاه، فیلم نامه نویس، 

منتقد فیلم، نویسنده 

1348, Kermanshah, University Instructor, 
Writer, Film Critic, 
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THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

تحلیل فیلم نامه های بخش مسابقه جشنواره 36

ANALYZING THE 36TH TISFF COMPETITION SECTION’S FILM SCRIPTS

بندی  دسته  مبنای  بر  ملی  مسابقه  بخش  در  حاضر  کوتاه  فیلم های  ساختار  که  است  این  بر  تصمیم  امسال، 
الگوهای روایت و شکل فیلم نامه در زمینه ی ایده ی محرک،گسترش آن در محدوده ی جهان فیلم نامه و پایان بندی 
بررسی شود؛ و سندرم های داستان گویی در فیلم کوتاه ایران این بار نه بر مبنای الگوهای تئوریک و فرضیه های 
داستان پردازی،که مشخصا با تاکید بر آثار موجود در جشنواره به بحث گذاشته شود. در این دو جلسه ابتدا با 
مطالعه ی آماری به تقسیم بندی کالن فیلم ها )و طبعا سندرم ها( می رسیم و سپس از طریق مطالعه ی موردی 
چند فیلم، راهکارهای پرهیز از سندرم ها را دنبال می کنیم. آن چه در این مبحث اهمیت دارد، نام و نشان فیلم ها 
نیست. به همین دلیل، مخاطب این کارگاه می تواند تصور کند که در حال تماشای مجموعه ای از فیلم ها در سراسر 

دنیاست. با این پیشنهاد، جهان سندرم ها از جهان فیلم ها فراتر می رود، و زمان و  مکان را در می نوردد.

SAEED AGHIGHIسعید عقیقی
1349، کرمانشاه. استاد دانشگاه، فیلم نامه نویس، 

منتقد فیلم، نویسنده 

1348, Kermanshah, University Instructor, 
Writer, Film Critic, 
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دبیر نشست های
بازاریابی فیلم 

محمد اطبایی

حوزه بین الملل سینما از هر زاویه ای دارای اهمیت و جذابیت است. 
حضورهای فرهنگی در جشنواره ها و مجامع بین المللی، بخشی از 

دیپلماسی فرهنگی هر کشور بوده و راه گشای حضور در بازارهای 
جهانی و انتفاع اقتصادی است. تولیدات تصویری از مهم ترین کاالهای 

فرهنگی و در عین حال شامل پیچیده ترین نوع بازاریابی اند. فیلم 
ایرانی خود با محدودیت های متفاوتی روبروست، چه در تولید و  چه 

در رقابت با دیگر تولیدات کشورهای مختلف جهان. جشنواره های 
بین المللی فیلم در این میان نقش مهم و تعیین کننده ای در راهبرد 

بازاریابی هر پخش کننده بین المللی دارند اما در چند دهه گذشته و 
به ویژه در یک دهه اخیر و با توجه به افزایش تولید فیلم در سراسر 

جهان، ظرفیت های نمایشی فیلم های هنری، مستقل، فیلم های کوتاه 
و مستند و انیمیشن، در بازارهای مختلف جهانی افزایشی نداشته و 
در نتیجه، فضایی به شدت رقابتی برای حضور در این بازار کوچک به 
وجود آمده است. سینماگران مشتاق حضور در مجامع بین المللی 

بوده و جشنواره های فیلم با رشدی قارچ گونه در حال پاسخ گویی 
به این نیازند! فن آوری های نوین نیز شرایط ارائه و نمایش فیلم ها 

را دچار دگرگونی کرده و فیلم سازان سرگردان در این فضای رقابتی، 
غیر قابل اعتماد و پیچیده هم سر درگم و دنبال راهی برای حضور در 

جشنواره ها. چهار نشست مختلف این برنامه در نظر دارد تا با زبانی 
ساده و با استفاده از تجربه های ملموس و ایرانی به تبیین وضعیت 

جشنواره های فیلم و بازارهای جهانی پرداخته و روند فعلی حضورهای 
بین المللی سینمای ایران را ارزیابی و آسیب شناسی کند.

DIRECTOR OF
MARKETING OF FILMS
SESSIONS
MOHAMMAD ATTEBAYI

The international arena of cinema is important and attractive 
from every angle. Cultural presentations at international festivals 
and forums is part of each country’s cultural diplomacy and pave 
the way to global marketers and it has economic profit. Visual 
productions are the most important cultural goods and yet they 
include the most sophisticated type of marketing. Iranian film 
has different limitations, Whether in production or in competition 
with other products of different countries around the world. In 
the meantime, International film festivals have the important and 
decisive role in marketing strategy of any international spreader 
But in the last few decades, and especially in the last decade and 
given the increasing production of film in worldwide demonstration 
capacities of art films, independent, short films and documentary 
and animation, there has been no increase in various global 
markets and with the result that there is a highly competitive 
space for attending in this small market. Filmmakers have been 
eager to attend in international forums and film festivals are 
responding to this need with the fungus growth. New technologies 
have also changed term of presentation and movies screening 
and filmmakers are confused in this competitive environment 
and unreliable and looking for a way to attend in festivals. Four 
different meetings of this program intend in simple language and 
with using of tangible and Iranian experiences explains the status 
of film festivals and global markets and assess the current trend 
of international presences of Iranian cinema. 
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THE FIRST SESSION   / نشست اول

عرضه و پخش بین المللی فیلم 

INTERNATIONAL PROMOTION & MARKETING OF FILMS

چندی است که عرضه و پخش بین المللی فیلم تا حد آشنایی اندک به زبان انگلیسی و کامپیوتر تقلیل داده شده 
است و افراد بسیاری در این حوزه به فعالیت مشغول شده و با دریافت مبالغی به معرفی فیلم ها به جشنواره های 
جهانی می پردازند. یک پخش کننده بین المللی فیلم می باید دارای ویژگی های بسیاری بوده و تجربه های مختلفی را 
در عرصه های جهانی از سر گذرانده باشد. ظرفیت های نمایشی در کشورهای مختلف و حتی در جشنواره ها کمتر از 
حجم تولیدات سینمایی کشورهای مختلف است و لذا رقابتی شدید بین فیلم ها برای حضور در جشنواره ها و بازارها 
وجود داشته و در این میان آثاری می توانند به موفقیت دست پیدا کنند که از راهبردهای حرفه ای در روند عرضه و 
پخش بهره ببرند و در این میان یک پخش کننده بین المللی مهم ترین نقش را در بازاریابی فیلم ها به عهده دارد. در 

این نشست به چیستی عرضه و پخش بین المللی فیلم و نیازهای اولیه این فعالیت پرداخته خواهد شد.

MOHAMMAD ATTEBAYIمحمد اطبایی
1340، تهران. لیسانس کارگردانی تئاتر و فوق 

لیسانس سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران، متخصص فروش فیلم، نویسنده، محقق و 

روزنامه نگار

1961, Tehran. B.A in Cinema-Directing and 
M.A in Cinema from Fine Arts University of 
Tehran, Film Distributer, Writer, Researcher 
and Journalist
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ARMAN FAYAZآرمان فياض
١٣٦١، الهيجان، کارشناسی ارشد سينما از دانشگاه 

سوره، مدير فيلم برداري

1982, Lahijan. M.A in Cinema from Soore Art 
University, Director of Photography 

THE SECOND SESSION / نشست دوم

فیلم ساز، پخش کننده، راه حل یا خطای استراتژیک

FILMMAKER, SELF-PROMOTER, SOLUTION OR STRATEGIC MISTAKE

با افزایش تولید در بخش های مختلف سینما و اشتیاق سینماگران به حضور در عرصه های جهانی، روند عرضه و پخش 

بین المللی فیلم در چند سال اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. طبیعی است که هیچ نسبتی بین تعداد پخش 

کننده های حرفه ای فیلم و تعداد فیلم های متقاضی وجود نداشته و در نتیجه بخشی از این فیلم ها و شاید بخش بزرگ تر 

توسط افرادی غیر از پخش کننده ها و از جمله خود سازندگان آثار عرضه و پخش بین المللی می شوند. در این میان فن 

آوری های جدید نیز به کمک روند عرضه و معرفی فیلم ها به جشنواره های فیلم آمده و این نشست با حضور چند سینماگر 

به بررسی این جریان خواهد پرداخت.

محمد اطبایی

محمد بخشی

طوفان نهان قدرتی

MOHAMMAD ATTEBAYI

MOHAMMAD BAKHSHI

TOOFAN NAHAN GHODRATI

1340، تهران، لیسانس کارگردانی تئاتر و فوق لیسانس 

سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 

متخصص فروش فیلم، نویسنده، محقق و روزنامه نگار

1366، رفسنجان، کارشناسی کارگردانی سینما از 

دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران و کارشناسی 

ارشد تئاتر از دانشگاه هنر و معماری، فیلم ساز 

1356، الهیجان، فارغ التحصیل ریاضی محض و 

کارشناسی ادبیات نمایشی، نویسنده و کارگردان

1961, Tehran. B.A in Cinema-Directing and 
M.A in Cinema from Fine Arts University of 
Tehran, Film Distributer, Writer, Researcher 
and Journalist

1987, Rafsanjan. B.A in Cinema Directing 
from Tehran Art University & M.A in Theatre 
from Islamic Azad University, Filmmaker

1977, Lahijan, Graduated in Mathematic and 
Dramatic Literature, Writer & Director
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THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

عرضه و پخش بین المللی حرفه ای فیلم 

PROFESSIONAL FILM DISTRIBUTION

در این نشست و با حضور پخش کننده های حرفه ای بین الملل به بررسی شرایط موجود، راه کارها و موانع اجرایی برای 
یک پخش کننده بین المللی فیلم ایرانی پرداخته خواهد شد. تفاوت های عرضه و پخش بین المللی فیلم های بلند،  
مستند،  انیمیشن و کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات عملی پخش کننده های ایرانی مورد تحلیل قرا ر  خواهد گرفت.

امیر تقدیری

علی قاسمی

مریم نقیبی 

AMIR TAGHDIRI

ALI GHASEMI

MARYAM NAGHIBI

1369، تهران، کارشناس سینما با گرایش تدوین از 

دانشگاه سینما تئاتر، مدیر شرکت پخش فیلم میرانا 

پیکچرز

1350 ، تهران، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از 

دانشگاه آزاد تهران، پخش کننده بین المللی آثار 

سینمایی و تلویزیونی، مدیر شرکت پخش پرشیا فیلم 

1350، تهران ، کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، 

مدیر امور بین الملل و بازرگانی موسسه سوره سینمای 

مهر 

1990, Tehran. B.A in Editing from Art University 
of Tehran, Director of Mirana Pictures 
Company 

1971, Tehran, B.A in English Translation 
from Azad University, International 
Film Distributer, Director of Persia Film 
Distribution

1971, Tehran, M.A in cultural Affairs 
Management, Director of International & 
Commercial Affairs of Soore Mehr Institute
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THE FOURTH SESSION / نشست چهارم

جشنواره ها، کعبه ی آمال یا پنجره ی ورود به بازارهای جهانی 

FILM FESTIVALS: FINAL DESTINATION OR A WINDOW TO 
INTERNATIONAL MARKETS?

در خصوص نقش جشنواره های بین المللی فیلم در روند عرضه و بازاریابی بین المللی فیلم ها ابهامات زیادی به 
ویژه در چند سال اخیر به وجود آمده و غالب سینماگران چه در ایران و چه در دیگر کشورها، اهمیتی فراتر از آنچه 
که باید، به جشنواره های فیلم می دهند. جشنواره های فیلم نقشی غیر قابل انکار در معرفی و ارتقای فیلم ها 
داشته اما در بلبشوی فن آوری های جدید و جشنواره های جدید، تردیدهای بسیاری درباره کیفیت و جایگاه بخش 
عمده جشنواره های فیلم به وجود آمده است. در این نشست و با حضور یکی از موفق ترین سینماگران ایرانی در 
جشنواره های بین المللی، به بررسی و اهمیت جشنواره های با کیفیت در روند معرفی و حضور سینماگران در 

عرصه های جهانی خواهیم پرداخت.

محمد اطبایی

مهرداد اسکویی

MOHAMMAD ATTEBAYI

MEHRDAD OSKOUEI

1340، تهران، لیسانس کارگردانی تئاتر و فوق لیسانس 

سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 

متخصص فروش فیلم، نویسنده، محقق و روزنامه نگار

1348، تهران، فارغ التحصیل کارگردانی سینما، 

فیلم ساز، تهیه کننده، پژوهشگر و عکاس 

1961, Tehran. B.A in Cinema-Directing and 
M.A in Cinema from Fine Arts University of 
Tehran, Film Distributer, Writer, Researcher 
and Journalist

1969, Tehran, BA in Cinema-Directing, 
Filmmaker, Producer, Researcher and 
Photographer





ON CINEMA
SPECIFIC SESSIONS



بین المللی
مهمانان افتخاری
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BAPTISTE BERTINباپتیست برتین

باپتیست کارش را درشرکت فیلم سازی سلولوئید دریم فیلمز 
در پاریس شروع کرد. او یکی از اولین بسترهای آنالین نمایش 

فیلم )وی او دی( را برای سینمای مستقل ایجاد کرد. سپس 
در بازار فیلم سازی آرژانتین صاحب تجربه شد و با شرکت های 

تولید در زمینه توزیع و پخش مشاوره می داد.
در سال 2014، تحصیالتش را در دانشگاه الفمیس و آکادمی 

فیلم بادن و ورتمبرگ به پایان رساند، یک برنامه آموزشی یک 
ساله برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان اروپایی گذراند و 

در عین حال در حال تهیه ی فیلم کوتاه »پالتینیوم« نیز بود. 
از 2015 تا 2017، باپتیست به عنوان مدیر فروش برای پیکچر 
تری اینترنشنال کار کرد و دوازده فیلم را در بازارهای اصلی و 

جشنواره ها معرفی کرد. از سال 2019، او مدیر دست آوردهای 
برنامه وی او دی مستقر در برلین است.

به موازات این فعالیت ها، باپتیست درسال 2015 به همراه 
شریکش، تیباد ادر، شرکت الئوندا پروداکشنز را به شوق 

همکاری با نویسندگان و کارگردانان جوان و با رویکردی خالقانه 
تاسیس کرد. آن ها با کمک هم سریال های تلویزیونی دیجیتال 

را در شبکه آرته تولید کردند و همینطور فیلم مستند »جاست 
کیدز« را در کانال+ فرانسه. باپتیست درجشنواره بین المللی 

فیلم کوتاه تهران، به دنبال پروژه های جالب و جدید برای 
تولیدات و پخش بین المللی است.

Baptiste started his career at CELLULOID DREAMS 
in Paris as acquisition executive for MUBI, helping
to establish one of the first VoD platforms for 
independent cinema. He then gained experience 
in the
Argentinian film market consulting production 
companies on international distribution and 
coproduction.
In 2014, he completed the Atelier Ludwigsburg-
Paris at LA FEMIS and FILMAKADEMIE
Baden Württemberg, a one-year training program 
for European producers and distributors during
which he produced the short film PLATINIUM 
(Arte). From 2015 to 2017, Baptiste worked as 
Sales
Executive for PICTURE TREE INTERNATIONAL 
representing a lineup of 12 films per year on the 
major
markets and festivals. Since 2019, he is the Head 
of Acquisitions for the Berlin-based VoD platform
FILMIN GERMANY.
In parallel to those activities, Baptiste has founded 
in 2015 with his partner Thibaud Ader the
production company LA ONDA PRODUCTIONS with 
the desire to work with young auteurs and
directors through an innovative and creative 
approach to production. Together they have 
produced
the digital series LOULOU (Arte) and the 
documentary JUST KIDS (Canal +) among others.
In TISFF, Baptiste is looking for interesting new 
projects for international co-productions as well 
as to
acquire Iranian films for VoD distribution.
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GERALD WEBERجرالد ِوبِر

متولد 1965 در وین، اتریش. در وین و بارسلونا تاریخ، 
جغرافیا، فلسفه و فیلم نامه خوانده است. بنیانگذار آپارات و 
نشست و گفتگو درباره ی فیلم، پخش ویدئویی و رسانه های 

جدید است و هماهنگ کننده سمپوزیوم بین المللی تئوری 
فیلم.

از سال 1997 عضو دائم سیکس پک فیلم، آژانس بین المللی 
توزیع و فروش فیلم های کوتاه و تجربی اتریش است. او 

مسئول برنامه ریزی فیلم در اتریش و جشنواره های فیلم است. 
ازسال 2004 به عنوان مدیر عامل سیکس پک فیلم ایفای نقش 

می کند.
سخنرانی ها، میزبانی فیلم و کارگاه های آموزشی در زمینه 

ساخت فیلم، برنامه ریزی مستقل و نوشتن درمورد فیلم و 
رسانه از دیگر فعالیت های اوست.

Born 1965 in Vienna, Austria. He studied history, 
geography, philosophy and filmstudies in Vienna 
and Barcelona.
co-founder of “projektor - discussion forum on 
film, video and new media” and coorganizer of the 
international symposium filmSUBJECTtheory.
since 1997 permanent staff member of 
sixpackfilm, international distribution & sales 
agency of Austrian short and experimental 
films and videos. He is curator of numerous 
film programs in Austria and for Film Festivals, 
Cinematheques and other venues worldwide. Since 
2004 deputy CEO of sixpackfilm.
Lectures, hosting of filmtalks & workshops on 
film curating, independent film programming and 
writing on film and media.
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LAURENT CROUZEIXلورن کروزیکس

لورن درسال 1995 بعد ازفارغ التحصیلی دررشته ی ادبیات 
انگلیسی و ترجمه در دانشگاه بلز پاسکال فرانسه وگلد اسمیت 

لندن، به تیم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کلرمون فران 
فرانسه پیوست. او برنامه ریزی اصلی بخش مسابقه بین الملل 

این جشنواره از سال های 1998 تا 2017 بوده و چندین برنامه 
مرور آثار هنرمندان را مدیریت کرده است. لورن درسال 2009 

گردهمایی هایی برای تولید فیلم های کوتاه ترتیب داده بود 
که تاکنون منجر به تولید بیش ازهشتاد فیلم شده است. 

درمدرسه ی فیلم الفمیس )کارگردانی فیلم، 2009( ومدرسه ی 
گوبلینز)استوری بورد و استاپ موشن، 2017( آموزش دید. 

به همراه کارگردان شیلیایی، لوییس برایسنو، کار اول استاپ 
موشن خود، »آِمریگو و دنیای جدید« را نویسندگی و کارگردانی 

کرد که در اواخر 2019 منتشرمی شود. وی در حال حاضر 
مشغول ساخت یک داستان سیاسی درمورد فساد فرانسه 

ـ تخیلی است با زبانی تقریباً منسوخ  است که پروژه ای علمیـ 
شده.

Laurent joined the team of the Clermont-Ferrand 
International Short Film Festival in 1995 after 
studying English Literature and Translation at 
Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 
and Goldsmiths College (London). He was main 
programmer for the International Competition 
(1998-2017) and curated several major 
retrospectives. Laurent created Euro Connection 
coproduction forum for shorts in 2009, which 
resulted in the completion of over 80 films so 
far. He acquired training as a filmmaker through 
continuing education at La fémis (Film Directing, 
2009) and Les Gobelins (Storyboard & Stop Motion 
Animation, 2017). Together with Chilean director 
Luis Briceño, he wrote and directed his debut stop 
motion short AMERIGO AND THE NEW WORLD, to 
be released end of 2019. He is currently developing 
a political story in live action about French 
corruption, and a hybrid animated sci-fi project in a 
nearly extinct language.
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UĞUR ŞAHİNاوگور شاهین

در سال 1983 در استانبول به دنیا آمد. فارغ التحصیل 
دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه آناتولی است. از سال 2010 

کار تهیه کنندگی فیلم های سینمایی، فیلم های کوتاه، مستند 
و آگهی های تبلیغاتی را برعهده داشته است. در فیلم مستند 
»کشتی گیران جوان« به عنوان تهیه کننده حضور داشته و با 

شرکت در شصت وششمین جشنواره فیلم برلین عنوان جایزه 
ویژه را از آن خود کرد. مستند دیگرش با عنوان »اشتیاق« در 
شبکه های آرته و زد دی اف به نمایش درآمده. در سال 2015 
در جشنواره فیلم سارایوو در مقام تهیه کننده حضورداشت. 

در سال 2017 با مستند »رّد پاهایی دربرف« در رقابت های 
فیلم نامه نویسی مستند یوراسیادوک شرکت کرد. در سال 

2018، کار تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم کوتاه »نشانه« 
را به عهده گرفت. او عالوه برحرفه ی تهیه کنندگی به ارائه 

خدمات مشاوره ای جهت توسعه استراتژی های جشنواره فیلم 
می پردازد و کار مدیریت فرایند جشنواره، هم برای فیلم کوتاه و 
هم فیلم بلند را عهده دار است. او کار تهیه کنندگی و توزیع آثار 

را در شرکت نینوا فیلمز برعهده دارد.

Ugur Sahin was born in 1983 in Istanbul. He 
graduated from the finance faculty of Anatolian 
University. Since 2010 he has worked as line 
producer for feature films, documentaries, short 
films and commercials. The documentary film 
«Young Wrestlers» he worked as line producer, 
competed in the 66th Berlin Film Festival and won 
the Special Mention Prize at the Generation Kpuls 
category. Another documentary film «Yearning» 
was screened on Arte and ZDF. In 2015 he was 
selected to Sarajevo Talent Campus as producer. 
With his documentary project «Traces in snow» he 
attended to Eurasiadoc documentary scriptwriting 
residency in 2017. In 2018 he produced and 
directed the short film «Sign». During his career on 
producing, he has been giving consultancy services 
to develop effective film festival strategies and 
manages the festival processes for both short 
films and features. He continues his producing and 
festival distribution works at «Ninova Films». 
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SEIGO TONOسیگو تونو

متولد 1968 در تاکارازوکای ژاپن، دانش آموخته ی روزنامه نگاری 
از دانشگاه پپرداین کالیفرنیا. او سه سال را به عنوان دانشجو 
در کلرمون فرند فرانسه گذراند، و در آنجا به کشف فیلم های 

کوتاه در جشنواره های معتبرپرداخت. وی تحت تاثیر جشنواره، 
فیلم کوتاهی تحت عنوان »ایچی گو ایچی اِ )فقط یک بار فرصت 

داری(« در لس آنجلس ساخت که در سال 1998 به عنوان 
برگزیده رسمی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه توکیو انتخاب 

شد. پس از کار کردن در دو محصول هالیوودی، به ژاپن بازگشت 
تا فیلم نامه هایی را برای برنامه رادیویی خود در اوزاکا بنویسد. 

وی از سال 1998 تا 2000 عضو کمیته جشنواره فیلم اروپایی 
اوزاکا بود.

در سال 2000 به عنوان مدیر دفتر به جشنواره ی فیلم کوتاه 
شورت شورتس پیوست و جزو اعضای موسس جشنواره فیلم 

کوتاه آسیا بود که برای تبلیغ و حمایت از فیلم های کوتاه آسیایی 
اختصاص یافته بود. این دو جشنواره به طورهمزمان و تحت 

عنوان SSFF , ASIA برگزار می شوند و سیگو تونو از سال 2003 
عنوان مدیر جشنواره را بر عهده داشته است. او جزوهیات 

داوران در بسیاری ازجشنواره های فیلم کوتاه بوده است، به 
ویژه جشنواره هایی مانند »جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

آسیا )کره(« ، »جشنواره بین المللی فیلم کوتاه درام )یونان(«، 
»جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران )ایران(«، »جشنواره 

سینمای نو )کانادا(« و»جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ریو 
دوژانیرو )برزیل(«.

او از سال 2013، با همکاری وزارت امورخارجه ژاپن به تبلیغ 
فیلم های کوتاه ژاپنی در خارج از ژاپن می پردازد، به ویژه در 

مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی )مصر، ایران، مراکش، عمان، 
قطر، عربستان سعودی، تونس(. وی همچنین تهیه کننده پر کار 

فیلم های کوتاه است و چندین فیلم کوتاه با کارگردانانی از ژاپن و 
دیگر کشورها تولید کرده است.

Born in 1968 in Takarazuka-City, Japan. 
Studied journalism at Pepperdine University, Ca., 
USA.
He spent three years as a student in Clermont-
Ferrand, France, where he discovered the world of 
short films at its prestigious festival. 
Having been influenced by the festival, he went on 
to direct a short film, “Ichigo-Ichie” (35mm, b/w) 
in Los Angeles which was selected as an official 
selection of the Tokyo International Short Film 
Festival in 1998. After working in two Hollywood 
productions, he returned to Japan to write scripts 
for his own radio program in Osaka.
He was a member of the Committee for Osaka 
European Film Festival from 1998 to 2000.
He joined the Short Shorts Film Festival (SSFF) in 
2000 as office manager and became one of the 
founding members of Short Shorts Film Festival 
Asia (SSFFA) which is dedicated to promoting and 
supporting Asian short films. Together with SSFF, 
the two festivals are now held simultaneously as 
the SSFF & ASIA, and since 2003, he has been 
serving as its festival director.
He has participated in numerous short film 
festivals as a member of jury, notably such 
festivals as “Asiana International Short Film 
Festival (Korea),” “International Short Film Festival 
in Drama (Greece)”, “Tehran International Short 
Film Festival (Iran),”“Festival du Nouveau Cinema 
(Canada)” and “Rio De Janeiro International Short 
Film Festival (Brazil).
Since 2013, he is active in promoting Japanese 
short films outside Japan, especially in the 
Middle East and North Africa regions, (Egypt, Iran, 
Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia,) in 
collaboration with the Japanese Foreign Ministry. 
He is also an active producer for short films, having 
produced a dozen of short films with directors from 
both Japan and abroad.
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SIMONE SPÄNIسیمونه اسپانی

سیمونه اسپانی متولد زوریخ وبزرگ شده ی بخش مرکزی 
سوئیس است. او در رشته ی فیلم سازی، زبان شناسی و ادبیات 

آلمانی و تاریخ هنردر دانشگاه زوریخ تحصیل کرده است. وی 
عضو کمیته انتخاب فیلم کوتاه جشنواره برلین است و مدتی 
برنامه ریز جشنواره فیلم کوتاه وینترتور و دیگرجشنواره های 

معتبر بوده. او به غیراز برنامه ریزی به عنوان مشاور جشنواره ها 
و برنامه های کارگاهی آن ها )فیلم، تئاتروموسیقی(، عمدتاً 

در سوئیس )زوریخ و ژِنو(، برلین وکیگالی )رواندا( فعالیت 
می کند. اخیراً شرکت فیلم مستقلش را تحت عنوان »کُکون 

پروداکشن« در زوریخ راه اندازی کرده است. که انکوباتوری برای 
فیلم نامه نویسان آفریقای جنوبی است. او تمرکز جدی بر روی 

صحنه های متنوع فیلم های ملی و بین المللی دارد.

Member of the committee in Berlinale shorts
Kurzbiographie Simone Späni, member of the 
selection committee at Berlinale Shorts:
Simone Späni was born in Zurich and grew up in 
central Switzerland. She studied Film Science, 
German Linguistics and Literature and History of 
Arts at the University of Zurich. She is a member of 
the selection committee for Berlinale Shorts and 
was a long time programmer for Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur and other Oscar qualifying 
festivals. Apart from being a programmer for 
Berlinale, she works as a consultant for festivals 
and their workshop programs (film, theater and 
music), mainly in Switzerland (Zurich and Geneva), 
Berlin and Kigali (Rwanda). She recently founded 
her own boutique indie film production company 
COCOON PRODUCTIONS in Zurich. Cocoon is a 
partner of the Pan African incubation program 
REALNESS - A SCREENWRITERS RECIDENCY in 
South Africa (founded by Elias Ribeiro and URUCU 
MEDIA). She has a strong focus on a diverse film 
scene, national and international.
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AFSUN M.NEZHADافسون محمودنژاد

متولد شیراز. وی در سال 1989 میالدی به آلمان نقل مکان 
کرد. او پس از دریافت مدرک افتحاری هنر با مستندی در مورد 

موسیقی معاصر شروع به کار کرد. این مستند در 15 کشور 
فیلم برداری شد و در شبکه های ZDF و Sat 3 نمایش داده 

شد. ایشان از سال 2013 تاکنون مسئولیت های مختلفی را در 
جشنواره های برلیناله و اینترفیلم عهده دار بوده است. وی از 

سال 2015 تاکنون مشغول تهیه ی مشترک فیلم های سینمایی 
و مستند متعددی با کشورهایی نظیر آلمان، سوئیس، فرانسه، 
برزیل، کوبا، ژاپن بوده است. در خال خاضر، او مشغول برگزاری 

برنامه های فزهنگی و تدریس سینما در تهران است.

Born in Shiraz/Iran moved to Germany in 1989. 
She started working after an Hons. Bachelor of 
Arts degree with a documentary series about 
contemporary 
Music shot in 15 countries with episodes for ZDF 
and 3 sat. 
From 2013 till today she is active at the Berlinale 
and Interfilm Film Festival in different sections 
and responsibilities. Since 2015 she is producing 
feature films and documentaries in co-productions 
with countries such as Germany, Switzerland, 
France, Brazil, Cuba, Japan. Currently, she is doing 
cultural programs in Tehran and is teaching in the 
field of cinema.
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SPLANET ∑        

WISHING WELL  

PRENDRE FEU

LE TIGRE DE 
TASMANIE 

سیاره ∑

آرزوی خوش

آتش بگیر

ببر تاسمانی

2014    12:00     FRANCE

2018    13:00    GERMANY

2019    26:00    FRANCE 

2018    14:00    FRANCE 

DIRECTOR: MOMOKO SETO

DIRECTOR: SYLVIA SCHEDELBAUER

DIRECTOR: MICHAËL SOYEZ

DIRECTOR: VERGINE KEATON

2014      12:00      فرانســه

2018     13:00      آلمــان

2019     26:00      فرانســه

2018     14:00     فرانســه

کارگردان: موموکو ستو

کارگردان: سیلویا اشدلباور

کارگردان: مایکل سویز

کارگردان: ورجین کیتون





FOCUS ON



پویانمایی
مسابقه سینمای بین الملل
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UNTRAVELآنتراول

      SERBIA      9:20      20182018      9:20      صربســتان    

تهیه کننده: یلنا میترویچ
فیلم نامه: آنا ندلکویچ

تدوین: میلینا تریسیس

خالصه داستان: فیلمی در مورد وطن پرستی، توریسم و مهاجرت. 
دختری در یک کشور خاکستری و جدا شده، محصور در بین دیواری 

عظیم زندگی می کند. او هرگز به جایی سفر نکرده است، اما تمام 
زندگیش آرزو داشته است که برای همیشه به دنیای کاملی بنام »خارج 

از کشور« سفر کند.

Producer:  Jelena Mitrovic
Scriptwriter:  Ana Nedeljkovic
Editor:  Milina Trisic

Synopsis:  A film about (local) patriotism, tourism and 
emigration. The girl lives in a gray, isolated country, 
enclosed by a huge wall. She has never travelled 
anywhere, but all her life she has dreamt of leaving 
forever for a perfect world called “Abroad”.

DIRECTORکارگردان 

Nikola Majdak Jr, Ana Nedlejkovicنیکوال مایداک، آنا ندکویچ

شست و شوی غیر معمول
 آقای اوتمار

THE UNUSUAL BATH OF 
MISTER OTMAR

      CROATIA      14:53      20192019      14:53      کرواســی   

تهیه کننده: فیلیپ گاسپارویچ ملیس
فیلم نامه: نیکو راداس

خالصه داستان: روش زندگی آقای اوتمار با جامعه ای که درون آن 
زندگی می کند هم راستا نیست. او به دلیل این که برای تفکر جمعی 

خطرناک تلقی شد، به دادگاه رفته و با هدف بازگشت به چارچوب های 
قابل قبول اجتماعی، به گذراندن یک  دوره روان درمانی محکوم شده 

است. با این حال، درمان تجویز شده، با مقاومت غیر منتظره او روبه رو 
می شود.

Producer:  Filip Gasparovic Melis
Scriptwriter:  Niko Radas

Synopsis:  Mister Otmar’s way of living is not aligned 
with the society he lives in. He’s been brought before 
court as being deemed as dangerous for the collective 
thinking and sentenced to a psychiatric treatment with 
the aim of returning him to socially acceptable frame-
works. However, the prescribed therapy confronts with 
unexpected resistance.

DIRECTORکارگردان 

Niko Radas, Mélissa Evrard-Nadaudنیکو راداس، ملیسا ادوارد-نادو
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 آقای اوتمار
THE UNUSUAL BATH OF 
MISTER OTMAR

      CROATIA      14:53      20192019      14:53      کرواســی   

تهیه کننده: فیلیپ گاسپارویچ ملیس
فیلم نامه: نیکو راداس

خالصه داستان: روش زندگی آقای اوتمار با جامعه ای که درون آن 
زندگی می کند هم راستا نیست. او به دلیل این که برای تفکر جمعی 

خطرناک تلقی شد، به دادگاه رفته و با هدف بازگشت به چارچوب های 
قابل قبول اجتماعی، به گذراندن یک  دوره روان درمانی محکوم شده 

است. با این حال، درمان تجویز شده، با مقاومت غیر منتظره او روبه رو 
می شود.

Producer:  Filip Gasparovic Melis
Scriptwriter:  Niko Radas

Synopsis:  Mister Otmar’s way of living is not aligned 
with the society he lives in. He’s been brought before 
court as being deemed as dangerous for the collective 
thinking and sentenced to a psychiatric treatment with 
the aim of returning him to socially acceptable frame-
works. However, the prescribed therapy confronts with 
unexpected resistance.

DIRECTORکارگردان 

Niko Radas, Mélissa Evrard-Nadaudنیکو راداس، ملیسا ادوارد-نادو
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 RHYTHM OF THE WOODSریتم جنگل

      SINGAPORE      2:00     20182018      2:00      ســنگاپور      

تهیه کننده: سارا عایشا بنت عمر

خالصه داستان:  »ریتم جنگل« که از کتاب »360 درجه« یوسوکی 
اونو الهام گرفته شده، با نمایش فعالیت حیوانات کوچک جنگلی، 

تعادل چرخه مادر طبیعت را جشن می گیرد. این فیلم صفحات کتاب 
را به صورت انیمیشن زنده می کند. چرخه تاثیر فعالیت های موجودات 

کوچک جنگلی، آمیختگی آن ها با طبیعت را نشان می دهد. مفهوم 
»360 درجه« که در بازگشت به چرخه کامل طبیعت _ از طریق آغاز 
ـ ارتباط با رتیم حیات را ترسیم می کند، درک  و پایان با همان حیوانـ 

زندگی و عادات روزمره را با چرخه هستی برای ما ممکن می کند.

Producer:  Sara Aysha Binte Omar

Synopsis:  Rhythm of the Woods, inspired by Yusuke 
Oono’s 360° book, celebrates the cyclical balance of 
Mother Nature through the activities of little forest 
animals. Lighthearted and simple, the film brings the 
pages to life through animation. The ripple effect of 
the actions of the little woodland creatures shows a 
resonation with Nature. The 360° concept of coming 
back in a full natural cycle – starting and ending with 
the same animal – portrays the connection to Nature’s 
rhythms, realigning life and daily habits with the cycles 
of the universe.

DIRECTORکارگردان 

Sara Aysha Binte Omar, Denise KhngQianciسارا عایشا بنت عمر، دنیس ژنگ کوانچی

TANGLEکالف

IRAN      7:36      13972019      7:36      ایــران

تهیه کننده: سیدجواد حسینی نژاد
فیلم نامه: ملیحه غالمزاده

تدوین: ناصر فکور
طراحی صدا: علی قاسمی

موسیقی: هومن راد
انیماتور: ملیحه غالمزاده

خالصه داستان: »كالف« روایتی از بی خانمان شدگان جنگ است 
با همه ی یادداشته ها و دل بستگی هایی که باید گذاشت و گذشت. 

زندگی و تالش برای زنده ماندن در مرزهای جغرافیایی امید و 
افسردگی. آن چه ما را به یک آب و خاک می دوزد و هر دم پاره و نادیده 

گرفته می شود.

Producer: Seyyed Javad Hosseininezhad 
Scriptwriter: Maliheh Gholamzadeh
Editor: Naser Fakour
Sound Designer: Ali Ghasemi
Composer: Hooman Raad
Animator: Maliheh Gholamzadeh

Synopsis: “Tangle” is about the people who lost their 
homes in the war and was forced to leave all their 
memories and loved ones behind. It is also about life and 
striving to survive on the geographical borders of hope 
and depression while reaching for all the things that can 
connect us to this water and land in spite of constantly 
getting ignored and interrupted.

DIRECTORکارگردان 

Maliheh Gholamzadehملیحه غالمزاده
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 RHYTHM OF THE WOODSریتم جنگل

      SINGAPORE      2:00     20182018      2:00      ســنگاپور      

تهیه کننده: سارا عایشا بنت عمر

خالصه داستان:  »ریتم جنگل« که از کتاب »360 درجه« یوسوکی 
اونو الهام گرفته شده، با نمایش فعالیت حیوانات کوچک جنگلی، 

تعادل چرخه مادر طبیعت را جشن می گیرد. این فیلم صفحات کتاب 
را به صورت انیمیشن زنده می کند. چرخه تاثیر فعالیت های موجودات 

کوچک جنگلی، آمیختگی آن ها با طبیعت را نشان می دهد. مفهوم 
»360 درجه« که در بازگشت به چرخه کامل طبیعت _ از طریق آغاز 
ـ ارتباط با رتیم حیات را ترسیم می کند، درک  و پایان با همان حیوانـ 

زندگی و عادات روزمره را با چرخه هستی برای ما ممکن می کند.

Producer:  Sara Aysha Binte Omar

Synopsis:  Rhythm of the Woods, inspired by Yusuke 
Oono’s 360° book, celebrates the cyclical balance of 
Mother Nature through the activities of little forest 
animals. Lighthearted and simple, the film brings the 
pages to life through animation. The ripple effect of 
the actions of the little woodland creatures shows a 
resonation with Nature. The 360° concept of coming 
back in a full natural cycle – starting and ending with 
the same animal – portrays the connection to Nature’s 
rhythms, realigning life and daily habits with the cycles 
of the universe.

DIRECTORکارگردان 

Sara Aysha Binte Omar, Denise KhngQianciسارا عایشا بنت عمر، دنیس ژنگ کوانچی
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MUEDRAموئدرا

      SPAIN     9:00     20192019     9:00     اســپانیا      

تهیه کننده: پدرو کویانتس دترامپان بایوناس
فیلم نامه: سزار دیاز ملندز

تدوین: سزار دیاز ملندز
موسیقی: سزار دیاز ملندز

خالصه داستان: حیات می تواند در هر نقطه ای به وجود بیایید. 
طبیعت می تواند به شکل غریبی رفتار کند و روزها به اندازه دقایقی 

بیش به طول نکشند. شاید همه چیز به نظر ما آشنا باشد ولی در این 
مکان، هیچ چیز آن چیزی نیست که به نظر ما می آید. چرخه زندگی از 

دیدگاهی دیگر دیده می شود.

Producer:  Pedro Collantes de Terán Bayonas
Scriptwriter:  Cesar Díaz Meléndez
Editor:  César Díaz Meléndez
Composer:  César Díaz Meléndez

Synopsis:  Life can arise anywhere, nature behaves 
strangely and days can last for minutes. Although 
everything is familiar to us, nothing is what it seems 
in this place. The cycle of life seen from a different 
perspective. 

DIRECTORکارگردان 

Cesar Díaz Meléndezسزار دیاز ملندز
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LUNCH ON THE GRASSناهار در چمنزار

IRAN      4:17      13982019      4:17      ایــران

تهیه کننده: فریاد بیات 
فیلم نامه: فریاد بیات 

تدوین: امین احمدی
طراحی صدا: هوتن پورزکی

موسیقی: هوتن پورزکی
انیماتور: فریاد بیات، غالمحسن احمدی

خالصه داستان: فردی بی مالحظه به طبیعت به قلمرو بکر جنگل 
می رود و شروع به کثیف کردن اطرافش می کند. کالغ ها با او در گیر 

می شوند و در نهایت طبیعت به شکل یک غول در می آید و انتقام خود 
را از او می گیرد.

producer:  Faryad Bayat
Scriptwriter:  Faryad Bayat
Editor:  Amin Ahmadi
Sound Designer:  Hootan Poorzaki
Composer:  Hootan Poorzaki
Animator:  Faryad Bayat, Gholam Hossein Ahmadi

Synopsis:  Someone who is not polite to nature, gone to 
a far jungle and make that place dirty, ravens begin to 
challenge with him and finally nature become to a ghost 
and revenge to him.

DIRECTORکارگردان 

Faryad Bayatفریاد بیات 
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LA NORIAچرخ و فلک

      SPAIN     12:00     20182018      12:00     اســپانیا      

تهیه کننده: کارلوس بائنا
فیلم نامه: کارلوس بائنا

تدوین: کارلوس بائنا
طراحی صدا: اوریول تارگو

خالصه داستان: پسر جوانی که دوست دارد چرخ و فلک طراحی کند 
و بسازد. با موجودات عجیب و غریبی رو به رو می شود که زندگی اش را 

زیر و رو می کنند.

Producer:  Carlos Baena
Scriptwriter:  Carlos Baena
Editor:  Carlos Baena
Sound Designer:  Oriol Tarragó

Synopsis:  A young boy who loves to draw and build 
ferris wheels encounters strange creatures that turn his 
life upside down.

DIRECTORکارگردان 

Carlos Baenaکارلوس بائنا
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EACH OTHERیکدیگر

IRAN      15:57      13972019      15:57      ایــران

تهیه کننده: سارا طبیب زاده
فیلم نامه: نادر رضائیان

تدوین: بهرام عمرانی
طراحی صدا: انسیه ملکی
موسیقی: پیمان یزدانیان 

انیماتور: رشید عابدین، سعید الوندی

خالصه داستان: انسان ها با الیه های شخصیتی خود زندگی می کنند 
و آن ها را مانند لباس، برای شست وشو به »الیه شویی« می برند. مرد 

جوانی در یکی از این الیه شویی ها کار می کند که تصادفا یکی از الیه های 
خود را از دست می دهد. بعد از جست وجو های طوالنی آن را نمی یابد، 

اما مفهوم جدیدی از بودن را پیدا می کند.

producer:  Sarah Tabibzadeh
Scriptwriter:  Nader Rezaeeyan
Editor:  Bahram Emrani
Sound Designer:  Ensieh Maleki
Composer:  Peyman Yazdanian
Animator:  Rashid Abedin, Saeed Alvandi

Synopsis:  People are living with their personality layers, 
and they take them to “Layeromat” just like their clothes. 
A young man who works in one of these “Layeromat” 
accidentally loses one of his layers. Despite his long 
search, he couldn’t find it. But through an inner revolution 
during his searching, he reaches a new understanding of 
his being.

DIRECTORکارگردان 

Sarah Tabibzadehسارا طبیب زاده
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DIES IRAEروز خشم

FRANCE      2:32      20182018      2:32      فرانســه

فیلم نامه: جوردن دمور

خالصه داستان: یک پسر جوان قرار است نخستین کنسرتش را به 
عنوان ویولونیست تجربه کند. آیا موفق خواهد شد در مقابل رهبر 

ارکستر و تماشاچیان بر ترس خود غلبه کند؟

Scriptwriter:  Jordan Damour

Synopsis:  A young boy gonna live his first concert 
as a violon in an symphony orchestra, in front of the 
conductor and the audience, can he overcome his fear?

DIRECTORکارگردان 

Jordan Damourجوردن دمور

AROUND THE STAIRWAYنزدیک پلکان

      SWITZERLAND     5:00     20182018     5:00     ســوییس      

تهیه کننده: جاناتان السکار
فیلم نامه: جاناتان السکار

خالصه داستان: در یک شهر شگفت انگیز، اتفاق های اسرارآمیزی 
به یک باره رخ می دهند. این فیلم گروهی، به مناسبت پنجاه سالگی 

انجمن فیلم سازان انیمیشن سوئیس ساخته شده است.

Producer:  Jonathan Laskar
Scriptwriter:  Jonathan Laskar

Synopsis:  In a fantastic town, many mysterious things 
happen at once. A collaborative film produced for the 
50 years jubilee of the Association of Swiss Animation 
Filmmakers.

DIRECTORکارگردان 

Die Wimmelgruppeگروه کارگردانی
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AROUND THE STAIRWAYنزدیک پلکان

      SWITZERLAND     5:00     20182018     5:00     ســوییس      

تهیه کننده: جاناتان السکار
فیلم نامه: جاناتان السکار

خالصه داستان: در یک شهر شگفت انگیز، اتفاق های اسرارآمیزی 
به یک باره رخ می دهند. این فیلم گروهی، به مناسبت پنجاه سالگی 

انجمن فیلم سازان انیمیشن سوئیس ساخته شده است.

Producer:  Jonathan Laskar
Scriptwriter:  Jonathan Laskar

Synopsis:  In a fantastic town, many mysterious things 
happen at once. A collaborative film produced for the 
50 years jubilee of the Association of Swiss Animation 
Filmmakers.

DIRECTORکارگردان 

Die Wimmelgruppeگروه کارگردانی
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ARMED LULLABYالالیی مسلحانه

      GERMANY     8:46     20192019     8:46     آلمــان      

تهیه کننده: یانا اورخالیدزه

خالصه داستان: این فیلم چهار مسیر فرار را به تصویر می کشد که 
چهار کودک برای فرار از یک قتل عام قومی طی کرده اند. یکی به دل 

جمعیت می زند تا به آخرین کشتی برسد، دیگری برای رسیدن به 
آخرین قطار و کودک سوم برای رسیدن به آخرین پرواز. و کودک چهارم 
که هر سه مسیر قبلی را از دست داده، برای خروج از شهر زادگاهش با 

پای پیاده از کوهستان های پوشیده از برف عبور می کند.

Producer:  Yana Ugrekhelidze

Synopsis:  The film shows four fleeing routes that were 
taken by four children in order to escape the ethnical 
massacre. One had to push through the crowd to get last 
ship, another one to get last train and third - last plane. 
The fourth child who missed all of three possibilities 
to leave his hometown walked over the snow-cowered 
mountains.

DIRECTORکارگردان 

Yana Ugrekhelidzeیانا اورخالیدزه

AMERIGOامریگو 

      FRANCE     14:30     20192019     14:30     فرانســه      

تهیه کننده: التیشیا روداری
تدوین: لوئیس بروسینیو

طراحی صدا: لوئیس بروسینیو

خالصه داستان: آمریکا بسیار پیش از سال 1492 وجود داشت. با 
ظهور صنعت چاپ، برخی از اروپایی ها از نام کاشف ایتالیایی این قاره 

جدید برای نامیدن آن استفاده کردند. این اتفاق دقیقا چطور رخ داد؟ 
این مرد که بود؟ آیا اخبار جعلی بسیار پیش از عصر دیجیتال به وجود 

آمده اند؟

Producer:  Laetitia Rodari 
Editor:  Luis Briceño
Sound Designer:  Luis Briceño 

Synopsis:  America existed long before 1492. With the 
nascent printing industry, some Europeans started using 
the name of an Italian explorer to describe this “new” 
continent. How did this happen exactly? Who was this 
man? What if fake news dated from way back before the 
digital age?

DIRECTORکارگردان 

Laurent Crouzeix, Luis Bricenoلوران کروزکس، لوئیس بروسینیو
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      FRANCE     14:30     20192019     14:30     فرانســه      

تهیه کننده: التیشیا روداری
تدوین: لوئیس بروسینیو

طراحی صدا: لوئیس بروسینیو

خالصه داستان: آمریکا بسیار پیش از سال 1492 وجود داشت. با 
ظهور صنعت چاپ، برخی از اروپایی ها از نام کاشف ایتالیایی این قاره 

جدید برای نامیدن آن استفاده کردند. این اتفاق دقیقا چطور رخ داد؟ 
این مرد که بود؟ آیا اخبار جعلی بسیار پیش از عصر دیجیتال به وجود 

آمده اند؟

Producer:  Laetitia Rodari 
Editor:  Luis Briceño
Sound Designer:  Luis Briceño 

Synopsis:  America existed long before 1492. With the 
nascent printing industry, some Europeans started using 
the name of an Italian explorer to describe this “new” 
continent. How did this happen exactly? Who was this 
man? What if fake news dated from way back before the 
digital age?

DIRECTORکارگردان 

Laurent Crouzeix, Luis Bricenoلوران کروزکس، لوئیس بروسینیو
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      FRANCE     3:57     20182018     3:57     فرانســه      

تهیه کننده: کارلوس دی کاروالیو
فیلم نامه: هوگو دی ماگاالیس
طراحی صدا:  سلستین فرانک

خالصه داستان:یک مرد، یک دختر، محیط یکسان، دو دیدگاه.

Producer: Carlos De Carvalho
Scriptwriter: Hugo de Magalhaes
Sound Designer: Celestin Franque

Synopsis: One man, one girl, the same environment, two 
visions.

DIRECTORکارگردان 

 هوگو دی ماگاالیس، اِورا شاپل، گابریل هیشو،

 آبین کوبیاک، لوئیسون فرانک

Hugo de Magalhaes, Evéra Chapel,  
Gabriel Richaud, Aubin Kubiak, 
Louison Franque  





ANIMATION
INTERNATIONAL SECTION



تجــربــی
مسابقه سینمای بین الملل
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 THE SHAPE OF NIGHTشکل شب

      GERMANY      12:48      20182018      12:48      آلمــان      

تهیه کننده:  پترا کلمنس
فیلم بردار: لوکاس سوبال

تدوین:  میشل پارک

خالصه داستان:  در باغ، در میان درختان و بوته ها چند مبل و 
صندلی قرار دارد. آن ها ساکن و ساکت به نظر می رسند. تا اینکه شب 

یک نفر برای بازدید می آید. اگر ذهن ما هم یک مکان باشد چه؟

Producer:  Petra Clemens
Cinematographer:  Lukas Soboll
Editor:  Michelle Park

Synopsis:  In a garden, among trees and bushes, lies 
some furniture. They seem still and silent, until one night, 
someone comes to visit. What if your mind was place? 

DIRECTORکارگردان 

Michelle Parkمیشل پارک

 WHITE WANDERINGبرف های سپید سرگردان
SNOWS

IRAN      15:00      13982019      15:00      ایــران

تهیه کننده:  محمدرضا وطن دوست
فیلم نامه:  محمدرضا وطن دوست
فیلم بردار: محمدرضا وطن دوست

تدوین:  محمدرضا وطن دوست
صدابردار: حسن مهدوی

صداگذار: حسین مهدوی، حسن مهدوی
بازیگران:  بازیگر: حمیده رضوی، ربابه بخشی  

خالصه داستان:  تا چشاتو می بندی و باز می کنی، می بینی موهات 
مثله برف سفید شده و وقت رفتنه!.

Producer:  Mohammadreza Vatandoust
Scriptwriter:  Mohammadreza Vatandoust
Cinematographer  Mohammadreza Vatandoust
Editor:  Mohammadreza Vatandoust
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Editor: Hossein Mahdavi, Hasan Mahdavi
Cast:  Hamideh Razaghi, Robabeh Bakh’shi

Synopsis:  At a glance, you find your hair as white as 
snow and it’s time to leave the world!

DIRECTORکارگردان 

Mohammadreza Vatandoustمحمدرضا وطن دوست
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 THE SHAPE OF NIGHTشکل شب

      GERMANY      12:48      20182018      12:48      آلمــان      

تهیه کننده:  پترا کلمنس
فیلم بردار: لوکاس سوبال

تدوین:  میشل پارک

خالصه داستان:  در باغ، در میان درختان و بوته ها چند مبل و 
صندلی قرار دارد. آن ها ساکن و ساکت به نظر می رسند. تا اینکه شب 

یک نفر برای بازدید می آید. اگر ذهن ما هم یک مکان باشد چه؟

Producer:  Petra Clemens
Cinematographer:  Lukas Soboll
Editor:  Michelle Park

Synopsis:  In a garden, among trees and bushes, lies 
some furniture. They seem still and silent, until one night, 
someone comes to visit. What if your mind was place? 

DIRECTORکارگردان 

Michelle Parkمیشل پارک
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 SILENCE IS NOT ANسکوت خودخواسته
OVERSIGHT 

       BELGIUM      8:08      20192019      8:08      بلژیــک      

تهیه کننده:  ژان ترترین

خالصه داستان:  دیشب بود. زندگی من، خاطرات من در یک چرخه 
ـ در  ـ به آرامیـ  کامل هجوم آوردند. تصاویر به پیش می آمدند و فیلمـ 

حال آغاز بود.

Producer:  Jean Tertrain

Synopsis:  It was last night. My life, my memories 
passed by, unrelated, without falling, in full rotation. 
Images were coming forward, and the film, hesitating, 
was about to begin.

DIRECTORکارگردان 

Jean Tertrainژان ترترین

PLACESمکان ها

      SPAIN      5:00      20182018      5:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  کلودیا بارال ماگاس،آندرس پولیدو سانتاماریا
فیلم نامه:  کلودیا بارال ماگاس،خوانخو بارال آلوارز

تدوین:  کلودیا بارال ماگاس
موسیقی:  اگناسیو بونت

خالصه داستان: در »مکان ها« ما محدودیت های زمان را کشف 
می کنیم. این فیلم سفر به لحظه های متفاوت را همواره از یک مکان 

ثابت ضبط می کند و سیر آن را گسترش می دهد که تولد جهانی هنری 
را منجر می شود. جهانی که حافظه را همواره با مختصات خاصی 

برمی انگیزد.

Producer:  Claudia Barral Magaz, Andrés Pulido San-
tamaría
Scriptwriter:  Claudia Barral Magaz, Juanjo Barral 
Álvarez
Editor:  Claudia Barral Magaz
Composer:  Ignacio Bonet

Synopsis:  In Places we explore the limits of time and 
it?s course. It captures the trip to different instants, 
always from the same place, expanding the possibilities 
of the ellipsis and giving birth to an artistic universe 
that evoques memories using always the same spacial 
coordinates.

DIRECTORکارگردان 

Claudia Barral Magazکلودیا بارال ماگاس
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      SPAIN      5:00      20182018      5:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  کلودیا بارال ماگاس،آندرس پولیدو سانتاماریا
فیلم نامه:  کلودیا بارال ماگاس،خوانخو بارال آلوارز

تدوین:  کلودیا بارال ماگاس
موسیقی:  اگناسیو بونت

خالصه داستان: در »مکان ها« ما محدودیت های زمان را کشف 
می کنیم. این فیلم سفر به لحظه های متفاوت را همواره از یک مکان 

ثابت ضبط می کند و سیر آن را گسترش می دهد که تولد جهانی هنری 
را منجر می شود. جهانی که حافظه را همواره با مختصات خاصی 

برمی انگیزد.

Producer:  Claudia Barral Magaz, Andrés Pulido San-
tamaría
Scriptwriter:  Claudia Barral Magaz, Juanjo Barral 
Álvarez
Editor:  Claudia Barral Magaz
Composer:  Ignacio Bonet

Synopsis:  In Places we explore the limits of time and 
it?s course. It captures the trip to different instants, 
always from the same place, expanding the possibilities 
of the ellipsis and giving birth to an artistic universe 
that evoques memories using always the same spacial 
coordinates.

DIRECTORکارگردان 

Claudia Barral Magazکلودیا بارال ماگاس
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COURAGEدلیری

      SPAIN      4:13      20192019      4:13      اســپانیا      

فیلم بردار: جیمی موناگار
تدوین:  نوئلیا آگیلرا

خالصه داستان:  »شجاعت« یک فیلم کوتاه تجربی است که صدمین 
سالگرد شکل گیری مکتب باهاوس را گرامی می دارد.

Cinematographer:  Jimmy MonaGar
Editor:  Noelia Aguilera

Synopsis:  “Courage” is an experimental shortfilm that 
wants to commemorate the 100th anniversary of the 
Bauhaus movement.

DIRECTORکارگردان 

Patrick Knotپاتریک نوت

CONTROLEکنترل

       FRANCE      7:53      20182018      7:53      فرانســه      

فیلم نامه:  ژولی ااِلن
فیلم بردار: بوتو برتراند، انگال گیوم

تدوین:  هوور گوستاو

خالصه داستان:  یک اتاق، یک مرد، یک دفتر کار، جایی که او 
می نویسند. صداها، جیرجیرها و صدای جا به جایی اشیاء آرامش این 

محیط کنترل شده را از بین می برند.

Scriptwriter:  Julie Allain
Cinematographer:  Boutaud Bertrand, Anglard Guillaume
Editor:  Hauer Gustave

Synopsis:  A room, a man, an office, where he writes. 
Sounds, creaks, and shifting things oddly take over this 
«controlled» space.

DIRECTORکارگردان 

Julie Allainژولی ااِلن
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       FRANCE      7:53      20182018      7:53      فرانســه      

فیلم نامه:  ژولی ااِلن
فیلم بردار: بوتو برتراند، انگال گیوم

تدوین:  هوور گوستاو

خالصه داستان:  یک اتاق، یک مرد، یک دفتر کار، جایی که او 
می نویسند. صداها، جیرجیرها و صدای جا به جایی اشیاء آرامش این 

محیط کنترل شده را از بین می برند.

Scriptwriter:  Julie Allain
Cinematographer:  Boutaud Bertrand, Anglard Guillaume
Editor:  Hauer Gustave

Synopsis:  A room, a man, an office, where he writes. 
Sounds, creaks, and shifting things oddly take over this 
«controlled» space.

DIRECTORکارگردان 

Julie Allainژولی ااِلن



EXPERIMENTAL
INTERNATIONAL SECTION



مستـنــد
مسابقه سینمای بین الملل
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WINTER’S HAÏKUSهایکوهای زمستان

      FRANCE      17:25      20192019      17:25      فرانســه      

خالصه داستان:  یک مجموعه فیلم که با اقتباس از هایکوهای ژاپنی 
ساخته شده. اینجا زمستان است.

Synopsis:  A series of films made from Japanese haïkus. 
Here is the winter.

DIRECTORکارگردان 

muriel montiniموریل موتینی

THE OLDEN HERALDSقاصدان پیشین

      CUBA      23:00      20182018      23:00      کوبــا      

تهیه کننده:  آنا ماریا پولیدو
تحقیق و نگارش:  لوئیس آلخاندرو یرو

فیلم بردار:  ناتالیا مدینا لیوا
تدوین:  کندرا گارسیا

موسیقی:  آنگل آلونسو سارمینتو

خالصه داستان:  تاتا و اسپرانزا شاهد انتخاب شدن نخستین رئیس 
جمهور کوبایی پنجاه سال اخیر هستند که نام »کاستور« ندارد. این 

دو که تقریبا 90 ساله هستند، بی سر و صدا، پایان چرخه های مختلف 
زندگی شان را تماشا می کنند، مثل دو فانوس دریایی از دورانی 

خاموش.

Producer:  Ana María Pulido
reaserch and writing:  Luis Alejandro Yero
Cinematographer:  Natalia Medina Leiva
Editor:  Kendra Garcia
Composer:  Ángel Alonso Sarmiento

Synopsis:  Tatá and Esperanza witness the elections 
of the first Cuban president in more than half a century 
without the Castro surname. At almost 90 years old, they 
silently observe the end of one of their many lived cycles. 
As two lighthouses of a remote era.

DIRECTORکارگردان 

Luis Alejandro Yeroلوئیس آلخاندرو یرو
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THE OLDEN HERALDSقاصدان پیشین

      CUBA      23:00      20182018      23:00      کوبــا      

تهیه کننده:  آنا ماریا پولیدو
تحقیق و نگارش:  لوئیس آلخاندرو یرو

فیلم بردار:  ناتالیا مدینا لیوا
تدوین:  کندرا گارسیا

موسیقی:  آنگل آلونسو سارمینتو

خالصه داستان:  تاتا و اسپرانزا شاهد انتخاب شدن نخستین رئیس 
جمهور کوبایی پنجاه سال اخیر هستند که نام »کاستور« ندارد. این 

دو که تقریبا 90 ساله هستند، بی سر و صدا، پایان چرخه های مختلف 
زندگی شان را تماشا می کنند، مثل دو فانوس دریایی از دورانی 

خاموش.

Producer:  Ana María Pulido
reaserch and writing:  Luis Alejandro Yero
Cinematographer:  Natalia Medina Leiva
Editor:  Kendra Garcia
Composer:  Ángel Alonso Sarmiento

Synopsis:  Tatá and Esperanza witness the elections 
of the first Cuban president in more than half a century 
without the Castro surname. At almost 90 years old, they 
silently observe the end of one of their many lived cycles. 
As two lighthouses of a remote era.

DIRECTORکارگردان 

Luis Alejandro Yeroلوئیس آلخاندرو یرو
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HISTORIES OF WOLVESتاریخچه گرگ ها

      PORTUGAL      22:27      20182018      22:27      پرتغــال      

تهیه کننده:  آگنیس منگ، ماریو گاژو د کاروالو
تحقیق و نگارش:  آگنیس منگ

خالصه داستان:  این فیلم مجموعه ای از داستان ها ست در مورد 
گرگ های کوهستان های شمالی پرتغال.

Producer:  Agnes Meng, Mário Gajo de Carvalho
reaserch and writing:  Agnes Meng

Synopsis:  This film is a collection of stories related with 
wolf in north Portugal mountains

DIRECTORکارگردان 

Agnes Mengآگنیس منگ

SLOW AND SLUGGISHآهسته و آرام

IRAN      25:00      13982019      25:00      ایــران

تهیه کننده:  دالور دوستانیان
تحقیق و نگارش:  دالور دوستانیان

فیلم بردار:  دالور دوستانیان
تدوین:  دالور دوستانیان

صدابردار: دالور دوستانیان
صداگذار: دالور دوستانیان

موسیقی:  حمید رضا صدری

خالصه داستان:  داستان یک حلزون و ُجفتش که در دشتی زیبا 
زندگی می کنند. یکی از آن ها به سمت جاده و شهر می آید و در آنجا با 

حوادث غیرمنتظره ای روبه رو می شود.

producer:  Delavar Doustanian
reaserch and writing:  Delavar Doustanian
Cinematographer:  Delavar Doustanian
Editor:  Delavar Doustanian
Sound Recordist: Delavar Doustanian
Sound Editor: Delavar Doustanian
Composer:  Hamidreza Sadri

Synopsis:  This is the story of a snail and its mate that 
live in a beautiful plain. One of them starts a journey 
towards the road and nearby city where it faces 
unexpected events.

DIRECTORکارگردان 

Delavar Doustanianدالور دوستانیان
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HISTORIES OF WOLVESتاریخچه گرگ ها

      PORTUGAL      22:27      20182018      22:27      پرتغــال      

تهیه کننده:  آگنیس منگ، ماریو گاژو د کاروالو
تحقیق و نگارش:  آگنیس منگ

خالصه داستان:  این فیلم مجموعه ای از داستان ها ست در مورد 
گرگ های کوهستان های شمالی پرتغال.

Producer:  Agnes Meng, Mário Gajo de Carvalho
reaserch and writing:  Agnes Meng

Synopsis:  This film is a collection of stories related with 
wolf in north Portugal mountains

DIRECTORکارگردان 

Agnes Mengآگنیس منگ
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GRANDPA FIREپدربزرگ آتش

      SPAIN      20:00      20192019      20:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  آلفونسو اُدونل گونزالس دکاسخون
تحقیق و نگارش:  آلفونسو اُدونل گونزالس دکاسخون

خالصه داستان:  دختری که در غرب به دنیا آماده اما اصالتی پرویی 
دارد. به ما از خالل آموزه های پدربزرگش اهمیت سنت شفاهی، 

فرهنگ، داستان ها و ریشه های مردم خود را می آموزد. از خالل صدای 
دختر ما وارد افکار پدربزرگ می شویم تا فرهنگ و ریشه های آن ها را 

بشناسیم.

Producer:  Alfonso O Donnell Gonzalez de Castejon
reaserch and writing:  Alfonso O Donnell Gonzalez de 
Castejon

Synopsis:  A girl born in the West but with Peruvian roots, 
teaches us through the memory and teachings of her 
Peruvian grandfather the importance of the oral tradition, 
culture, stories and roots of her people. Through the 
voice of the girl we enter into the thoughts of the grand-
father to maintain their culture and origin.

DIRECTORکارگردان 

Alfonso O Donnell Gonzalez de Castejonآلفونسو اُدونل گونزالس دکاسخون

GOD’S ACREگورستان
(CAMPOSANTO)

      SPAIN      24:00      20182018      24:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  نایارا فلورز ماتریاین
تحقیق و نگارش:  پابلو دیگو آلمادوار، ماریا ویکتوریا گونزالس 

گاریندس

خالصه داستان:  یک پیر مرد در آخرین محل قابل سکونت یک 
روستای گم شده در دل کوهستان. او هر روز فروپاشی و خرابه های 

مکانی را نگاه می کند که روزگاری پر از زندگی بوده. سپس زندگی 
شخصیت فیلم، با گفتگو میان همسایه های ساکت تکامل می یابد. 

گفتگویی با مرگ: یک ندا و یک پاسخ.

Producer:  Naiara Florez Amatriain
reaserch and writing:  Pablo Adiego Almudevar, María 
Victoria Gonzalez Galindez

Synopsis:  An old man is the last inhabitant of a village 
lost in the mountains. Day by day, he watches from his 
house the decay and ruin of what was once full of life. 
The protagonist’s life then evolves around a conversation 
with those silent neighbors; a conversation with death: a 
call and an answer.

DIRECTORکارگردان 

Pablo Adiego Almudevarپابلو دیگو آلمادوار
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GOD’S ACREگورستان
(CAMPOSANTO)

      SPAIN      24:00      20182018      24:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  نایارا فلورز ماتریاین
تحقیق و نگارش:  پابلو دیگو آلمادوار، ماریا ویکتوریا گونزالس 

گاریندس

خالصه داستان:  یک پیر مرد در آخرین محل قابل سکونت یک 
روستای گم شده در دل کوهستان. او هر روز فروپاشی و خرابه های 

مکانی را نگاه می کند که روزگاری پر از زندگی بوده. سپس زندگی 
شخصیت فیلم، با گفتگو میان همسایه های ساکت تکامل می یابد. 

گفتگویی با مرگ: یک ندا و یک پاسخ.

Producer:  Naiara Florez Amatriain
reaserch and writing:  Pablo Adiego Almudevar, María 
Victoria Gonzalez Galindez

Synopsis:  An old man is the last inhabitant of a village 
lost in the mountains. Day by day, he watches from his 
house the decay and ruin of what was once full of life. 
The protagonist’s life then evolves around a conversation 
with those silent neighbors; a conversation with death: a 
call and an answer.

DIRECTORکارگردان 

Pablo Adiego Almudevarپابلو دیگو آلمادوار
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FUNDAMENTIزیر ساخت

      SLOVENIA      22:00      20182018      22:00      اســلوونی    

تهیه کننده:  کاتیا لنرشیک
تحقیق و نگارش:  جرمن متاوز، پیتر سوراوسک

تدوین:  جن کلمش

خالصه داستان:  کارگردان فیلم، مراحل ساخت یک هتل مجلل را 
از پنجره آشپزخانه خود دنبال می کند. قطعاتی از فروپاشی رابطه او، 

ناخواسته وارد تصاویر ضبط شده می شود و ماهیت فیلم را تغییر 
می دهد.

Producer:  Katja Lenarcic
reaserch and writing:  Jerman Matevž, Peter Cerovšek
Editor:  Jan Klemsche

Synopsis:  The director of the film follows the 
construction of a luxury hotel through his kitchen 
window. Fragments of the dissolution of his relationship 
unintentionally sneak into the recorded material and 
shake the very foundations of the film.

DIRECTORکارگردان 

Peter Cerovšekپیتر سوراوسک

نیروگاه هسته ای
تسونتن دورف

ATOMKRAFTWERK 
ZWENTENDORF

      UNITED STATES      16:40      20182018      16:40      آمریــکا      

خالصه داستان:  نیروگاه هسته ای تسونتن دورف نمادی است از 
نیروی اعتراض عمومی و ظرفیت رای دموکراتیک.

Synopsis:  Atomkraftwerk Zwentendorf is a monument 
to the power of public protest and the potential of a 
democratic vote.

DIRECTORکارگردان 

Hope Tuckerهوپ تاکر



ند
ست

/ م
ل 

مل
ن ال

 بی
ی

ما
ین

س
قه 

ساب
م

نیروگاه هسته ای
تسونتن دورف

ATOMKRAFTWERK 
ZWENTENDORF

      UNITED STATES      16:40      20182018      16:40      آمریــکا      

خالصه داستان:  نیروگاه هسته ای تسونتن دورف نمادی است از 
نیروی اعتراض عمومی و ظرفیت رای دموکراتیک.

Synopsis:  Atomkraftwerk Zwentendorf is a monument 
to the power of public protest and the potential of a 
democratic vote.

DIRECTORکارگردان 

Hope Tuckerهوپ تاکر
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ABOVE 592 METRESفراتر از 592 متر

      SPAIN      24:30      20182018      24:30      اســپانیا      

تهیه کننده:  مدی باربر، اینو آندراکا، زوری گویکوتیا، کریستینا هرگتا
تحقیق و نگارش:  مدی باربر

خالصه داستان:  در دامنه کوهستان پیرنه، هفت روستا به دلیل 
ساخته شدن سد ایتویز در 1990 به زیر آب رفت. آب سبز محصور در 

سنگ ها در چشم انداز دیده می شود.

Producer:  Maddi Barber, Ainhoa Andraka, Zuri Goikoetx-
ea, Cristina Hergueta
reaserch and writing:  Maddi Barber

Synopsis:  On the slopes of the Spanish Pyrenees, the 
construction of the Itoiz Dam in the 1990s flooded seven 
villages. A line of raw rock encircles the contained green 
water, marking the landscape.

DIRECTORکارگردان 

Maddi Barberمدی باربر





DOCUMENTARY
INTERNATIONAL SECTION



داستـانـی
مسابقه سینمای بین الملل
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YASMINAیاسمینا

      FRANCE      20:00      20182018      20:00      فرانســه      

تهیه کننده:  نلسون گریناسیا
فیلم نامه:  علی اسمیلی

تدوین:  باتیستو گوتی-کاتس

خالصه داستان:  یاسمینا یک نوجوان پانزده ساله مراکشی است که 
در فرانسه زندگی می کند و عالقه زیادی به فوتبال دارد. یک روز بعد از 

ظهر، پدرش را مقابل چشمانش دستگیر می کنند.

Producer:  Nelson Ghrénassia 
Scriptwriter:  Ali Esmili 
Editor:  Baptiste Petit-Gats 

Synopsis:  Yasmina is a 15-years-old teenager originally 
from Morocco and living in France. She is passionate 
about soccer. One evening she sees her father being 
arrested before her own eyes.

DIRECTORکارگردان 

 Ali Esmili, Claire Cahenعلی اسمیلی، کلر کهن

VITORویتور

      MALTA      9:58      20182018      9:58      مالتــا      

تهیه کننده:  گلوریا لوری-لوچنته
فیلم نامه:  پل پورتلی

فیلم بردار:  مایکل کارل بارتلو
تدوین:  کنت سیکلونا

موسیقی:  آلبرت گارسیا

خالصه داستان:  ویتور، صنعتگر بازنشسته خانه اش را برای نوشیدن 
قهوه ترک می کند. زمانی که به خانه بازمی گردد با خانواده ای چهار 

نفره روبه رو می شود که به شکل عجیبی، به نظر می رسد مدتی است که 
در خانه او زندگی می کنند..

Producer:  Gloria Lauri-Lucente
Scriptwriter:  Paul Portelli
Cinematographer:  Michael Carol Bartolo
Editor:  Kenneth Scicluna
Composer:  Albert Garzia

Synopsis:  Vitor, a retired craftsman, leaves his home 
one morning for his usual coffee break. When he returns, 
he finds a family of four living in his apartment. Weirdly, 
it seems as if they had been living there for quite some 
time.

DIRECTORکارگردان 

Paul Portelliپل پورتلی
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VITORویتور

      MALTA      9:58      20182018      9:58      مالتــا      

تهیه کننده:  گلوریا لوری-لوچنته
فیلم نامه:  پل پورتلی

فیلم بردار:  مایکل کارل بارتلو
تدوین:  کنت سیکلونا

موسیقی:  آلبرت گارسیا

خالصه داستان:  ویتور، صنعتگر بازنشسته خانه اش را برای نوشیدن 
قهوه ترک می کند. زمانی که به خانه بازمی گردد با خانواده ای چهار 

نفره روبه رو می شود که به شکل عجیبی، به نظر می رسد مدتی است که 
در خانه او زندگی می کنند..

Producer:  Gloria Lauri-Lucente
Scriptwriter:  Paul Portelli
Cinematographer:  Michael Carol Bartolo
Editor:  Kenneth Scicluna
Composer:  Albert Garzia

Synopsis:  Vitor, a retired craftsman, leaves his home 
one morning for his usual coffee break. When he returns, 
he finds a family of four living in his apartment. Weirdly, 
it seems as if they had been living there for quite some 
time.

DIRECTORکارگردان 

Paul Portelliپل پورتلی
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TWO ENDS OF A BRIDGEابتدا و انتهای پل

      TURKEY      5:45      20192019      5:45      ترکیــه      

تهیه کننده:  سید موحمد یلدز
فیلم نامه:  سید موحمد یلدز

فیلم بردار:  شاهین کایان
تدوین:  سید موحمد یلدز

طراحی صدا:  اوتکو گرچک

خالصه داستان:  یک فروشنده پرچم برای پیدا کردن مشتری دچار 
مشکل شده است.

Producer:  Seyyid Muhammed Yıldız 
Scriptwriter:  Seyyid Muhammed Yıldız 
Cinematographer:  ŞAHIN Kağan
Editor:  Seyyid Muhammed Yıldız 
Sound Designer:  Utku Gerçik 

Synopsis:  A flag seller is having some trouble to find 
some buyers.

DIRECTORکارگردان 

 Seyyid Muhammed Yıldızسید محمد یلدز

TORNO PRESTOبه زودی برمی گردم

      ITALY      6:00      20182018      6:00      ایتالیــا      

تهیه کننده:  اینسولیتا فیلم
فیلم نامه:  جوانی بوفالینی، آنتونیو پالومبو، جانی کاراتلی

خالصه داستان:  مردی که از خانه اش دور است، نامه ای پر از امید 
بازگشت برای زنش می نویسد.

Producer:  Insolita Film
Scriptwriter:  Giovanni Bufalini, Antonio Palumbo, Gianni 
Caratelli

Synopsis:  A man away from home writes to his wife. In 
his words, hope to come back soon.

DIRECTORکارگردان 

Giovanni Bufaliniجوانی بوفالینی
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TORNO PRESTOبه زودی برمی گردم

      ITALY      6:00      20182018      6:00      ایتالیــا      

تهیه کننده:  اینسولیتا فیلم
فیلم نامه:  جوانی بوفالینی، آنتونیو پالومبو، جانی کاراتلی

خالصه داستان:  مردی که از خانه اش دور است، نامه ای پر از امید 
بازگشت برای زنش می نویسد.

Producer:  Insolita Film
Scriptwriter:  Giovanni Bufalini, Antonio Palumbo, Gianni 
Caratelli

Synopsis:  A man away from home writes to his wife. In 
his words, hope to come back soon.

DIRECTORکارگردان 

Giovanni Bufaliniجوانی بوفالینی
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 THE SUMMER AND ALLتابستان و دیگر چیزها
THE REST

      NETHERLANDS      17:57      20182018      17:57      هلنــد      

تهیه کننده:  استیون روبنستاین ماالمو
فیلم نامه:  اسون برسر

فیلم بردار:  سم دو پون
تدوین:  لوت روسمارک

موسیقی:  تس وندر ولد

خالصه داستان:  در پایان تابستان، زمانی که آخرین توریست ها با 
آخرین کشتی جزیره را ترک می کنند و بیشتر دوستان مارک آنتونی 

برای کار و درس به شهر می روند، او و دوستش مایکل در جزیره  ی 
خالی باقی می مانند.

Producer:  Steven Rubinstein Malamud 
Scriptwriter:  Sven Bresser 
Cinematographer:  Sam Du Pon 
Editor:  Lot Rossmark
Composer:  Tess Van Der Velde 

Synopsis:  When at the end of the summer the last 
ferries with tourists leave and most of young Marc-
Antoine’s friends have left for the mainland to study or 
to work, he and his friend Mickael remain behind on the 
deserted island.

DIRECTORکارگردان 

 Sven Bresserاسون برسر

THE MOTHERمادر

      UNITED STATES      9:50      20182018      9:50      آمریــکا      

تهیه کننده:  پنگ نی
فیلم نامه:  جو چن، لیمبو بوکانگ لین

فیلم بردار:  لیمبو بوکانگ لین
تدوین:  ریچارد ژانگ لی

خالصه داستان:  مادرخوانده یک زن جوان باردار، به او می گوید 
که مادر واقعیش نیاز به پیوند مغز استخوان دارد و او تنها فردی 

است که می تواند اهدا کننده باشد. تصمیم او برای تماس با مادرش 
زمانی سخت تر می شود که تالش می کند گذشته اش را به یاد بیاورد، 

گذشته ای که به سختی به خاطر دارد.

Producer:  Peng Ni
Scriptwriter:  Joe Chen, Limbo ‘Bocong ‘Lin
Cinematographer:  Limbo ‘Bocong’ Lin
Editor:  Richard ‘Xiang’ LI

Synopsis:   A pregnant young woman is told by her 
adoptive American mother that her Chinese biological 
mom needs a bone marrow transplant and that she may 
be the only match. Her decision whether to contact her 
or not weighs heavily as tries to reconnect to a past she 
barely remembers.

DIRECTORکارگردان 

Joe Chenجو چن
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THE MOTHERمادر

      UNITED STATES      9:50      20182018      9:50      آمریــکا      

تهیه کننده:  پنگ نی
فیلم نامه:  جو چن، لیمبو بوکانگ لین

فیلم بردار:  لیمبو بوکانگ لین
تدوین:  ریچارد ژانگ لی

خالصه داستان:  مادرخوانده یک زن جوان باردار، به او می گوید 
که مادر واقعیش نیاز به پیوند مغز استخوان دارد و او تنها فردی 

است که می تواند اهدا کننده باشد. تصمیم او برای تماس با مادرش 
زمانی سخت تر می شود که تالش می کند گذشته اش را به یاد بیاورد، 

گذشته ای که به سختی به خاطر دارد.

Producer:  Peng Ni
Scriptwriter:  Joe Chen, Limbo ‘Bocong ‘Lin
Cinematographer:  Limbo ‘Bocong’ Lin
Editor:  Richard ‘Xiang’ LI

Synopsis:   A pregnant young woman is told by her 
adoptive American mother that her Chinese biological 
mom needs a bone marrow transplant and that she may 
be the only match. Her decision whether to contact her 
or not weighs heavily as tries to reconnect to a past she 
barely remembers.

DIRECTORکارگردان 

Joe Chenجو چن
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THE MISSING TRAITویژگی گم شده

      ITALY      9:30      20182018      9:30      ایتالیــا      

تهیه کننده:  روجرو روئان
فیلم نامه:  ریکاردو روئان
فیلم بردار:  روجرو روئان

تدوین:  ریکاردو روئان
موسیقی:  پائولو آگوستینی

خالصه داستان:  یک مرد به دنبال پاسخی اساسی بین خاطرات و 
شبهات ذاتی یک دیدگاه سورئالیستی است.

Producer:  Ruggero Roan
Scriptwriter:  Riccardo Roan
Cinematographer:  Dante Cecchin
Editor:  Riccardo Roan
Composer:  Paolo Agostini

Synopsis:  A man is looking for an essential response 
between memories and doubts intrinsic of a surrealist 
vision.

DIRECTORکارگردان 

Riccardo Roanریکاردو روئان

THE FIG TREEدرخت انجیر

      SPAIN      18:00      20192019      18:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  خواکیم ویواس
فیلم نامه:  میکل ماس بیلبائو، کریستین روبیو

فیلم بردار:  دیکو کابتاس
تدوین:  سانتیاگو آلوارادو
طراحی صدا:  لئو دولگان

خالصه داستان:  اکستادورا )اسپانیا( قرن نوزدهم. چهار چوپان 
تصمیم می گیرند با یک بازی کارت، مشخص کنند کدام یک از آن ها باید 

ارباب روستا را بکشد.

Producer:  Joaquim Vivas
Scriptwriter:  Mikel Mas Bilbao, Cristian Rubio
Cinematographer:  Diego Cabezas
Editor:  Santiago Alvarado
Sound Designer:  Leo Dolgan

Synopsis:  Extremadura (Spain), 19th century. Four 
shepherds agree to let a game of cards decide which 
one of them will kill the village landowner.

DIRECTORکارگردان 

Mikel Mas Bilbaoمیکل ماس بیلبائو
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THE FIG TREEدرخت انجیر

      SPAIN      18:00      20192019      18:00      اســپانیا      

تهیه کننده:  خواکیم ویواس
فیلم نامه:  میکل ماس بیلبائو، کریستین روبیو

فیلم بردار:  دیکو کابتاس
تدوین:  سانتیاگو آلوارادو
طراحی صدا:  لئو دولگان

خالصه داستان:  اکستادورا )اسپانیا( قرن نوزدهم. چهار چوپان 
تصمیم می گیرند با یک بازی کارت، مشخص کنند کدام یک از آن ها باید 

ارباب روستا را بکشد.

Producer:  Joaquim Vivas
Scriptwriter:  Mikel Mas Bilbao, Cristian Rubio
Cinematographer:  Diego Cabezas
Editor:  Santiago Alvarado
Sound Designer:  Leo Dolgan

Synopsis:  Extremadura (Spain), 19th century. Four 
shepherds agree to let a game of cards decide which 
one of them will kill the village landowner.

DIRECTORکارگردان 

Mikel Mas Bilbaoمیکل ماس بیلبائو
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THE ANNOUNCEMENTاعالمیه

      BELGIUM      14:56      20182018      14:56      بلژیــک      

تهیه کننده:  دومینیک استاندایئوت
فیلم نامه:  لوکاس کاندال

خالصه داستان:  کریستین، پدر خانواده، متوجه می شود که تومور 
مغزی دارد. ناتوان از گفتن موضوع به همسرش، یک روز را با دخترش 

می گذراند که ارتباط نزدیکی با هم ندارند. با توجه به وضعیت 
جسمانیش، مصمم است که هر طور شده رابطه اش با خانواده اش را 

بهتر کند.

Producer:  Dominique Standaert
Scriptwriter:  Lucas Candela

Synopsis:  Christian, father of a family, discovers that he 
has a brain tumor. Unable to let his wife know, he finds 
himself passing the day with his daughter with whom 
he has a rather distant relationship. Given his state of 
health, he is willing to do anything to reconnect with his 
family.

DIRECTORکارگردان 

Lucas Candelaلوکاس کاندال

SUPER COMFORTنهایت راحتی

      FINLAND      14:40      20182018      14:40      فنالنــد      

تهیه کننده:  سانا کوتانن
فیلم نامه:  کیرسیککا ساری

خالصه داستان:  تانینای پنجاه و دو ساله آخر هفته ی بی نقص 
را به همراه خانواده اش تدارک دیده، چون که اتائو پسر بیست و 

سه ساله اش قرار است که با نامزدش به دیدن آن ها بیایند. اما هر 
چقدر که تانینا تالش می کند همه را سرگرم کند آن ها بیشتر احساس 

ناراحتی می کنند.

Producer:  Sanna Kultanen
Scriptwriter:  Kirsikka Saari

Synopsis:  Taina (52) is preparing a perfect weekend 
with the family, since her son Eetu (23) is visiting with his 
girlfriend. But the more Taina tries to entertain everyone, 
the less comfortable they feel.

DIRECTORکارگردان 

Kirsikka Saariکیرسیککا ساری



ی
تان
س
دا

ل / 
مل

ن ال
بی

ی 
ما

ین
س

قه 
ساب

م
SUPER COMFORTنهایت راحتی

      FINLAND      14:40      20182018      14:40      فنالنــد      

تهیه کننده:  سانا کوتانن
فیلم نامه:  کیرسیککا ساری

خالصه داستان:  تانینای پنجاه و دو ساله آخر هفته ی بی نقص 
را به همراه خانواده اش تدارک دیده، چون که اتائو پسر بیست و 

سه ساله اش قرار است که با نامزدش به دیدن آن ها بیایند. اما هر 
چقدر که تانینا تالش می کند همه را سرگرم کند آن ها بیشتر احساس 

ناراحتی می کنند.

Producer:  Sanna Kultanen
Scriptwriter:  Kirsikka Saari

Synopsis:  Taina (52) is preparing a perfect weekend 
with the family, since her son Eetu (23) is visiting with his 
girlfriend. But the more Taina tries to entertain everyone, 
the less comfortable they feel.

DIRECTORکارگردان 

Kirsikka Saariکیرسیککا ساری
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PREYشکار

      FRANCE      8:00      20182018      8:00      فرانســه      

تهیه کننده:  اریک پلگرین
فیلم نامه:  آکیم واسک

خالصه داستان:  یک شکارچی طعمه اش را مشخص می کند. اما 
چیزها آنطور که باید پیش نمی رود.

Producer:  Eric Pellegrin
Scriptwriter:  Aćim Vasić

Synopsis:  A predator stalks his prey, but things don’t 
turn out as expected.

DIRECTORکارگردان 

Aćim Vasićآکیم واسک

PORTRAITISTEصورتگر

      LUXEMBOURG      15:00      20192019      15:00      لوکزامبــورگ   

تهیه کننده:  سایروس نشواد
فیلم بردار:  ژاک ریبوت

تدوین:  ایو دورمی
موسیقی:  رمی وایزراک

خالصه داستان:  آندره، صورتگر سرخورده، می خواهد از روی یک 
پل بپرد که از طریق یک تماس تلفنی متوجه می شود که نوه هشت 

ساله اش که هرگز او را ندیده، در حال مرگ است.

Producer:  Cyrus Neshvad
Cinematographer:  Jacques Raybaut
Editor:  Yves Dorme
Composer:  Rémi Weisrock

Synopsis:  Andre, an old disillusioned portraitist is about 
to jump off a bridge when he is called on his cellphone. 
He learns that his 8-year-old granddaughter that he never 
knew is about to die.

DIRECTORکارگردان 

Cyrus Neshvadسایروس نشواد
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PORTRAITISTEصورتگر

      LUXEMBOURG      15:00      20192019      15:00      لوکزامبــورگ   

تهیه کننده:  سایروس نشواد
فیلم بردار:  ژاک ریبوت

تدوین:  ایو دورمی
موسیقی:  رمی وایزراک

خالصه داستان:  آندره، صورتگر سرخورده، می خواهد از روی یک 
پل بپرد که از طریق یک تماس تلفنی متوجه می شود که نوه هشت 

ساله اش که هرگز او را ندیده، در حال مرگ است.

Producer:  Cyrus Neshvad
Cinematographer:  Jacques Raybaut
Editor:  Yves Dorme
Composer:  Rémi Weisrock

Synopsis:  Andre, an old disillusioned portraitist is about 
to jump off a bridge when he is called on his cellphone. 
He learns that his 8-year-old granddaughter that he never 
knew is about to die.

DIRECTORکارگردان 

Cyrus Neshvadسایروس نشواد
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ON THE BORDERلب مرز

      CHINA      15:00      20182018      15:00      چیــن      

تهیه کننده:  زتا لو
فیلم نامه:  شوچون وی

خالصه داستان:  در یک روستای مرزی، نوجوانی چینی که اصالتی 
کره ای دارد، آرزوی رفتن به کره جنوبی را دارد. او به هر طریق سعی 

می کند رویایش را تحقق بخشد.

Producer:  Xitao Liu
Scriptwriter:  Shujun Wei 

Synopsis:  In a border village, a Chinese teenager of 
Korean roots aspires to join South Korea. He tries by all 
means to realize his dream.

DIRECTORکارگردان 

 Shujun Weiشوچون وی

NOW WE CAN DIEمی تونیم تو آرامش بمیریم
IN PEACE

      FRANCE      3:50      20182018      3:50      فرانســه      

INSAS  :تهیه کننده
فیلم نامه:  آرناد گوئز

فیلم بردار:  آرناد گوئز
تدوین:  ژولیت کیرگوات

طراحی صدا:  تئو ژگا، مانل ویدمن

خالصه داستان:  در جریان برگزاری فینال جام جهانی 1998 یک 
پلیس در ماشینش منتظر است. به همراه همکارش آن ها می خواهند 

کار بزرگی انجام بدهند. اما همه چیز همانطور که برنامه ریزی کرده 
بودند پیش نمی رود.

Producer:  INSAS
Scriptwriter:  Arnaud Guez
Cinematographer:  Arnaud Guez
Editor:  Juliette Kergoat
Sound Designer:  Théo Jegat, Manel Weidmann

Synopsis:  During the world cup final in 98, a cop waits in 
his surveillance van. With his partner, they have to bring 
down a “big fish”. But everything is not working out as 
they planned...

DIRECTORکارگردان 

Arnaud Guezآرناد گوئز



ی
تان
س
دا

ل / 
مل

ن ال
بی

ی 
ما

ین
س

قه 
ساب

م
NOW WE CAN DIEمی تونیم تو آرامش بمیریم

IN PEACE
      FRANCE      3:50      20182018      3:50      فرانســه      

INSAS  :تهیه کننده
فیلم نامه:  آرناد گوئز

فیلم بردار:  آرناد گوئز
تدوین:  ژولیت کیرگوات

طراحی صدا:  تئو ژگا، مانل ویدمن

خالصه داستان:  در جریان برگزاری فینال جام جهانی 1998 یک 
پلیس در ماشینش منتظر است. به همراه همکارش آن ها می خواهند 

کار بزرگی انجام بدهند. اما همه چیز همانطور که برنامه ریزی کرده 
بودند پیش نمی رود.

Producer:  INSAS
Scriptwriter:  Arnaud Guez
Cinematographer:  Arnaud Guez
Editor:  Juliette Kergoat
Sound Designer:  Théo Jegat, Manel Weidmann

Synopsis:  During the world cup final in 98, a cop waits in 
his surveillance van. With his partner, they have to bring 
down a “big fish”. But everything is not working out as 
they planned...

DIRECTORکارگردان 

Arnaud Guezآرناد گوئز



IN
TE

RN
AT

IO
NA

L  
CO

M
PE

TIT
IO

N 
/ F

IC
TI

ON

MONSIEUR HENDERSONآقای هندرسون

      FRANCE      14:35      20182018      14:35      فرانســه      

تهیه کننده:  اولیور لمبرت
فیلم نامه:  توماس کوهی
موسیقی:  والنتین هاجج

خالصه داستان:  آگوست لوئیزو یک مومیایی کننده دقیق است. 
وقتی برای مومیایی کردن پیکر آقای هندرسون می آید، با دختر بسیار 

عجیب و غریبش آشنا می شود.

Producer:  Olivier Lambert
Scriptwriter:  Thomas Scohy
Composer:  Valentin Hadjadj

Synopsis:  Auguste Loiseau is a meticulous embalmer. 
As he comes for the body of Mr Henderson, he meets 
the daughter of this one, a very strange girl.

DIRECTORکارگردان 

Thomas Scohyتوماس کوهی

JOSEF, MARKUS, JULIANژوزف، مارکوس، جولیان

      AUSTRIA      24:02      20192019      24:02      اتریــش      

تهیه کننده:  شیرین هوشمندی
فیلم نامه:  اوزگور آنیل

فیلم بردار:  سوفیا ویگل
تدوین:  فیلیپ مایر

طراحی صدا:  بندیکت پالیر

خالصه داستان:  مارکوس و پسرش جولین، برای دیدار پدر مارکوس 
به حومه شهر می روند. پدر که دستش شکسته به سختی می تواند در 

مزرعه کوچک خود کار کند. او از بازدید نادر پسرش خوشحال است اما 
خیلی زود متوجه می شود که پسرش تنها برای دیدن او نیامده است.

Producer:  Shirin Hooshmandi
Scriptwriter:  Özgür Anil 
Cinematographer:  Sophia Wiegele
Editor:  Philipp Mayer
Sound Designer:  Benedikt Palier

Synopsis:  Markus goes together with his son Julian 
to the country to visit his father. After breaking his arm 
Josef is barely capable of working on his small farm. He 
is happy about the rare visit of his son but soon realizes 
that Markus didn’t only come to see him.

DIRECTORکارگردان 

 Özgür Anilاوزگور آنیل



ی
تان
س
دا

ل / 
مل

ن ال
بی

ی 
ما

ین
س

قه 
ساب

م
JOSEF, MARKUS, JULIANژوزف، مارکوس، جولیان

      AUSTRIA      24:02      20192019      24:02      اتریــش      

تهیه کننده:  شیرین هوشمندی
فیلم نامه:  اوزگور آنیل

فیلم بردار:  سوفیا ویگل
تدوین:  فیلیپ مایر

طراحی صدا:  بندیکت پالیر

خالصه داستان:  مارکوس و پسرش جولین، برای دیدار پدر مارکوس 
به حومه شهر می روند. پدر که دستش شکسته به سختی می تواند در 

مزرعه کوچک خود کار کند. او از بازدید نادر پسرش خوشحال است اما 
خیلی زود متوجه می شود که پسرش تنها برای دیدن او نیامده است.

Producer:  Shirin Hooshmandi
Scriptwriter:  Özgür Anil 
Cinematographer:  Sophia Wiegele
Editor:  Philipp Mayer
Sound Designer:  Benedikt Palier

Synopsis:  Markus goes together with his son Julian 
to the country to visit his father. After breaking his arm 
Josef is barely capable of working on his small farm. He 
is happy about the rare visit of his son but soon realizes 
that Markus didn’t only come to see him.

DIRECTORکارگردان 

 Özgür Anilاوزگور آنیل
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FLY MATEOمتیو پرواز کن

      SPAIN      7:15      20192019      7:15      اســپانیا      

تهیه کننده:  والری کیروگا
فیلم نامه:  اینیگو ماتورگا، والری کیروگا

فیلم بردار:  روبن کرسپو
تدوین:  ایگناسیو زاباال

خالصه داستان:  رومن در یک جهان خیالی و در قفسی که خانه اش 
شده زندگی می کند. بزرگ ترین آرزویش دیدن پرواز متیو است.

Producer:  Valérie Quiroga
Scriptwriter:  Iñigo “Mattur” Madurga, Valérie Quiroga
Cinematographer:  Ruben Crespo
Editor:  Ignacio Zabala

Synopsis:  Ramón lives in a dream world, trapped in the 
cage which his home has become. His greatest wish is 
to see Mateo fly.

DIRECTORکارگردان 

Valérie Quirogaوالری کیروگا

FISH CRACKERبیسکوییت ترد

      TURKEY      12:45      20182018      12:45      ترکیــه      

تهیه کننده:  ییگیت اوگار
فیلم نامه:  ییگیت اوگار، ملیسا کسمز

خالصه داستان:  برادر و خواهری هشت و چهارده ساله مجبور 
می شوند خانه شان را بعد از جدایی ناگهانی پدر و مادرشان ترک کنند 
و دوباره به آنجا برگردند، این بار به عنوان مهمان. بازگشت آن ها قبل 

از اینکه با مادرشان شهر را ترک کنند، در واقع برای خداحافظی با 
پدرشان است. آن ها خیلی زود می فهمند که نه خانه شان و نه پدرشان 

دیگر مثل سابق نیستند.

Producer:  Yigit Evgar
Scriptwriter:  Yigit Evgar, Melisa Kesmez

Synopsis:  A brother and sister aged 8 and 14, are 
forced to leave the place they once called home after the 
sudden break-up of their parents, and revisit as ‘guests’. 
The return is to bid farewell to their father before they 
move out of the city with their mother. However, they 
soon realize that neither their home nor their father is as 
it used to be.

DIRECTORکارگردان 

Yigit Evgarییگیت اوگار
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FISH CRACKERبیسکوییت ترد

      TURKEY      12:45      20182018      12:45      ترکیــه      

تهیه کننده:  ییگیت اوگار
فیلم نامه:  ییگیت اوگار، ملیسا کسمز

خالصه داستان:  برادر و خواهری هشت و چهارده ساله مجبور 
می شوند خانه شان را بعد از جدایی ناگهانی پدر و مادرشان ترک کنند 
و دوباره به آنجا برگردند، این بار به عنوان مهمان. بازگشت آن ها قبل 

از اینکه با مادرشان شهر را ترک کنند، در واقع برای خداحافظی با 
پدرشان است. آن ها خیلی زود می فهمند که نه خانه شان و نه پدرشان 

دیگر مثل سابق نیستند.

Producer:  Yigit Evgar
Scriptwriter:  Yigit Evgar, Melisa Kesmez

Synopsis:  A brother and sister aged 8 and 14, are 
forced to leave the place they once called home after the 
sudden break-up of their parents, and revisit as ‘guests’. 
The return is to bid farewell to their father before they 
move out of the city with their mother. However, they 
soon realize that neither their home nor their father is as 
it used to be.

DIRECTORکارگردان 

Yigit Evgarییگیت اوگار
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DECLIVEسراشیبی

      PORTUGAL      7:00      20182018      7:00      پرتغــال      

تهیه کننده:  رودریگو آریاس
فیلم نامه:  ادواردو بریتو

خالصه داستان:  داستان در مورد خاطرات مکان ها و چیزها، در مورد 
بازگشت ها و آغازهای جدید.

Producer:  Rodrigo Areias
Scriptwriter:  Eduardo Brito

Synopsis:  This is a story on the memory of places and 
things, on returns and new beginnings.

DIRECTORکارگردان 

Eduardo Britoادواردو بریتو

 DON’T TOUCH ANYTHINGبه چیزی دست نزن

    13:00    13982019    13:00    

فیلم نامه : ارغوان حیدراسالم
تهیه کننده: ارغوان حیدراسالم، سروش حضرتی

فیلم بردار: سروش حضرتی
تدوین گر: ارغوان حیدراسالم، سروش حضرتی

صدابردار: پوریا فراهانی، اشکان فرخی
طراحی صدا: محدثه تیموری
موسیقی: امیرحسین نوروزی 

طراح صحنه و لباس: صدف صالح ایزدخواست
بازیگران: مرجان صادقی، رهام حیدرعلی، سارا محمدی، آنارام 

معظمی، فرناز خاکزاد

 )O.C.D( خالصه داستان: برای زنی که دچار وسواس فکری عملی
است، مهمان می آید.

Scriptwriter: Arghavan Heidareslam
Producer: Arghavan heidareslam, Soroush Hazrati 
Cinematographer: Soroush Hazrati 
Editor: Arghavan Heidareslam, Soroush Hazrati
Sound Recordist: Pouria Farahani, Ashkan Farokhi 
Sound Designer: Mohadese Teymouri 
Music: Amirhossein Norouzi 
Set & Costume Designer: Sadaf Saleh Izadkhast
Cast: Marjan Sadeghi, Roham Heidarali, Sara Mohamadi, 
Anaram Moazemi, Farnaz khakzad

Synopsis: Leyla, a single mother viciously obsessed with 
order and tidiness, loses control at a gathering where 
one of the guests brings her little boy unannounced, 
leaving him to mess with the house symmetry.

DIRECTORکارگردان 

Arghavan Heidareslamارغوان حیدراسالم
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DECLIVEسراشیبی

      PORTUGAL      7:00      20182018      7:00      پرتغــال      

تهیه کننده:  رودریگو آریاس
فیلم نامه:  ادواردو بریتو

خالصه داستان:  داستان در مورد خاطرات مکان ها و چیزها، در مورد 
بازگشت ها و آغازهای جدید.

Producer:  Rodrigo Areias
Scriptwriter:  Eduardo Brito

Synopsis:  This is a story on the memory of places and 
things, on returns and new beginnings.

DIRECTORکارگردان 

Eduardo Britoادواردو بریتو
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DABURدابر

IRAN      15:00      13982019      12:00      ایــران

تهیه کننده:  سعید نجاتی، مهدیه غالمحسینی
فیلم نامه:  سعید نجاتی، فاطمه اشعری

فیلم بردار:  آرمان فیاض
تدوین:  سعید نجاتی، عماد خدابخش

صدابردار: مجید نجاتی 
صداگذار: سامان شهامت، مجید نجاتی 

بازیگر:  بازیگران: مجید پتکی، مهری سادات آل آقا، فرن حسنی نیا

خالصه داستان:  پدری در بحبوحه اختالف با همسرش و زمانی که در 
تالش است دخترش را نزد خود نگه دارد، در غیاب همسر با نخستین 

تجربه عادت ماهانه دخترش مواجه می شود.

producer:  Saeed Nejati, Mahdieh Gholam Hosseini
Scriptwriter:  Saeed Nejati, Fatemeh Ashari 
Cinematographer:  Arman Fayyaz
Editor:  Saeed Nejati, Emad Khodabakhsh 
Sound Recordist: Majid Nejati 
Sound Editor: Saman Shahamat, Majid Nejati 
Cast:  Majid Potki, Mehri Sadat Al Agha, Faren Hassani 
Niya

Synopsis:  At the height of a marriage dispute. In 
the absence of his wife, a father encounters the first 
experience of his daughter’s period.

DIRECTORکارگردان 

Saeed Nejatiسعید نجاتی 

COWBOYگاوچران

      LUXEMBOURG      22:46      20182018      22:46      لوکزامبــورگ   

تهیه کننده:  رائول نادالت
فیلم نامه:  فردریک زایمت

فیلم بردار:  وایتالیجس کسلیوس
تدوین:  مارک رکیا

موسیقی:  پال فاکس

خالصه داستان:  خواکیم هشت ساله، یک دوست غیر عادی دارد. 
گاوچران چاق و بامزه است و او را آرام می کند... اما او خیالی است. 

پدرش فلیپ از خواکیم دوری می کند و قادر به صحبت کردن با او 
نیست و نمی تواند به او بگوید که برای مادرش چه اتفاقی افتاده است.

Producer:  Raoul Nadalet
Scriptwriter:  Frédéric Zeimet
Cinematographer:  Vitalijus Kiselius
Editor:  Marc Recchia
Composer:  Paul Fox

Synopsis:  Eight-year-old Joachim has an uncommon 
best friend. Cowboy is plump, funny and consoles him...
but he is imaginary. Philippe, his father, ignores Joachim 
and is unable to talk to him, to communicate... and to tell 
him what happened to his mother.

DIRECTORکارگردان 

Frédéric Zeimetفردریک زایمت
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COWBOYگاوچران

      LUXEMBOURG      22:46      20182018      22:46      لوکزامبــورگ   

تهیه کننده:  رائول نادالت
فیلم نامه:  فردریک زایمت

فیلم بردار:  وایتالیجس کسلیوس
تدوین:  مارک رکیا

موسیقی:  پال فاکس

خالصه داستان:  خواکیم هشت ساله، یک دوست غیر عادی دارد. 
گاوچران چاق و بامزه است و او را آرام می کند... اما او خیالی است. 

پدرش فلیپ از خواکیم دوری می کند و قادر به صحبت کردن با او 
نیست و نمی تواند به او بگوید که برای مادرش چه اتفاقی افتاده است.

Producer:  Raoul Nadalet
Scriptwriter:  Frédéric Zeimet
Cinematographer:  Vitalijus Kiselius
Editor:  Marc Recchia
Composer:  Paul Fox

Synopsis:  Eight-year-old Joachim has an uncommon 
best friend. Cowboy is plump, funny and consoles him...
but he is imaginary. Philippe, his father, ignores Joachim 
and is unable to talk to him, to communicate... and to tell 
him what happened to his mother.

DIRECTORکارگردان 

Frédéric Zeimetفردریک زایمت
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BROTHERHOODبرادری

      CANADA      24:57      20182018      24:57      کانــادا      

تهیه کننده:  مریام جوبر، ماریا گراسیا درخئون، آنیک بالنک، سارا بن 
حسن، حبیب آتیا

فیلم نامه:  مریام جوبر

خالصه داستان: محمد چوپانی سخت کوش است که در روستایی در 
تونس با همسر و دو پسرش زندگی می کند. وقتی پسر بزرگش بعد از 

یک ماجراجویی طوالنی با همسرش به خانه بازمی گردد، محمد عمیقا 
شوکه می شود. تنش بین پدر و پسر در طول روز افزایش می یابد تا 

این که به نقطه فروپاشی برسد.

Producer:  Meryam Joobeur, Maria Gracia Turgeon, 
Annick Blanc, Sarra-Ben Hassen, Habib Attia
Scriptwriter:  Meryam Joobeur

Synopsis:  Mohamed is a hardened shepherd living in 
rural Tunisia with his wife and two sons. Mohamed is 
deeply shaken when his oldest son Malik returns home 
after a long journey with a mysterious new wife. Tension 
between father and son rises over three days until 
reaching a breaking point.

DIRECTORکارگردان 

Pierre Brouillette-Hamelinپیر بورلت-همیلین

BAD FAITHبد ایمان

      SPAIN      19:38      20192019      19:38      اســپانیا      

تهیه کننده:  نوربرت الراس، الهینا پروداکشن
فیلم نامه:  النا پان، اوا پان، مارینا پان

خالصه داستان:  خانواده ای تعطیالتشان را در کوستا براوا سپری 
می کنند. وقتی که یک عمل مهربانانه، به یک تراژدی کوچک منجر 

می شود باورهای برادر بزرگ تر مختل می شود. این امر او را به دایره ای 
می اندازد که در آن، تصمیم نگرفتن می تواند تراژدی های بزرگ تری 

بسازد.

Producer:  Norbert Llaràs, Alhena Production
Scriptwriter:  Elena Pauné, Eva Pauné, Marina Pauné

Synopsis:  A family spending their holiday at the Costa 
Brava. The older brother’s belief system will be disrupted 
when an act of kindness results in a little tragedy. This 
will immerse him into a routine where refusing to make 
decisions could lead to greater tragedies.

DIRECTORکارگردان 

Elena Pauné, Eva Pauné, Marina Paunéالنا پان، اوا پان، مارینا پان
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BAD FAITHبد ایمان

      SPAIN      19:38      20192019      19:38      اســپانیا      

تهیه کننده:  نوربرت الراس، الهینا پروداکشن
فیلم نامه:  النا پان، اوا پان، مارینا پان

خالصه داستان:  خانواده ای تعطیالتشان را در کوستا براوا سپری 
می کنند. وقتی که یک عمل مهربانانه، به یک تراژدی کوچک منجر 

می شود باورهای برادر بزرگ تر مختل می شود. این امر او را به دایره ای 
می اندازد که در آن، تصمیم نگرفتن می تواند تراژدی های بزرگ تری 

بسازد.

Producer:  Norbert Llaràs, Alhena Production
Scriptwriter:  Elena Pauné, Eva Pauné, Marina Pauné

Synopsis:  A family spending their holiday at the Costa 
Brava. The older brother’s belief system will be disrupted 
when an act of kindness results in a little tragedy. This 
will immerse him into a routine where refusing to make 
decisions could lead to greater tragedies.

DIRECTORکارگردان 

Elena Pauné, Eva Pauné, Marina Paunéالنا پان، اوا پان، مارینا پان



IN
TE

RN
AT

IO
NA

L  
CO

M
PE

TIT
IO

N 
/ F

IC
TI

ON

ASHMINAآشمینا

      NEPAL      15:00      20182018      15:00      نپــال      

تهیه کننده:  دیکل برنسون، مارلین مرتون،دومینیک داوی 
فیلم نامه:  دیکل برنسون

خالصه داستان:  در یک کشور فقیر و پر از تناقض، یک دختر جوان 
بین تعهد خود نسبت به خانواده و تأثیرگذاری بازدید کنندگان خارجی 

قرار می گیرد.

Producer:  Dekel Berenson, Merlin Merton, Dominic 
Davey
Scriptwriter:  Dekel Berenson

Synopsis:  In an impoverished country, rife with 
contradiction, a young girl is torn between her obligation 
to her family and the influence of foreign visitors.

DIRECTORکارگردان 

Dekel Berensonدیکل برنسون

ARKADYآرکادی

      RUSSIA      12:04      20192019      12:04      روســیه      

تهیه کننده:  الگ لوکیچف، میخائیل چشلنیتسکی
فیلم نامه:  ایکاترینا اشتوشفسکایا

خالصه داستان:  کارآموزی در برنامه آزمایشی ملی »روسیه صبور، 
در روسیه، به ایستگاه پلیس شهر N می آید: آرکادی چوزیکف جوان، 

قانون قانون مدار و مصمم. این کارآموز فروتن و ساکت تمام تالشش 
را برای وارد شدن به حلقه اعضای تیم می کند تا احترام و اعتمادشان را 

جلب کند. اعضای تیم اما عضو جدید را نمی پذیرند

Producer:  Oleg Lukichev, Mikhail Chechelnitsky
Scriptwriter:  Ekaterina Stashevskaya

Synopsis:  Our times. The time of tolerance, total equality 
and fraternity. An intern, a trial of the experimental all-
national program “Tolerant Russia”, comes in the police 
station of the N city. Arkadiy Chuzhikov, the young and 
law-abiding, orthograde and Russian speaking brown 
bear. The humble and silent intern does their best to 
blend into the team and earn trust and respect. But the 
team doesn’t take the newcomer.

DIRECTORکارگردان 

Ekaterina Stashevskayaایکاترینا اشتوشفسکایا
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ARKADYآرکادی

      RUSSIA      12:04      20192019      12:04      روســیه      

تهیه کننده:  الگ لوکیچف، میخائیل چشلنیتسکی
فیلم نامه:  ایکاترینا اشتوشفسکایا

خالصه داستان:  کارآموزی در برنامه آزمایشی ملی »روسیه صبور، 
در روسیه، به ایستگاه پلیس شهر N می آید: آرکادی چوزیکف جوان، 

قانون قانون مدار و مصمم. این کارآموز فروتن و ساکت تمام تالشش 
را برای وارد شدن به حلقه اعضای تیم می کند تا احترام و اعتمادشان را 

جلب کند. اعضای تیم اما عضو جدید را نمی پذیرند

Producer:  Oleg Lukichev, Mikhail Chechelnitsky
Scriptwriter:  Ekaterina Stashevskaya

Synopsis:  Our times. The time of tolerance, total equality 
and fraternity. An intern, a trial of the experimental all-
national program “Tolerant Russia”, comes in the police 
station of the N city. Arkadiy Chuzhikov, the young and 
law-abiding, orthograde and Russian speaking brown 
bear. The humble and silent intern does their best to 
blend into the team and earn trust and respect. But the 
team doesn’t take the newcomer.

DIRECTORکارگردان 

Ekaterina Stashevskayaایکاترینا اشتوشفسکایا
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ALULAآلوال

CZECH REP      9:08      20182018      9:08      جمهــوری چــک

تهیه کننده:  جوردی نیوبو
فیلم نامه:  کاوه دانشمند
فیلم بردار:  سدریک الروار

تدوین:  کاوه دانشمند
طراحی صدا:  سارا پینیرو

ترکیب صدا:  سارا پینیرو
بازیگر:  زوزانا زوونیچکووا

خالصه داستان:  دختری خردسال در انتظار خانواده اش است، اما 
آن ها نمی آیند و او به پرسه زدن در گوشه و کنار ساختمانی متروکه 

مشغول می شود. 

Producer:  Jordi Niubó
Scriptwriter:  Kaveh Daneshmand 
Cinematographer:  Cédric Larvoire 
Editor:  Kaveh Daneshmand 
Sound Designer:  Sara Pinheiro
Sound Mixing:  Sara Pinheiro
Cast:  Zuzana Zvoníčková 

Synopsis:  Waiting for her parents to pick her up, a bored 
young girl lets her imagination drift her away to the dark 
side. 

DIRECTORکارگردان 

Kaveh Daneshmandکاوه دانشمند

A SNAKE MARKEDسرنوشت خالکوبی شده

      CANADA      13:48      20182018      13:48      کانــادا      

تهیه کننده:  خوان ریدینگر، آدام لولچر

خالصه داستان:  یک زندانی محکوم مالقاتی  غیر منتظره دارد که او را 
با گذشته خود رو به رو و مرزهای واقعیت را برایش مخدوش می کند.

Producer:  Juan Riedinger, Adam Lolacher

Synopsis:  A convict receives a surprise visit, forcing him 
to face his past, blurring the lines of his present reality.

DIRECTORکارگردان 

Juan Riedingerخوان ریدینگر
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A SNAKE MARKEDسرنوشت خالکوبی شده

      CANADA      13:48      20182018      13:48      کانــادا      

تهیه کننده:  خوان ریدینگر، آدام لولچر

خالصه داستان:  یک زندانی محکوم مالقاتی  غیر منتظره دارد که او را 
با گذشته خود رو به رو و مرزهای واقعیت را برایش مخدوش می کند.

Producer:  Juan Riedinger, Adam Lolacher

Synopsis:  A convict receives a surprise visit, forcing him 
to face his past, blurring the lines of his present reality.

DIRECTORکارگردان 

Juan Riedingerخوان ریدینگر
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STEPS 99 گام

      SPAIN      7:30      20182018      7:30      اســپانیا      

تهیه کننده:  ماریسا  کرسپو آبریل، مویسس رومرا
فیلم نامه:  ماریسا  کرسپو آبریل، مویسس رومرا

خالصه داستان:  برای بچه ها شب می تواند پر از ترس و وحشت 
باشد. مخصوصا برای شائو که مجبور است شب ها برای رسیدن به 

دستشویی از یک راهروی تاریک و طوالنی بگذرد

Producer:  Marisa Crespo Abril, Moisés Romera
Scriptwriter:  Marisa Crespo Abril, Moisés Romera

Synopsis:  The night can be dark and full of horrors for 
small children, especially for Saúl, who has to cross a 
long dark corridor to get to the toilet at night.

DIRECTORکارگردان 

Marisa Crespo Abril, Moisés Romeraماریسا  کرسپو آبریل، مویسس رومرا





FICTION
INTERNATIONAL SECTION



هیات داوران و انتخاب
مسابقه سینمای بین الملل
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TOOFANطوفان نهان قدرتی
NAHANGHODRATI

متولد 1356، فارغ التحصیل ریاضی محض و کارشناسی 
ادبیات نمایشی. نویسنده و کارگردان مستندهای: »هفت 

سنگ«، »کوچه های سرد«، »میراث طهران«، »فقیر فاخر«، 
»پایلوت«، »طالع سبز«، »سرزمین وفا«. نویسنده و کارگردان 

فیلم های داستانی: »مردمک های پریشان«، »همیشه برای 
زندگی«، »سرمشق«، »ترانه ای برای لوبا«، »زونـــــا« و »خیابان 

کمُپلو«.
برنده جوایزی چون: تقدیر بهترین فیلم با موضوع صلح از 

جشنواره کلرموند، بهترین کارگردانی اثر ویدیویی از بیست و 
هستمین جشنواره فیلم فجر، بهترین فیلمبرداری از جشنواره 

بیگ بنگ یونان، تندیس شوالیه طالیی از جشنواره فیلم مالت، 
تندیس و جایزه ویژه رییس جشنواره میامی آمریکا، کسب 

عنوان بهترین از جشنواره فیاتی کورتی ایتالیا، بهترین فیلم در 
جشنواره نیوکاسل انگلستان، بهترین فیلم از جشنواره بعلبک 
لبنان، بهترین کارگردانی از جشنواره سینما پرو ایتالیا و حضور 

در بیش از 45 جشنواره بین المللی دیگر.

Born in 1977, he graduated in pure mathematics 
and bachelor of dramatic literature. The writer and 
director of documentaries: “Seven Stone”, “Cold 
Alleys”, “Heritage of Tehran”, Great Poor”, “Pilot”,” 
Green Luck”, “Land of Faith”. Writer and director of 
fiction films: “Distressed Pupils”, “Always for Life”, 
“Pattern”, A song for Luba”, Zona” and “Compolo 
street”.
The winner of prizes like: Appreciation of the 
best movie with the theme of peace of Clermont 
festival, best video work directing from the 28rd 
Fajr film festival, best camerawork of Greece’s 
Big Bang festival, The Golden Knight statue of the 
Malta Film Festival, Statue and special award of 
the President in Miami festival of America , Get 
the title of the best movie of Italy Fiaticorti festival, 
Best film at Newcastle, England, Best movie of 
Lebanon Baalbek  festival, Best directorial of Italy 
Peru cinema festival and attending in more than 45 
other international  festivals.
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ATA MOJABIعطا مجابی

متولد 1361، قزوین. کارشناس ارشد »ادبیات دراماتیک« از 
دانشکده هنر و معماری تهران، هنر آموخته دوره فیلم سازی 

انجمن سینمای جوانان ایران در سال 1381 و عضو انجمن فیلم 
کوتاه ایران )ایسفا( است. او تاکنون با عنوان فیلم نامه نویس 

و کارگردان 10 فیلم کوتاه داستانی و تجربی را تهیه کرده که 
عنوان برخی از آنها چنین است: »سوگند به شب«)1385(، 

»بارش بر دهان نیمه باز«)1389(، »کاما«)1389(، »مردی که 
اینجا نبود«)1395( و »سینساید یا هیچکس باور نمی کنه 

ولی پلیس ها بیخودی افتادن دنبال من« )1397(؛ که همگی 
تالش هایی برای ابداع یک سبک شخصی در قالب فیلم نوآر 
هستند و تاکنون در بیش از 50 جشنواره ملی و بین المللی 

حضور داشته اند. مجابی از سال 1395 تا کنون به عنوان منتقد 
و مترجم با مجموعه فیدان همکاری می کند و همچنین در 

زمینه دستیاری و برنامه ریزی فیلم های بلند تجربیاتی دارد. 
او تا کنون جوایزی را برای پروژه های آتی خود از رقابت های 

بین المللی پیچینگ دریافت کرده است از جمله جشنواره »این 
ِد َپِلس« بلغارستان و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

برای پروژه فیلم کوتاه »جناکات« محصول مشترک »ایران«، 
»ایتالیا« و »فرانسه«. 

Born in 1361, Qazvin. M.A in Dramatic Literature 
from the Faculty of Arts and Architecture in Tehran. 
Studied filmmaking in Iranian Youth Cinema 
Society in 2002. Member of the Iranian Short Film 
Association (ISFA). As screenwriter and director, he 
produced 10 fiction and experimental short films 
from 2004: “Swear by the Night” (2006), “Precip-
itation on a half-open mouth “(2010), “Comma” 
(2010), “The Man Who Wasn’t Here” (2016), and 
“SineCide or No one believes me but the police are 
chasing a wrong man” (2018) which are attempts 
to develop a personal style in the Film Noir genre. 
He has been working with Fidan Films (The most 
influent Iranian website in short film field in Iran) 
as critic and translator since 2015 and also has 
some experiences as an assistant director in 
several feature films. Mojabi won some awards for 
his forthcoming projects in several international 
Pitching competitions such as: “In the Palace” and 
Tehran International Short Film Festival.
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ARMAN FAYYAZآرمان فیاض

متولد 1361، الهیجان. کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه 
سوره. آغاز فعالیت های سینمایی از سال 1379 به عنوان 
فیلم بردار و فیلم ساز. مدیر فیلم برداری بیش از 100 فیلم 

کوتاه و بلند از جمله »داُبر«، »تاسیان«، »زوزه مرد«، »شوفر« 
و »حمید و هما«. ساخت 5 فیلم کوتاه »هنگام«، »آهنگی 

که با تو شنیدم«، »شکوفه های سپید زیر نور ماه میرقصند«، 
»چای« و »مانیکور«. عضو هیات انتخاب بخش بین الملل 

دو دوره سی و پنجم و سی و ششم فیلم کوتاه تهران. کاندید 
جایزه بزرگ جشنواره فیلم ساندنس. منتخب چهل و ششمین 

دوره جشنواره فیلم تلوراید آمریکا. برنده جایزه ویژه هیات 
داوران از جشنواره ریودژانیرو برزیل. برنده جایزه ویژه هیات 

داوران از جشنواره درما یونان. برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه 
از جشنواره های فیلم کوتاه دوبلین، سیلک رود ایرلند، آالمدا 

آمریکا، سیتی بلو آواردز اسپانیا، بیگ بنگ یونان، دیورسیتی 
امریکا و... 

Born 1982 Lahijan, Iran. MA in cinema from 
Sooreh university. He started his activities in the 
film industry from 2000. He was a Director of 
Photography of more than a hundred films such as 
“DABOR”, “TASIAN”, “ZOOZEH MARD”, “SHUFFER”, 
“HAMID & HOMA”. He has made and directed five 
short films such as “HENGAM”, “AHANGI KE BA 
TO SHENIDAM”, “CHAY”, “SHEKOOFEHAYE SEPID 
ZIRE NOORE MAH MIRAGHSAND”, “MANICURE”. 
He is a member of the selection committee of the 
International section of the 35th and 36th Tehran 
short film festival. His last short film, MANICURE 
nominated for the Grand Jury Prize from Sundance 
Film Festival , 46th Telluride Film Festival 2018 and 
won many prizes from many international festivals 
such as Jury Prize from Rio de Janeiro film 
Festival, Drama International Short Film Festival 
and the best short film from Dublin, Ireland Silk 
Road, Alameda, City Blue Awards, Big Bang Short 
Film Festival…
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NIMA ABBASPOURنیما عباس پور

متولد اسفند ١٣٥٢ در تهران، فارغ التحصیل دوره آموزش 
فیلم سازی انجمن سینمای جوانان ایران، عضو انجمن فیلم 

ـ خانه سینما با سمت کارگردان، عضو هیات مدیره  کوتاه ایرانـ 
انجمن فیلم كوتاه ایران-خانه سینما برای دو دوره متوالی 

)١٣٩٢-١٣٨٩( )١٣٩٤-١٣٩٢(. همكاری با ماهنامه سینمایی 
فیلم به عنوان نویسنده از سال 1٣٨٨، مدیر هماهنگی و 

دبیر آکادمی داوری پنجمین و هفتمین جشن فیلم کوتاه در 
شانزدهمین و هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران-خانه 

سینما )١٣٩٣و ١٣٩٥(، عضو هیات انتخاب بخش بین الملل 
سی و سومین جشنواره فیلم فجر)١٣٩٤(، عضو هیات انتخاب، 

بخش بین الملل سی امین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
كودكان و نوجوانان اصفهان )١٣٩٦(، داور نخستین المپیاد 

فیلمسازی نوجوانان در بیست و نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های نوجوانان – همدان )١٣٩٤(، عضو هیات انتخاب 
بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 

)١٣٩٣(، عضو هیات داوران بازبینی و انتخاب دهمین و 
دوازدهمین جشن تصویر سال )١٣٩١ و ١٣٩٣(. ساخت 

یازده فیلم كوتاه داستانی و تجربی، برنده جوایز مختلف در 
جشنواره های داخلی و برنده مدال نقره یونیكا در سال ٢٠1٠ 

برای فیلم کوتاه »جنگل«.

Nima Abbaspour is born in 1974. He has written 
and directed ten short films and four documen-
taries. He worked as a casting director for Veit 
Helmer the German filmmaker. He has also been 
the writer and assistant director of several projects. 
He teaches cinema at the Iranian Young Cinema 
Society. He used to be a member of the Iranian 
Short Film Association Board of Directors (2010 – 
2015). He has been a member of the jury and film 
selection committee in several festivals.
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حسن دزواره
رئیس هیات انتخاب بین الملل

HASSAN DEZVAREH
Head of the International
Selection Committee

در رشته علوم ارتباطات و هنر در دانشگاه »بوخوم« آلمان 
تحصیل  کرده و در رادیوی شهر بوخوم و »دویچه وله« فعالیت 

داشته است. وی مدتی را در دانشکده پروتستان های شهر 
»بوخوم« به تدریس رشته خبرنگاری رادیویی پرداخت و در 

آمریکا دو سال دوره آموزش فیلم سازی را در کالج »سنتا 
مونیکا« ایالت کالیفرنیا گذراند.پس از مراجعت به ایران به 

تدریس رشته سینما و فتوژورنالیسم در دانشگاه های مختلف 
تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول بود. وی 

فعالیت در انجمن سینمای جوانان ایران را با بر عهده گرفتن 
مدیریت امور بین الملل و پایه ریزی بخش بین المللی جشنواره 

فیلم کوتاه تهران آغاز کرد. دزواره به عنوان داور و رئیس هیات 
داوران در جشنواره های متعدد فیلم کوتاه حضور داشته 

است که عبارتند از: »تامپره« در فنالند، »پیامی به بشریت« 
در روسیه، »دراما« در یونان، »داکینو« در رومانی، »وینترتور» 

در سوئیس، »آدنز« در دانمارک، »بیلبائو« در اسپانیا، 
»ملل« در اتریش، جشنواره اتحادیه فیلم سازان کوتاه جهان 

»یونیکا«، جشنواره فیلم های مستند الجزیره در قطر، جشنواره  
دانشجویی و آکادمی های سینمایی جهان در لهستان.

1947- Tehran. Instructor in the field of Cinema/ 
Jury member at several international short film 
festivals. He studied Communication and Art in 
Bochum, Germany at the university. He worked 
in Radio Bochum and “Deutsche Welle”. He has 
instructed “Radio Journalism” at Protestant College 
in Bochum. He has studied “Film” at the “Saint 
Monika” college in California State for two years. 
After coming back to Iran, he started teaching 
Cinema and Photojournalism at Art University in 
Tehran. He founded the international section of 
the short film festival in the Iranian Youth Society 
and he was the director of international affairs. He 
has been a jury member of the various short film 
festivals including Tampere (Finland); Message 
to Man (St. Petersburg, Russia); Drama ( Greece); 
Dokino ( Romania); Winterthur(Switzerland); 
Odense (Denmark); Bilbao (Spain); Nations 
(Austria); Yonika (Short Filmmakers Union Festival); 
Aljazeera (Documentary Film Festival, Qatar); 
Student and Academic Film Festival (Poland); 
Tehran, 34th International Short Film Festival, 
International selection jury member, Iran
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توری فیناچیارو

TURI FINOCCHIARO 

پس از اتمام پژوهش فیلم در سطح هنری در فرانسه و 
سطح فنی در بلژیک و آشنا شدن با چشم اندازها در چندین 

کشور اروپایی، تصمیم گرفت وارد حوزه ی تولیدات سمعی 
و بصری شود، با پرداختن به فیلم های داستانی ایتالیا و با 

پیروی از فیلم های مستند بلژیک. ازسال 1993 به بعد برای 
چندین شرکت تولیدی درزمینه ی توسعه پروژه ها و تامین 
اعتبار برنامه های اروپایی کار کرد. همین امر او را به سمت 

راه اندازی ای اف سی رم در سال 1996 سوق داد که منحصراً 
برای توسعه پروژه بود. درسال 1998، کارخود را با راه اندازی 

شرکت ایمپرونته دیجیتالی در رم ادامه داد، یک شرکت تولیدی 
مستقل که به فیلم های کوتاه و مستندهای خالقانه اختصاص 

داده شده بود. بعد از بازگشت به بلژیک در سال 2004، چندین 
فیلم را به همراه ناتالی روِستی کارگردانی کرد و هر دو به همراه 

امل بوزید شرکت بوراک فیلمز  را در سال 2009 راه اندازی کردند.
این شرکت در ده سال گذشته بیست مستند خالقانه تولید 

کرده که در سرتاسر جهان منتشر شده اند.

After completing film studies on the artistic 
level (France) and technical level (Belgium) and 
becoming familiar with the landscape in several 
European countries, he decided to go into the field 
of audiovisual production with an initial foray into 
fiction films (Italy), followed by documentaries 
(Belgium).  From 1993 onwards, he worked for a 
number of production companies in the field of 
project development and financing applications for 
European programmes (Media, Eurimages). This 
led him to found E.F.C. in Rome in 1996 devoted 
exclusively to project development.  In 1998, he 
went on to create Impronte Digitali in Rome, an 
independent production company devoted to short 
films and creative documentaries. After returning 
to Belgium in 2004, he has directed several films 
with Nathalie Rossetti and together, along with 
Amel Bouzid, they have founded Borak Films in 
2009.
This company produced/coproduced 20 creative 
documentaries in these 10 past years – maon of 
them worldwide released.
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شوبرا  گوپتا

SHUBHRA GUPTA

خانم شوبرا گوپتا ستون نویس با سابقه و منتقد فیلم 
درنشریه ی ایندین اکسپرس هندوستان است. قریب 

بیست سال است که برای این نشریه می نویسد و یکی از 
مشهورترین و مورد احترام ترین منتقدان فیلم هند است. به 

طور مکرر به خاطر جشنواره های فیلم در سفر است )برلین، 
کن، تورنتو،دوحه، ماکائو،تهران، بانکوک( و عضو هیات 

داوران جشنواره های ملی و بین المللی بوده است. وی کار 
هدایت کلوب فیلم ایندین اکسپرس در دهلی وبمبئی را 

عهده دار است. یکی از جالب ترین جنبه های کار او خلق و 
اجرای مدول های درک سینما برای دانشجویان، در رسانه ها 

وموسسات فناوری است. او بین سال های 2012 تا 2015 به 
عنوان عضوهیات مدیره صدور مجوز کتاب ایفای نقش کرده 

است. شوبرا درسال 2012جایزه ی معتبر رامنات گونکا را به 
عنوان بهترین فیلم نامه نویس دریافت کرده است. اولین کتاب 

او، »پنجاه فیلمی که بالیوود را تغییر داد« از انتشارات هارپر 
کالینز، یک گزارش منحصر به فرد از رشد بزرگ ترین صنعت 
 Shubhra Gupta is a senior columnist and filmفیلم سازی در جهان پس از  آزادی خواهی هندوستان است.

critic at The Indian Express. She has written a 
widely-read weekly review column for over 20 
years, and is one of India’s most well-known and 
respected film critics.  She is a frequent traveler 
to film festivals around the world (Berlin, Cannes, 
Toronto, Doha, Macao, Tehran, Bangkok), and has 
served on national and international juries. She 
curates and conducts the hugely popular platform, 
The Indian Express Film Club, in Delhi and Mumbai. 
The screening is followed by animated discussion, 
which she moderates. One of the most rewarding 
aspects of her work is the creation and running of 
modules on `Understanding Cinema’ for students 
at media and technology institutes. She served as 
a member of the Central Board of Film Certification 
(CBFC) between 2012-2015. Shubhra received the 
prestigious Ramnath Goenka award for the best 
writing on film in 2012. Her first book, ‘50 Films 
That Changed Bollywood 1995-2015’, published by 
HarperCollins, is a unique account of the growth 
of the largest film industry in the world, in post-
liberalised India.
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ژوآو گارسائو بورجس

JOÃO GARÇÃO BORGES

کارگردان سینما و تلویزیون، تهیه کننده، فیلم نامه نویس، 
سردبیر و منتقد فیلم. فارغ التحصیل هنرکده ی ملی لیسبون. 

فیلم سازی را ازسال 1976 شروع کرد و سال 1979 به شبکه ی 
رادیو وتلویزیون پرتغال، RTP پیوست. همانجا بود که اقدام به 
ساخت چندین پروژه داستانی و مستند کرد و به عنوان مسئول 

کلیه ی تولیدات داستانی، تولیدات مشترک و برنامه ریزی 
منصوب شد. درسال 1996، شبکه RTP2 را راه اندازی کرد 

و برای اولین بار در تاریخ پرتغال، ُفرمت مخصوصی برای 
فیلم های کوتاه در سراسر جهان انتخاب شد. فرکانس رادیو 

)ONDA CURTA( حاال دیگر در رسانه های جدید با عنوان 
»شورت پلنت« شناخته می شود.

وی عضو هیات داوران درجشنواره های مهم بین المللی بوده 
است. اکنون در حال ساخت فیلمی مستند در آمریکای جنوبی 
و به دنبال رّدی از زبان گوارانی قدیمی است که ساحل برزیل را 

به کوه های امپراتوری اینکا در پرو پیوند داده بود.

Cinema and TV director, producer, screenwriter, 
editor and film critic.
Graduated by the Film School of the National 
Conservatory of Lisbon.
He began his career as a filmmaker in 1976 and 
in 1979 joined the ranks of RTP (Rádio e Televisão 
de Portugal) where he developed several fiction 
and documentary projects and was responsible 
for all fiction production, co-production and 
programming. In 1996, he created for RTP2 and 
for the first time in Portugal a special format for 
short films selected from all over the world, ONDA 
CURTA, now integrated in a new media project 
called SHORTSPLANET.
He has been a member of many juries in the major 
international film festivals.
Nowadays he is developing a documentary project 
in South America about an old Guarani trail that 
linked the Atlantic coast of Brazil to the mountains 
of the Inca Empire in Peru.
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جینا دالبارکا

GINA DELLABARCA

جینا دالبارکا، برنامه ریز جشنواره جهانی فیلم کوتاه »شو می 
شورتزِ« نیوزیلند است. این جشنواره از سال 2006 آغاز به 

کارکرد و خانم دالبارکا یکی از بنیانگذاران این جشنواره است. 
»شو می شورتز« بزرگ ترین جشنواره فیلم کوتاه نیوزیلند، و 
رویدادی معتبر و مورد تایید آکادمی اسکار است که هر ساله 

پذیرای هزاران فیلم ساز از سرتاسر جهان است. خانم دالبارکا 
اخیراً به پاس خدمات ارزشمندش در صنعت فیلم سازی 

نیوزیلند ازجانب ملکه مورد تقدیر قرار گرفت و نشان 
افتخاردریافت کرد. عالوه براین، وی عضو هیات مدیره سازمان 

کنفرانس جهانی فیلم کوتاه و در تالش برای ارتقاء وضعیت 
فیلم کوتاه و اتحاد جامعه جهانی فیلم کوتاه است. خانم 

جینا دالبارکا قبل از شروع کار با »شو می شورتز« کار بازاریابی 
و تبلیغات صنعت فیلم را برعهده داشت. او مالک و مدیر یک 

خانه ی سینمای معروف درآوکلند بود. مدرک تحصیلی وی، 
کارشناسی هنر با گرایش فیلم سازی و کارشناسی مدیریت 

بازاریابی ازدانشگاه ویکتوریا ولینگتون است.

Gina Dellabarca is the Festival Director for Show 
Me Shorts Film Festival, Aotearoa New Zealand’s 
leading international short film festival. The festival 
has been running since 2006, and Ms. Dellabarca is 
one of the co-founders. Show Me Shorts is a highly 
respected Oscar-qualifying event that receives 
thousands of entries from filmmakers globally 
each year.
Ms. Dellabarca was recently honored by the Queen 
and welcomed as a Member of the New Zealand 
Order of Merit (MNZM), in acknowledgement of 
her services to the New Zealand film industry. In 
addition to her work with Show Me Shorts, she 
is a Board member for the world-wide Short Film 
Conference organization, working to promote the 
status of the short film and unite the global short 
film community.
Prior to starting Show Me Shorts, Ms. Dellabarca 
worked in marketing and publicity for the film 
industry. She has been a co-owner and manager 
of an important art-house cinema in Auckland. 
Her qualifications include a Bachelor of Arts in 
Film, and a Bachelor of Commerce in Marketing 
and Management, from Victoria University of 
Wellington.
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احمد الستی

AHMAD ALASTI

متولد 1327، مشهد. وی پس از فارغ التحصیلی دانشکده 
هنرهای دراماتیک تهران در رشته سینما، مدرک کارشناسی 
ارشد زیباشناسی و دکتری زیباشناسی سینمای از دانشگاه 

تگزاس در داالس.
تدریس در دانشگاه هنر و دانشگاه تهران، دانشگاه های ایالتی 

تگزاس در داالس، دانشگاه سوره، دانشکده صدا و سیما و 
مرکز اسالمی آموزش فیلم سازی. برگزاری جشنواره جشنوارهای 
سینمایی شکسپیر روی پرده سینما، زنان در قاب و گالسنوست 

را در دانشگاه ایالتی تگزاس در سال های 1988، 1989، 1990. 
وی به همراه پروفسور کالئوس اشتانیک، فیلمساز و مدرس 

آلمانی، مدیریت پروژه مشترک مؤسسه آموزش عالی سوره و 
دانشگاه فیلم و تلویزیون آلمان به نام »پل1« و »پل2« را بر 

عهده داشت.
او عالوه بر فعالیت های پژوهشی، سابقه عضویت در هیات 
داوران جشنواره های خارجی مانند هیات انتخاب فستیوال 

فیلم آمریکا در داالس در دو سال پیاپی 1988 و 1989 
را در کارنامه خود دارد. عالوه بر این عضو هیات داوران 

جشنواره های داخلی از جمله جشنواره های فیلم کوتاه تهران، 
رشد، سینما حقیقت، آیینه و آفتاب، مستند کیش، پروین 

اعتصامی، عضو هیات داوران اولین دوره جشنواره »ابداع« 
دوبی سال 1380، و از اعضای هیات داوران اولین دوره 

جشنواره فیلم دانشگاه تهران در سال 1389 نیز بوده است.
احمد الستی در سال 1982 شاگرد ژان روش، مستندساز 

فرانسوی بوده است و در 22 آذر ماه سال 1395 لوح افتخاری 
عضویت بنیاد ژان روش در موزه سینما به ایشان اعطا شد. 

عالوه بر این او دانشجوی مورخ شهیر سینمای آمریکا چارلز 
هارپول و دراماتورگ صاحب نام آمریکایی رابرت کوریگان و 

هنرمند فقید کازویو ساکائی و افرادی چون پاول موناکو، امیلی 
دوبریگارد و پیتر لو نیز بوده  است.

ازجمله مهم ترین آثار وی می توان به ترجمه کتاب »مستند 
علف، سه روایت و یک مقدمه« نوشته مریان کالدول کوپر، 

مارگریت التون هریسون، ارنست بومونت شودساک، نشر: آوند 
دانش، 1394. نگارش کتاب »هنر دقت )کالم و تصویر در مردم 

نگاری(«، مایکل اوپیتس، احمد الستی، ترجمه محمد همتی، 
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1393 اشاره کرد.

Born on 1948 in Mashhad. After graduating from 
dramatic arts collage of Tehran in cinema major, 
he got his master of aesthetics and doctrine of 
cinema aesthetics from Texas University, Dallas.
Teaching at Art and Tehran University, provincial 
universities at Dallas, Soure University, 
broadcasting organization university, and the 
Islamic center of film making training. Holding 
cinema festivals of Shakespeare, women on frame, 
and Glasson west at provincial universities in 1988, 
1989, and1990. Alongside with professor Klaus 
shtanic, German film maker and teacher, he has 
managed the common project of Soure institute 
and German film and Television University named 
(bridge1) and (bridge2).
He was a jury member of foreign festivals such 
as film festival of America at Dallas 1988-1989. 
He was the jury member of national festivals such 
as Tehran short film festival, Roshd, Haghighat 
Cinema, mirror and the sun, Kish documentary, 
Parvin Etesami, jury member of the first Ebdaa 
festival Dubai 2010, and jury member of the first 
Tehran university film festival 2008.
He was Jean Roach’s student in 1982 and got 
the appreciation letter of membering Jean Rouch 
foundation in cinema museum. He has also 
studied with Charles Harpol, Robert Courigan, 
kazuyo Sakai, and Paul Monaco, Emily de brigard, 
and Pitter Lou.
One of his important artwork is translating the 
book of “the documentary of the grass, three 
narrative and one introduction” written by Marian 
Caldwell Cooper, Margaret Elton Harrison, and 
Ernest Beaumont Schoedsack, Aavande Danesh 
publication 20015. Writing “the art of care, speech 
and picture in ethnography”, Michael Opitzn 
Ahmad Alasti, translated by Mohammad Hemmati, 
Bongahe Tarjome and Parse publication, 2014.
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WINNERS
OF 35TH TEHRAN

INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL

 
09 -13 NOVEMBER 2018

BEST DOCUMENTARY 
AND WHAT IS THE SUMMER SAYING / India
Directed by PAYAL KAPADIA

BEST ANIMATION 
AGOURO / Portugal
Directed by DAVID DOUTEL & VASCO SÁ

BEST EXPERIMENTAL 
EDGE OF ALCHEMY / United States
Directed by STACEY STEERS

BEST FICTION 
FAUVE  / Canada
Directed by JÉRÉMY COMTE

GRAND PRIZE 
DISSECT / Iran
Directed by SIAVASH SHAHABI
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REGULATIONS OF
36TH TEHRAN INTERNATIONAL

SHORT FILM FESTIVAL 

but also in the region. The festival has hosted 
international well-known festival directors and 
cineastes from around the world.

Tehran Short Film Festival is a member of 
International Short Film Conference (ISFC) enabling 
different players in the short film world to work 
together and share their experience in an informal, 
non-political and flexible atmosphere.

AWARDS & PRIZES
Grand Prix: Trophy + Diploma + € 3000

Best Fiction: Trophy + Diploma + € 1500

Best Documentary: Trophy + Diploma + € 1500

Best Animation: Trophy + Diploma + € 1500

Best experimental: Trophy + Diploma € 1500

Iranian Youth cinema Society (IYCS) is an 
independent educational film organization which 
has been established over 40 years ago.

IYCS is associated to the Iranian Ministry of Culture 
and has 70 branches around the country; the main 
branch is located in Tehran.

The main activity of IYCS is concentrated in 3 
fields: educating mainly the youth in the field 
of cinema in compacted one-year film course, 
producing short films and distribution of produced 
short films from all over the country.

IYCS also submits a selection of its short film 
production to the short film festival around the 
world.

IYCS organizes Tehran International Short Film 
Festival every year in October (TISFF). It is one 
of the oldest short film festivals not only in Iran, 
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Your celebration is the short film spring.
You are the future of cinema and with you, Iranian cinema will 
always be spring. Blessed spring.

Tehran Short Film Festival is an opportunity to meet wonders. 

Hossein Entezami
VICE-MINISTER AND HEAD OF CINEMATIC AFFAIRS ORGANIZATION

Seyyed Sadegh Mousavi
DIRECTOR OF 36TH TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

The short film is cinema quatrain.
Iranian cinema is waiting for khayyams.

Seyyed Abbas Salehi
THE ISLAMIC AND CULTURAL GUIDANCE MINISTER





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 supremely high level.

Ayatollah Ali Khamenei
THE SUPREME LEADER OF IRAN

Dr. Hasan Rouhani
THE PRESIDENT OF IRAN

Cinema is a manifestation of civilization that should 
serve people and serve the education of the people.

Imam Khomeini (PBUH)
THE FOUNDER OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN





IN THE NAME OF GOD


