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 فـهـرسـت / فیلم

آپارتمان  262
آخرین روز مازلو  278
آخرین الالیی در تهران  49
آدم و حوا  106
آسمان صاف  301
آشیانه  288
آنیما  176
آوازهایی از سرزمینی بسیار دور  287
آهو  52
آی دی  177
آینه خیس  178
اتاق عقد  48
ارغوان  50
ارفاق  51

افتادن  141  
انیمه انیما انیمام  267
او  296
بادها کجا می میرند  179
باران  180
بارگاه پادشاه  298

بازگشت  142 
بازی  280
بازی رفت، اینجاست  143
بازی کودکان  250
باغ وحش  53
باور  144
بدون جوهر  245
برانکا  303
برای بار دوم  54
بشقاب  55

بیــدار  یــخ زده  و  مــی رود  خــواب  بــه  آب  بــا  تنهایــی  بــه 
می شود                                                                                                     256
به رود قدم بگذار  240
بی نقص  294
بیدار کردن حشرات  241
پرتاب ناگهانی یک فیل  56
پرواز را به خاطر بسپار  107
پوست  242
پوک  145
پول  254

پیش از بهشت  181 
پیکره  182
تا آخرین قطره  238
تابستان آن سال، در خانه ماندیم  285
تابوت  57
تانک شب  58
تایتان  277

تجدید سوخت  251
ترس  263

تشعشعات  146  
تعیین هویت  257
تالش برای زندگی  243
تنها نخواهم ماند  108 . 264
تو کیوی نیستی  239
تی َیره  59
تیرانوزاروس شیش تنی  147 
جاده بی انتها  60
جان داد  61 . 270
جدامانده  109 
جنوب آرمانشهر  255
چائوئر   289
چرخ خیاطی  183 
چگونه منتظر گودو باشیم  148 
چوب  110
چیزهایی برای فروش  149 
حالت تهوع  62
حشره ای درون من است  236
حفره سیاه  302
حیاط  63
خاطرات زمستان  185
خداحافظی غیرممکن است  293
خط های سفید  64
خنده ی بی دلیل گوزنها  65
خودکار قرمز  150
خوردم،خوردی  184

ــا و  ــی، کاغذه ــه قدیم ــک خان ــاره ی ــور درب ــادر ایگ ــتان م داس
248 عکس ها                                                                                                               
دالیا  299
درخت ترش  187
درد مزمن  151 
درک از طریق المسه  297
دست و تخم مرغ  186
دعوت  249
دکوالژ  66
دوست  295
دوئل  283
دیوار چهارم  188 . 235
ذره ای از بهشت  266
رامخانه  152
راه رفتن با پادشاهان  274
روز، ورای روزمرگی است  305
روزنوشتهای مردی که آنجا نبود  153
روزهای یکشنبه به طرز عجیبی جریان می یابند  276
رویا می بافد  تا آبی دریا  190
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 فـهـرسـت / فیلم

زخم  67
زرافشون  111
زن پدر  112
زنی در همسایگی  154
زوزه  68
سرزمینی که باال و پایین می رود  260
سوت  275
سیکل  155

شادی موتور سوار در لباس او 
نمی گنجد  290
شب های نانتونگ  291

شعبده  69    
شکل غیبت  189
شهیق  113

صندلی  114 
عبور  156

عروسک  115 
عمو  237
عیاشی افراطی پالستیکی  244
قاچاقچی مواد  247

قدرت و کشور  116 
قدم یازدهم  192

قصه های همیشگی  117 
قطعه تنهایی  191 
قطعه زمین شماره اس 7  157
قمیر  158
قهرمان  118
کار آلمانی خوب  292
کاکایی  193
کائوس  159
کبود  70
کپسول  71. 273
کالغ  194 . 234
کوتاه قامتان بلندهمت  119
کهکشان  286
گجو  72
گذشته  195
گرازها  73
گرگ  74
گناه  75
گندم  76
گوبانگی  196
گوزن  77

 گوسفندان باید زنده بمانند  120 
ِلِبر-کروموزوم 17  78
لنز  160
لیال  79
لئو  80

ماتروشکا  81
ماجان  82
ماجرای ماجرا  121 
مادری از دارخوین  122 
ماشوم  83
مترسک ها می رقصند  123 
مدفون در حیاط پشتی  300
مرد ابری  84
مردی از رش هرمه  124
مرزبان  282
مرگ در هستی  161
مسافر  197
مصائب خرده کاراکترهای جامانده         85
ُمغیسف  125 
ملودی آبی  86
منطقه  87
مورس  88
موگایی  279
موهای مامان  246
مهاجر  162
میدل  140
میرامانا  163
میرو مار  126
ناجی  89
نارس  90
ناکجا  164
نظیفه  127
نفس های یک شهر  128
نگهبان  281
نگهبانان  91
نوکتورن در آبی و سبز، موْوُمنتی  165 
ویار  97 
هاجرو  92
َهَپروت  93
هرچندمیلیون سال، یکبار  198
هرگز گاهی همیشه  94
هشت سالگی  95
هفت سمفونی زاگرس  129 
هم مسیر با آب  130 
هناسه  96
هیرودو  166
یقیه های آهارخورده  284
یک تولد  272
یک روز  265
یک سیرک کوچک  304
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فـهـرسـت / کارگردان

آر.دزا نوئلیا   285
آرسنو فیلیپ   272
آریا نیک محمد   164
آقالری الهام   118
ابراهیم زادگان اسما   87
احسان زاده مهدی   116
احمدی برهان   124
اخباری لیال   54
اخالقی فیض آثار افشین   92
اسپنانی مجتبی   79
اسماعیلی الهه   115
افضلی پویا   189
الکساندر کیفر جانیس   292
انصاری فردین   82
اورتیز اندی   245
اوساکا یوشیرو   304
اوستگنیف الکسی   246
اوالسون برسی   299
اوهارا لئوناردو   255
ایمانی سجاد   65
ایمون تریستان   302
بابایی فر هادی                                                                                                       77 
باستانفرد عمار   107
باغبانی سروش   166
بالسیرو کارلوس   247
باوئر دیه گو   300
برق زدگان مهدی   180
بل جان   279
بنایون ماریانو   247
بوش پل   244
بهاالدینی امیرحسین   89
بی سنرا آرتور   254
پاک پرور امین   126
پایلو لوران   278
پایه شناس مرتضی   110
پترسن سوفیا   256
پتی ساموئل   242
پذیرفته امیر   71. 273
پرنیان فر پدرام   155
پننان مونا   260
پوچادس مارتینز خوزه )پوتکسا(   267
پورمحمدی سهیال   61 . 270
پوریوسفیان محسن   90
پهلوان محمد   50
تاجمیر ریاحی بهنام   130
تبت امیرحسین   160
تراب پور اکبر   187
تسوی ایگور   301
تقی زاده علی   143
توتونگی آدام   245

توکلی علی   70
جان بزرگی حدیث   125
جعفری روناک   88
جعفری غالمرضا   73
جاللی شاهین   84
جین جیانگ   265
چوداری مایا   236
چیت ساز نازنین   56
چیچکی آندره   266
حبیب زاده حسن   48
حقیقی مهداد   121
حنیفه شهریار   165
حیدریان احمد   181
خدارحمی اعظم   109
خدائی مریم   119
خرمی پور مهردخت   197
خلیل زاده مریم   190
خوان خواجه عذرا   55
خوان مدینه   237
دانش پژوه رضا   106
دژم شهابی شیدخت   184
دیدنده شروینه   78
 دیولف لئوپولد   291
راپازوت افونسو   298
راپازوت برناردو   298
رجبیان مهدی   111
رستمی پرویز   129
رضاوند علی   156
رضوی مهسا   52
روح االمینی محمدمعین   80
روحبخش محمد   93
رودریگز ریسکو دانیل   284
رولند داگ   297
زادون یلدا   81
زارع اکبر   57
زارع نفیسه   53
زاموسکوونی آندری   301
زرین بخش امیررضا   58 
زینعلی عرشیا   148
ساعد پناه جالل   64
ساولوا ماریا   239
سرابی آبتین   157
سرجه پیما مریم   86
سگوندو کارلوس   286
سلیمانی مصطفا   63
سنتنو یوالندا   293
سنز گیوم   274
سوتلوف آندری   295
سهیلی جویا   198
سهیلی سرشت سهیل   140
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سهیلی کمیل   198
شاد رضا   95
شادمانی احسان   152
شاهین محمدباقر   114
شریفی علی   159
شلنمن سیمون   238
شمشیری بهروز   74
شهابی عدنان   161
شهبازی اهورا   194. 234
شیدا کراتی بهروز   146
شیرالی امیرحسین   143
شیرزایی محسن   123
شیسیان لی   289
صادق زاده عرفانه   66
صادقی فردین   147
صالحی فرد محسن   182
صدیقی مهدی   196
صفا محمد   127
طالبی محمد   128
طالبی یاسر   108. 264
طباطبایی حورا   97
عادلی الهام   113
عباسی محمد   150
عزیزی ابوالفضل   75
عصاف وائل   296
علی پور پژمان   179
غروی منجیلی فاطمه   186
فتوحی علی   196
فخریان مجید   91
فرازمند روزبه   153
فرانک ناتان   294
فرناندز کاچون هکتور   281
فرهادنیا مرتضی   112 . 145
فرهادی سیاوش   69
فریدمن رافائل   262
قاسملو جواد   158
قاسمی حامد   149
قبادی فهیمه   177
قلی پور دشتکی آرمان   120
قمیشی الهه   191

کاپور هارنیش   236 
کاراکورت اگی   275
کارلوچی اسفورزا پاولینا   263
کارنو والری   277
کاظمی نشاط روزبه   141
کامینز ژان فرانسوا   257
کبابیان زهرا   185
کبیری مهرداد   62
کرم رودی شادی   94
کشکولی نیا مریم   192

کالیی محبوبه   188 . 235
کوپیچ داریا   248
کوزلوف والد   283
کوکور دامیان   305
کی کوواچ آکوس   303
کیان خو اما   291
گاسروک جولیتا   267
گورخیا نیدی   236
گیلنیک اسون   282
النسک استفانی   241
الیت ساویو   254
لروی فرانسوا   241
لین ژیزل   276
249 مارتنز  جوورد  
ماندگاری مرضیه   162
مانی سیلوین   242
مجومدار توهینابها   287
مجیدی بابک   117
محمدخانی میثم   96
محمدزکی محبوبه   176
محمدی حمید   195
محمدیان سینا   72
مرادی هاشم   76
مرعشی مهدی   60
مروانی پور ایوب   122
مستوفی محمد   144
مظاهری محمدنیما   85
معین امیرهوشنگ   178
مقیمی سام   142
مالیری زهرا   193
مهربان مصطفی   59
میرزامحمدی حسین   83
نادری نیلوفر   151
نجاتی رضا   51
نجفی امیر   68
نورمنور سحر   67
واعظی رعنا   55
واکر فرانکی   255
وحدانی حسن   154
وحدانی محمد   49
ویاس دروتی   236
ویجیا ما   240
هاشتهتل لیزا   250
هاشم الحسینی نجمه   183
هالکو سیری   288
هررا گابریل   290
یاری سروش   163
یی شیانگ، وو، بو یی، لین   243

فـهـرسـت / کارگردان
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مبلــغ 300.000.000  و  جشــنواره  تندیــس   -
در  فیلــم  بهتریــن  جایــزه  عنــوان  بــه  ریــال 
بخــش ســینمای ایــران اهــدا شــد بــه آقــای 
»حمیدرضــا زبیــر« بــرای تهیــه کنندگــی فیلــم 

»اســب ســفید بالــدار«
 200.000.000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس   -
ــأت داوران  ــژه هی ــزه وی ــوان جای ــه عن ــال ب ری
صالحــی«   ایمــان   « آقــای  بــه   شــد  اهــدا 
ــتانی » تــرس خــود را جابجــا  بــرای فیلــم داس

» می کنــد
 180.000.000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس   -
ریــال بــه عنــوان بهتریــن كارگردانــی در بخش 
ــار  ــای »مهی ــه آق ــد ب ــدا ش ــتانی  اه ــم داس فیل
مانــدگار « بــرای فیلــم »اســب ســفید بالــدار«

 180.000.000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس   -

ریــال بــه عنــوان بهتریــن كارگردانــی در بخش 
ــال  ــای  » کم ــه آق ــد  ب ــدا ش ــی اه ــم تجرب فیل

ــت« ــم » آداپ ــرای فیل ــان«  ب کچوئی
مبلــغ 150.000.000  و  جشــنواره  تندیــس   -
ریــال بــه عنــوان بهتریــن كارگردانــی فیلــم  
مســتند اهــدا شــد  بــه آقــای » آرمــان قلــی پــور 

دشــتکی« بــرای فیلــم »فرزنــدان خونیــار«
مبلــغ 150.000.000  و  جشــنواره  تندیــس   -
ریــال بــه عنــوان بهتریــن كارگردانــی  اهــدا 
ــرای  ــاهی« ب ــه ش ــا عبدال ــم »مون ــه خان ــد ب ش

فیلــم » آتــش ســرخ «
مبلــغ 150.000.000  و  جشــنواره  تندیــس   -
بــه عنــوان بهتریــن فیلمنامــه اهــدا  ریــال 
شــد  بــه آقــای »صمــد علیــزاده« بــرای فیلــم 

ناهیــد«   « داســتانی 

 سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران/ برگزیدگان
TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
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ــت  ــون هوی ــا مضم ــم ب ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ــال ب ــغ 150.000.000 ری ــنواره  و مبل ــس جش - تندی
ــم  ــرای فیل ــان راد » ب ــا کاوی ــای »علیرض ــه آق ــد ب ــدا ش ــی اه ــرمایه های اجتماع ــش س ــی و افزای مل

ــی ام« ــن ایران ــی »م پویانمای
- دیپلــم افتخــار و مبلــغ 150.000.000 ریــال بــه عنــوان بهتریــن فیلــم بــا موضــوع »کوویــد 19«  اهــدا 

شــد بــه آقــای "شــهاب آب روشــن" فیلــم داســتانی »آن ســینز «
- تندیــس جشــنواره و مبلــغ 100.000.000 ریــال بــه عنــوان بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی اهــدا شــد 

بــه آقــای »محمدرضــا مــرادی« بــرای فیلــم داســتانی »دوآل پــا «
ــم  ــش در فیل ــق و پژوه ــن تحقی ــوان بهتری ــه عن ــال ب ــغ 100.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش - تندی

مســتند اهــدا شــد بــه خانــم »فرشــته توکلــی«  بــرای فیلــم »فــروغ کوچــه بــن بســت«
ــه  ــد  ب ــدا ش ــم اه ــدای فیل ــن ص ــوان بهتری ــه عن ــال ب ــغ 100.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش - تندی
آقایــان »محمدحســین مهرجــو«  و »ســید محمــد کشــفی« برای صــدای فیلــم داســتانی »خوناب«
ــای  ــه آق ــد  ب ــدا ش ــن اه ــن تدوی ــوان بهتری ــه عن ــال ب ــغ 100.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش - تندی

ــار« ــدان خونی ــتند "فرزن ــم مس ــرای  فیل ــی« ب ــرام بیگ ــک به »باب
- تندیــس جشــنواره و مبلــغ 100.000.000 ریــال بــه عنــوان بهتریــن فیلمبــرداری اهــدا شــد بــه آقــای 

»وحیــد بیوتــه« بــرای فیلــم داســتانی »جبرئیل«
- دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــری زن و مبلــغ 80.000.000 ریــال اهــدا شــد  بــه خانــم » لعیــا 

میرنصیــری« بــرای بــازی در فیلــم داســتانی » ناهیــد«
- مــدال ایســفا  بــرای نــوآوری در مضمــون و خالقیــت در ارایــه بــه فیلــم »تــرس خــود را جــا بــه جــا 

ــت. ــق گرف ــی تعل ــان صالح ــی ایم ــه کارگردان ــد« ب می کن
- آسیفا جایزه خود را به  مهسا سامانی کارگردان انیمیشن »هبوب« اهدا کرد.

سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران/ برگزیدگان 
TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
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»آیین  نامه سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم كوتاه تهران«

ایــران بــه منظــور  انجمــن ســینمای جوانــان 
در  کوتــاه  آثــار  برتریــن  معرفــی  و  شناســایی 
رقابــت  ایجــاد  و  بین المللــی  و  ملــی  ســطح 
ســازنده بیــن فیلم ســازان، ســی و هشــتمین 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران 
ــردی  ــا رویک ــه ب ــی ک ــد. فیلم های ــزار می کن را برگ
اجتماعــی،  نشــاط  بــر  نوآورانــه  و  خالقانــه 
امیــد بــه آینــده، عدالت خواهــی و مبــارزه بــا 
ــرمایه های  ــه س ــه ب ــی و توج ــجام مل ــاد، انس فس
ــنواره از  ــن جش ــد، در ای ــد می کنن ــی تأکی اجتماع

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهنــد بــود.
و  ضوابــط  کامــل  اجــرای  بــا  جشــنواره  ایــن 
پروتکل هــای اعــالم شــده ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

کرونــا برگــزار خواهــد شــد.

  اهداف جشنواره
ــوان  ــه عن ــاه ب ــم کوت ــگاه فیل ــت جای ــف- تقوی ال
جریانی مســتقل و اندیشــمند در ســینمای کشور 

ب- شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی
ج- بــه روز رســانی دانــش ســینمایی فیلم ســازان 

در حــوزه فیلــم کوتــاه
د- تقویــت چرخــه اقتصــادی فیلــم کوتــاه بــا 
فراهــم کــردن زمینه هــای بازاریابــی داخلــی و 

خارجــی 
ه- گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه

بخش های  جشنواره
بخــش  دو  در  تهــران  كوتــاه  فیلــم  جشــنواره 
ســینمای ایــران و ســینمای بین الملــل برگــزار 

. د می شــو
الف- سینمای ایران 

TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
 سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران/ آیین نامه
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1- بخش مسابقه
2- نگاه ویژه

1- بخش مسابقه سینمای ایران
همــه فیلم هــای کوتــاه تولیــد شــده )از ســال 
ــنواره  ــداف جش ــوب اه ــون( در چارچ ــا کن 1399 ت
بــا حداکثــر زمــان 30 دقیقــه و در انــواع گونه های 
پویانمایــی   و  تجربــی  مســتند،  داســتانی، 

می تواننــد در ایــن بخــش حضــور یابنــد. 

جوایز مسابقه سینمای ایران
 •  تندیــس جشــنواره و مبلــغ 400.000.000 ریــال 
بخــش  در  فیلــم  بهتریــن  جایــزه  عنــوان  بــه 
ســینمای ایــران )ایــن جایــزه بــه تهیه کننــده 

می گیــرد.( تعلــق  حقیقــی 
 •  تندیــس جشــنواره و مبلــغ 250.000.000 ریــال 
بــه عنــوان جایــزه ویــژه هیئــت داوران در بخــش 

فیلم هــای داســتانی یــا تجربــی
 •  تندیــس جشــنواره و مبلــغ 200.000.000 ریــال 
بــه بهتریــن كارگردانــی در بخش فیلم داســتانی 
•   تندیــس جشــنواره و مبلــغ 200.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن كارگردانــی در بخــش فیلــم تجربــی 
•   تندیــس جشــنواره و مبلــغ 200.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن كارگردانــی در بخــش فیلــم مســتند
مبلــغ 200.000.000  و  جشــنواره  تندیــس     •
ریــال بــه بهتریــن كارگردانــی در بخــش فیلــم 

پویانمایــی
•   تندیــس جشــنواره و مبلــغ 200.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن فیلم نامــه
ــال  ــغ 150.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش • تندی

ــی ــه اقتباس ــن فیلم نام ــه بهتری ب
ــال  ــغ 150.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش • تندی
بــه بهتریــن تحقیــق و پژوهــش در فیلم مســتند
•   تندیــس جشــنواره و مبلــغ 150.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن صــدای فیلــم 
•   تندیــس جشــنواره و مبلــغ 150.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن تدویــن
•  تندیــس جشــنواره و مبلــغ 150.000.000 ریــال 

بــه بهتریــن فیلمبــرداری
دیپلــم   3 حداكثــر  می توانــد  داوران  هیئــت   •
افتخــار و مبلــغ 100.000.000 ریــال بــه خاطــر 
 نــوآوری و خالقیــت در هــر یــک از ویژگی هــای 
ــای  ــدی، جلوه ه ــیقی، عنوان بن ــری، موس »بازیگ
ــم  ــاس و ...« در فیل ــه و لب ــی صحن ــژه، طراح وی

كوتــاه اهــدا کنــد.
ــال  ــغ 150.000.000 ری ــنواره و مبل ــس جش - تندی
بــه »بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران« تعلــق 

خواهــد گرفــت.

2- بخش نگاه ویژه 
فیلم هــای  بیــن  از  می توانــد  داوران  هیئــت    •
ــه  ــدی ب ــزه نق ــس و جای ــابقه، تندی ــش مس بخ
مبلــغ 250.000.000 ریــال را بــه یکــی از فیلم هــا با 
مضمــون  هویــت ملــی و افزایــش ســرمایه های 

اجتماعــی اهــدا کنــد. 
•  بــا توجــه بــه شــرایط عمومــی جامعــه جهانــی 
بــه  و  هنرمنــدان  اجتماعــی  مســئولیت  و 
و  ســی  داوران  هیئــت  ســینماگران،  خصــوص 
ــاه  ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل ــتمین جش هش
تهــران دیپلــم افتخــار و جایــزه نقــدی بــه مبلــغ 
بــا  فیلــم  بهتریــن  بــه  را  ریــال    200.000.000

می کنــد. اهــدا   »۱۹ کوویــد   « موضــوع 
ب- سینمای بین الملل

ایــن بخــش  بــا رویکــرد ارزش هــای انســانی و 
ــواع  ــه در ان ــت ک ــی اس ــامل فیلم های ــه، ش جامع
و  پویانمایــی  مســتند،  داســتانی،  گونه هــای 
تجربــی در خــارج از کشــور ایــران تولیــد شــده 
باشــند. )آثــار ایــن بخــش می بایســت بعــد از 

TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
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ــالدی(  ــال 2020 می ــاز س ــال 1398 )آغ ــتان س زمس
هیــچ  در  تاكنــون  همچنیــن  و  شــده  تولیــد 
جشــنواره دیگــری در ایــران نمایــش داده نشــده 

باشــند.(

 جوایز 
•  تندیــس جشــنواره و مبلــغ 2000 دالر جایــزه 

بــزرگ بخــش بین الملــل
بــه  دالر   1000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس    •

داســتانی فیلــم  بهتریــن 
بــه  دالر   1000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس    •

مســتند فیلــم  بهتریــن 
بــه  دالر   1000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس    •

پویانمایــی فیلــم  بهتریــن 
بــه  دالر   1000 مبلــغ  و  جشــنواره  تندیــس    •

تجربــی فیلــم  بهتریــن 
 *** دیگــر اطالعــات بخش بین الملــل از طریق 
ســایت اختصاصــی جشــنواره بین المللــی فیلم 

کوتــاه تهران قابل دسترســی اســت.

ــی  ــش مل ــركت در بخ ــرای ش ــی ب ــرایط عموم ش
ــران  ــاه ته ــم كوت ــی فیل ــنواره بین الملل جش

1- شــركت همــه  فیلم ســازان، نهادهــا، ســازمان های 
دولتــی و تهیه كننــدگان بخــش خصوصــی آزاد 

ــت. اس
ــنواره  ــار در جش ــذاری آث ــام و بارگ ــه: ثبت ن 2- توج
ــد.  ــر می باش ــی  امكان پذی ــیوۀ اینترنت ــه ش ــا ب تنه
بــا  درخواســت كنندگان  اســت  الزم  بنابرایــن 
www.festival.iycs. ســایت  بــه  مراجعــه 

ــل  ــنواره را تكمی ــركت در جش ــای ش ــرم تقاض ir  ف
كــرده و ســپس فایــل فیلــم را بارگــذاری نماینــد.  
3- فرمت هــای مــورد پذیــرش بــرای بارگــذاری 
اثــر: )H.264( MP4 و )HEVC )H.265 و حداکثــر 

ــد. ــالی  Mb1000 می باش ــل ارس ــم فای حج

بخــش  بــه  فیلمشــان  کــه  فیلم ســازانی   -4
مســابقه راه می یابــد، می بایســت حداکثــر تــا 
5 روز کاری بعــد از اعــالم اســامی راه یافتــگان، 
نســخه اصلــی فیلــم را طبــق شــرایط فنــی اعــالم 
شــده در بنــد زیــر بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال 
ــد  ــه می توان ــر دبیرخان ــورت تأخی ــد. درص نماین

ــد. ــدام کن ــم اق ــذف فیل ــه ح ــبت ب نس
راه  مســابقه  بخــش  بــه  کــه  فیلم هایــی   -5
زیرنویــس  نســخه  دارای  بایــد  می یابنــد، 

باشــند. انگلیســی 
ــک  ــر ی ــت MPG4؛حداکث ــا فرم ــزر ب ــال تی 6- ارس
همــراه  بــه  مگابایــت   25 حجــم  بــا  و  دقیقــه 

نســخه  فیلــم الزامــی اســت.
راه  مســابقه  بخــش  بــه  كــه  فیلم هایــی   -7
می یابنــد، گواهــی شــركت در جشــنواره دریافــت 

خواهنــد کــرد.
8- فیلم هایــی كــه  از اســتانداردهای فنــی الزم 
دبیرخانــه  تشــخیص  بــه  نباشــند،  برخــوردار 
ــوند. ــذف می ش ــابقه ح ــش مس ــنواره از بخ جش
9- پــس از راه یابــی فیلم هــا بــه  جشــنواره امــكان 
خــارج كــردن آثــار از برنامــه جشــنواره وجــود 

ــت. ــد داش نخواه
10- تصمیــم نهایــی دربــاره مــوارد پیش بینــی 
نشــده كــه در مقــررات حاضــر لحــاظ نشــده و یــا 
ابهامــات ناشــی از مفــاد آن و تغییــر در بعضــی از 

مقــررات،  بــا دبیــر جشــنواره اســت. 
11- تهیــه کننــده اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان 
بــا ارســال فیلــم بــه جشــنواره » بین المللــی 
ــار الزم  ــام و اختی ــازه ت ــران »، اج ــاه ته ــم کوت فیل
را جهــت نمایــش فیلم هــای منتخــب، فــارغ از 
جنبــه انتفاعــی و مالــی و بــه منظــور بهره بــرداری 
آموزشــی بــه ویــژه در دفاتــر و نمایندگی هــای 
درسراســر  ایــران  جوانــان  ســینمای  انجمــن 
کشــور و در قالــب پاتــوق فیلــم کوتــاه داده و 
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حــق هرگونــه اعتــراض در ایــن  خصــوص را از 
خــود ســلب می نمایــد. 

12- لطفــا در صــورت تمایــل بــه نمایــش آنالیــن 
اثــر خــود در هنــگام ثبــت نــام گزینــه مربوطــه را 

مشــخص فرماییــد. 
ــنواره  ــركت در جش ــای ش ــرم تقاض ــل ف 13- تكمی
ــده  ــالم ش ــررات اع ــه مق ــرش کلی ــای پذی ــه معن ب

می باشــد.

 شرایط فنی آثار راه یافته به بخش مسابقه
تمامــی آثــار ارســالی صرفــا بــه صــورت فایــل 

دیتــا بــه دبیرخانــه جشــنواره ارائــه گردنــد.
 Full HD- آثــار بایســتی در یکــی از قطع هــای
فریم ریت هــای  مشــخصه  بــا  لزومــًا  و    HDV
p 25  -24p یــا i 50 و حــد اقــل حجــم Mb  750 و 
حداکثــر  Gb 4 بــه دفتــر جشــنواره تحویــل داده 

شــوند.

فرمت های قابل پذیرش
MXF -

MOV )H.264( -
MPEG 4 )H.264( -

MPEG 2 -
HEVC )H.265( -

تذكر مهم
ــدای  ــیوه ص ــه ش ــده ب ــد ش ــار تولی ــان آث • صاحب
ــه  ــه را ب ــخه مربوط ــد نس ــر ) 5.1 ( می توانن فراگی
همــراه نســخه صــدای اســتریو بــه دبیرخانــه 

ــد . ــه نماین ــنواره ارائ جش
و  آثــار  فراوانــی  علــت  بــه  اســت  بدیهــی   •
یــا  متفرقــه  فرمت هــای  زمانــی،  محدودیــت 
انتخــاب  مرحلــه  در  اشــكال،  دارای  فایل هــای 

شــد. نخواهنــد  داده  شــركت  آثــار 

•   شــرایط فنــی زیرنویــس: زیرنویــس انگلیســی 
آثــار بایــد بــه صــورت یک پارچــه بــا خــود تصویــر 
پیشــنهاد  همچنیــن  باشــد؛  شــده    )Merge(
 Arial فونــت  از  آثــار  تمامــی  بــرای  می شــود 
حاشــیه  و  زرد  رنــگ  بــا   36 انــدازه  در    black

)Stroke(  مشــکی اســتفاده گــردد.

گاه شمار جشنواره
 تاریــخ شــروع ثبــت نــام در ســایت : 25 خــرداد 

1400
ــرداد  ــایت:  15 م ــام در س ــت ن ــان ثب ــخ پای  تاری

1400
تاریخ شــروع بارگذاری آثار:  از 15 تیر 1400
تاریخ پایان بارگذاری آثار: 15 مرداد 1400

  اعــالم فیلم هــای راه یافتــه بــه بخــش مســابقه : 
از نیمه دوم شــهریور 1400  

ســایت  طریــق  از  فقــط  بازبینــی  نتایــج   •
می شــود. اعــالم  جشــنواره  اختصاصــی 

 زمان برگزاری جشنواره: 27 مهر 1400
تاریخ اختتامیه جشنواره: 2 آبان 1400

و  ثبت نــام  »مهلــت  می شــود  تأکیــد   توجــه: 
بارگــذاری آثــار بــه هیــچ عنــوان تمدیــد نشــده و 
رأس تاریــخ اعــالم شــده، ســایت ثبت نــام بســته 

ــد«. ــد ش خواه
 نشــانی دبیرخانــه:  تهــران – میــدان ونــک – 
نوزدهــم  – خیابــان  جنوبــی  گانــدی  خیابــان 
هشــتمین  و  ســی  دبیرخانــه   -  20 شــماره   –
تهــران كوتــاه  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 

كدپستی: 1517873811
تلفن: 86084829

سایت ثبت نام:
 www.iycs.ir   / www.festival.iycs.ir

پست الكترونیك: 
iycs.fest@gmail.com / festival@iycs.
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جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
Tehran International Short Film Festival

هنــر بازآفرینــی واقعیــت اســت و اندیشــه ای کــه بــا واقعیــت زندگــی پیوند 
ــد  ــت و هنرمن ــه اس ــزارش واقع ــر گ ــت. هن ــه اس ــی بی ریش ــورد درخت نخ
گزارنــده و جوینــدۀ راهگشــا. طــرح نوســاخته ای کــه هنرمنــد از واقعیــت 
پدیــد مــی آورد آینــه ای اســت در مقابــل جامعــه و ســینما هنــری راهبردی، 
هنــری متعالــی و رســانه ای تاثیرگــذار، نافــذ و ســریع االمضاســت و در 

عصــر حاضــر معــرف تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن کشورهاســت.
و  اســت  ثمربخــش  و  ســازنده  حرکت هایــی  ســرآغاز  کوتــاه  فیلــم 
چشــمگیر  خاســتگاه  تهــران  کوتــاه  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
معنویــت و اخــاق در فضــای عمومــی جامعــه بــوده و بــه دلیــل ارتبــاط 
ــت  ــگاه آن می بایس ــق ن ــور، اف ــرای کش ــوان و نوگ ــل ج ــا نس ــش ب تنگاتنگ
مبتنــی بــر نگاهــی ملــی و انقابــی باشــد و امــروز در دومیــن گام انقــاب؛ 
ســبب  ُپرانگیــزه  و  دانــا  کارآزمــودۀ  متعهــِد  جــواِن  نســل  حضــور  بــا 
شــکوفایی و بالندگــی فرهنــگ ایرانــی – اســامی و زمینه ســاز تمــدن 

ــد. ــد ش ــامی خواه ــن اس نوی
ــر  ــر برت ــک هن ــک ی ــینما باش ــر س ــاب »هن ــه انق ــر فرزان ــر رهب ــه تعبی ب
اســت؛ یــک روایتگــر کامــًا مســلط - کــه هیــچ روایتگــری تاکنــون در بیــن 
ــروز  ــا ام ــت، ت ــک حقیق ــت و ی ــک واقعی ــت ی ــرى روای ــیوه های هن ــن ش ای
بــه ایــن کارآمــدی نیامــده - و یــک هنــر پیچیــده و پیشــرفته و متعالــی.«
و  موفقیــت  عزیــز،  ایــران  ســرزمینم،  ســینماگران  و  هنرمنــدان  بــرای 

آرزومنــدم. را  ســربلندی 

The art is to recreate reality and an idea that is not linked to 
the reality of life is a rootless tree. Art is the reporting of an 
event and the artist is the narrator and seeker of the path. 
The newly created design that the artist creates from reality 
is a mirror in front of society and Cinema is a strategic and 
transcendent art, and an influential, pervasive medium 
in the present era, it represents the history, culture, and 
civilization of countries.
Short film is the beginning of constructive and effective 
progress and Tehran International Short Film Festival is 
a significant origin of spirituality and ethics in society and 
due to its close connection with the young and modern 
generation of the country, its horizon should be based on 
national and revolutionary perspective.
And today in the second step of the revolution; With the 
presence of a committed, knowledgeable and motivated 
young generation, it will cause the flourishing and growth of 
Iranian-Islamic culture and the foundation of a new Islamic 
civilization. 
According to the wise leader of the Islamic revolution: 
“The art of cinema is undoubtedly superior; A completely 
dominant narrator - that no narrator has ever been so 
effective among these artistic methods of narrating a 
fact and a truth to date and a complex, advanced and 
transcendent art.”
I wish success and pride to the artists and filmmakers of my 
dear land, Iran.

Mohammad Mehdi Ismaili 
Minister of Culture and Islamic Guidance

محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
Tehran International Short Film Festival
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بــه فرخندگــی و خجســتگی ایــام پــر برکــت میــاد پیامبــر ختمــی مرتبــت، 
جشــنواره  هشــتمین  و  ســی  )ص(  محمــد  حضــرت  بــه  توســل  بــا 
بین المللــی فیلــم کوتــاه را آغــاز می کنیــم.  در پرتــو فــروزان انقــاب 
اســامی، انجمــن ســینمای جوانــان ایــران گام در مســیرهای نویــن 
گذاشــته و بــرای اولین بــار در تاریــخ ســینمای ایــران برگزیــده شــدن 
واجــد  "جشــنواره  عنــوان  بــه  کوتــاه  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
شــرایط تاییــد آکادمــی اســکار"؛ نویــد اثرگــذاری جوانــان فیلمســاز و 
ــور در  ــت حض ــف جه ــل مختل ــتقبال مل ــعه و اس ــیر توس ــت در مس حرک
ــای  ــتن گام ه ــرای برداش ــک ب ــت.  "این ــوع اس ــن موض ــواه ای ــنواره، گ جش
اســتوار در  آینــده و فــردای بهتــر، بایــد گذشــته را درســت بشناســیم و 
ــاب  ــامی و گام دوم انق ــوری اس ــی جمه ــدی از زندگ ــل جدی ــاز فص در آغ
جمــع چشــمگیر جوانــان اندیشــمند آفرینش گــر فرهنگــی؛ قطعــا 
ــا آن  ــاّدی ب ــه ا ی م ــچ اندوخت ــه هی ــت ک ــور اس ــرای کش ــی ب ــروت عظیم  ث
قابــل مقایســه نیســت."فیلم کوتــاه منزلــگاه فراخنــاک و فرحنــاک، 
 همســو بــا آموزه هــای اخــاق و مهــرورزی بــرای نمایــش تولیــدات و 
داد و ســتد در عرصــه ی اندیشــه، ادبیــات و هنــر ایــران اســامی و کشــف 
پدیده هاســت. جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران گنجینــه 
گران ســنگی اســت کــه چراغــش را جوانــان افروخته انــد و میعــادگاه 

ــت. ــان اس ــردورزی جوان خ
با خردمـند ساز داد و ستد                                         که قوی تر شود خرد ز خرد 
       سنائی.

“I was indeed sent to complete the moral virtues”
Prophet Mohammad )PBUH(
Congratulations on the blessed days of the birth of The Last 
Prophet, we start the 38th International Short Film Festival 
with the help of Prophet Mohammad )PBUH(. In the blazing 
light of the Islamic Revolution, Iranian Youth Cinema Society 
)IYCS( has taken new steps and for the first time in the history 
of Iranian cinema, the Tehran International Short Film Festival 
has been elected as the "Oscar Qualified"; The promise of the 
influence of young filmmakers and the movement in the path 
of development and the welcome of different nations to attend 
the festival is proof of this.“Now, to take firm steps in the valley 
of the future and a better tomorrow, we must know the past 
correctly and at the beginning of a new chapter in the life of 
the Islamic Republic and the second step of the revolution, a 
significant gathering of young thinkers and cultural creators; Is 
certainly a great wealth for the country with which no material 
reserves can be compared to it..” The short film is the home of 
expansion and exhilarating, in line with the teachings of ethics 
and compassion to show productions and trade in the field of 
thought, literature, and art of Islamic Iran and the discovery 
of phenomena. Tehran International Short Film Festival is a 
precious treasure that has been lit by the youth and is a meeting 
place for the wisdom of the youth.
“Trade with the wise maker
That intellect becomes stronger with intellect”
     Sanai.

Mohammad Khazaee 
Deputy Minister and Head of Iranian Organization of Cinema

محمد خزاعی
معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی و سمعی، بصری
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ســرآمدی فیلــم کوتــاه ایرانــی نتیجــه  توجــه بــه 
ارزش هــای اخاقــی و انســانی اســت.

The excellence of the Iranian short film is 
the result of paying attention to moral and 
human values.

Seyyed Sadegh Mousavi
Director Of 38th  Tehran International Short Film Festival

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

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
Tehran International Short Film Festival
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مسئول دبیرخانه جشنواره : صدیقه قاضی نظام
دبیرخانه جشنواره:  فریبا شفیعی، حمیدرضا 

صالحی
امور بین الملل:  جاوید سبحانی

کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی: عالیه 
هاشمی،حمیدرضا کوه افکن، هدی موسائی، نامدار 

شیرازیان
پشتیبانی فنی: سیامک سلیمانی،حسین جودکی، 
علی صریحی، عباس روزبهانی، الهام محمدحسین
روابط عمومی : پونه ظفرنیا، هادی عزیزی، داوود 

نوروزی
مدیر ستاد خبری: رکسانا قهقرایی

دبیر تحریریه: زهرا منصوری
هیات تحریریه: ملیکا نصیری، کیمیا صادقی، پرنیان 

مددی، فروغ گشتیل
مدیر هنری: شاهین علوی

عکاسان: صبا اقرلو، محمد وقار
امورفنی و نمایش : امید مداح، مجید رضائیان، 

سعید امانی، علی زمانپور نیاوران، کامیار قربانی، پیام 
دریایی، متین قدیرلی

امور استانها:  طیبه نادی، اسحاق عرب
امور اداری : مهرداد میرزا محمدی، مژگان پناهی، 

ناهید ساوه دورودی، یوکابد عارفی، ابراهیم مظاهری
امور مالی : الهه حسن بیگی، فرزانه احمدیان، فاطمه 

جعفری، راضیه فتحی اشکانی، الهام رضایی نژاد
انفورماتیک:  محمد فتحی

حراست:  محمد حسین هاشمی
پشتیبانی:  فردین روحی، حسین تقوی، حسین 

رضازاده، محمد جواد حیدری، محمد ذوالفقاری، امیر 
مالبخش

با سپاس از همراهی و همکاری: مهدی طاهری، 
احمد کاوند، معصومه لطفی، محمدجواد امینی، 

مهدی موالیی، مهرشاد خطیبی، متین رضاخو، علی 
رضاخو و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

Head of the festival secretariat: Sedigheh 
Ghazinezam
Festival Secretariat: Fariba Shafiei, Hamidreza 
Salehi
International Affairs: Javid Sobhani
Workshops and specialized sessions: Alieh 
Hashemi, Hamidreza Kooh Afkan, Hoda 
Mosaei, Namdar Shirazian
Technical support: Siamak Soleimani, 
Hossein Judaki, Ali Sarihi, Abbas Roozbehani, 
Elham Mohammad Hossein
Public Relations: Pooneh Zafarnia, Hadi 
Azizi, Davood Norouzi
Head of News: Roxana  Ghahgharaee
Editorial Secretary: Zahra Mansouri
Editorial staff: Melika Nasiri, Kimia Sadeghi, 
Parnian Madadi, Frough Gashtil
Artistic director: Shahin Alavi
Photographers: Saba Aqrlou, Mohammad 
Waqar
Technical Affairs: Omid Madah, Majid 
Rezaian, Saeed Amani, Ali Zamanpour 
Niavaran, Kamyar Ghorbani, Payam Daryaee, 
Matin Ghadirli
Provincial Affairs: Tayebeh Nadi, Esaaq Arab
Administrative Affairs: Mehrdad Mirza 
Mohammadi, Mojgan Panahi, Nahid Saveh 
Doroudi, Yokabed Arefi, Ebrahim Mazaheri
Finance Team: Elahe Hassan Beigi, Farzaneh 
Ahmadian, Fatemeh Jafari, Razieh Fathi 
Ashkani, Elham Rezainejad
Informatics: Mohammad Fathi
Security: Mohammad Hossein Hashemi
Support Team: Fardin Rouhi, Hossein 
Taghavi, Hossein Rezazadeh, Mohammad 
Javad Heidari, Mohammad Zolfaghari, Amir 
Malbakhsh
Thanks for your support and cooperation: 
Mehdi Taheri, Ahmad Kavand, Masoumeh 
Lotfi, Mohammad JavadAmini, Mehdi 
Molaei, Mehrshad Khatibi, Matin Reza khoo, 
Ali Reza khoo and the Managers of the offices 
of the Iranian Youth Cinema Society
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متولد 1333 در گرگان. نویسنده و کارگردان. دانش آموخته رشته كارگردانی سینما. 
او نوشــتن فیلمنامه هایــی چــون »دل نمــك «، »آب را گل نكنیــد «، »پوریــای ولــی «، » اوینــار«،  »غــروب شــد بیــا «، »شــب بخیرفرمانــده « و ســاخت 
چنــد فیلــم كوتــاه داســتانی و مســتند، همچــون  »بچه هــای بلــوچ «، »آخریــن روز تابســتان «، » مجــال« و فیلــم ســینمایی»غروب شــد بیــا «، »شــب 

بخیرفرمانــده «، » پنالتــی« و »زیباتــر از زندگــی« را در کارنامــه دارد.
او جوایــزی متعــددی چــون جایــزه ویــژه كلیســای كاتولیــك بخاطــر نــگاه انســانی از جشــنواره  »كارلــو ویــواری « جمهــوری چــك، جایــزه ویــژه مردمــی 
ــی  ــش اراده مل ــزه بخ ــت جای ــی و هف ــگاه مل ــم از ن ــن فیل ــزه بهتری ــن و جای ــیمرغ بلوری ــا، س ــیل ایتالی ــوی سیس ــی توئارمین ــنواره بین الملل از جش

جشــنواره فجــر را بــه دســت آورده اســت.
شاه حسینی موفق به اخذ رتبه یک هنری )دکتری( از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی شده است .

Born in 1954 in Gorgan. Writer and Director. Graduated in cinema directing.
She wrote screenplays such as "Del Namak", "Let's not muddy the brook", "Pourya Vali", "Avinar", "Rush, Sun's gone", 
"Good Night commander" and made several short fiction and documentary films, such as "Baloch Children" "The Last Day of 
Summer", "Opportunity" and the movies "Penalty" and "More Beautiful Than Life".
She has received numerous awards, including the Special Prize of the Catholic Church for his humane outlook from the Carlo 
Vivari Film Festival in the Czech Republic, the Special People's Award from the International Film Festival of Sicily in Italy, the 
Crystal Simorgh, and the Best National Film Award, and she has won seven awards in the national section of the Fajr Festival.
Shahhosseini has succeeded in obtaining the first degree in art )doctorate( from the Ministry of Culture and Islamic Guidance.

Ensie Shahhosseini انسیه شاه حسینی
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متولــد 1336 در تهــران. تهیــه کننــده ســینما و نویســنده. دانــش آموختــه ســینما از مدرســه عالــی تلویزیــون و ســینما. مدیــر عامــل کنونــی 
خانــه ســینما.

او تهیــه کنندگــی آثــار ســینمایی و تلویزیونــی متعــددی از جملــه فیلم هــای » مــزار شــریف«، » فصــل باران هــای موســمی«، » یــک گــزارش واقعــی«، 
»مخمصــه« و ســریال های »در پنــاه تــو«، » جــاده«، »ســام آقــای مدیــر« و ... را در کارنامــه دارد. شاهســواری همچنیــن مجــری طــرح و مدیــر تولیــد 
آثــار دیگــری نیــز بــوده اســت. ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم دوم  از جشــنواره فجــر بــرای فیلــم » براده هــای خورشــید« از جملــه جوایــزی اســت کــه 

کســب کــرده اســت.
 او همچنیــن »عضــو شــورای اتحادیــه تهیــه کننــدگان و توزیــع کننــدگان فیلــم ایــران«، »رئیــس شــورای مرکــزی اتحادیــه«، »رئیــس شــورای صنفــی 
نمایــش«، نماینــده خانــه ســینما در شــورای صــدور پروانــه ســاخت آثــار ســینمایی »مدیریــت جشــن یــک صــد ســالگی ســینمای ایــران« و »مدیــر 

ــت. ــوده اس ــز ب ــی« نی ــینمایی فاراب ــاد س ــی بنی ــای خارج ــش فیلم ه بخ

Born in 1957 in Tehran. Cinema producer and writer. Graduated from the School of Television and Cinema. The current 
CEO of the Khanehcinema .
He has produced several films and TV shows, including “Mazar-e Sharif”, “Monsoon Season”, “A Real Report”, “Trouble” and 
the series “In Your Shelter”, “Road”, “Hello Mr. Manager” and ... has in his record. Shahsavari has also been the designer and 
production manager of other works.
He is also a member of the Council of the Iranian Film Producers and Distributors Union, the Chairman of the Central Council 
of the Union, the Chairman of the Screening Guild Council, a representative of the Khanehcinema in the Licensing Council of 
the Iranian Cinema Centennial Festival, and he has also been the director of the foreign films department of the Farabi Cinema 
Foundation )FCB(.

Manouchehr Shahsavari منوچهر شاهسواری
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متولد ۱۳۳۵ در تربت حیدریه. منتقد، مستند ساز و کارشناس فرهنگی
او ســاخت بیــش از پانــزده فیلــم مســتند و کوتــاه از جملــه فیلــم کوتــاه » گل هــای تــار« و مســتندهای »ســودایی«،  «طنیــن معــراج«، »زردســاالران« 

و »ملخــی غــول شــد « را در کارنامــه دارد.
فهیــم در زمینــه مطبوعــات فعــال بــوده و ســردبیر ســابق مجله هــای ســینمایی »پیلبــان« و »ســینما رســانه«  و مشــاور فرهنگــی ســابق ایرنــا بــوده و 

در برنامه هــای نقــد ســینمایی از جملــه »هفــت« حضــور داشــته اســت.
او داور بیش از ۶۰ جشنواره سینمایی هنری و مشاور و کارشناس سینمایی بنیاد شهید بوده است.

Born in 1956 in Torbat Heydariyeh. Critic, documentarian and cultural expert
He has made more than fifteen documentaries and short films, including the short film “ Golhaye Tar “ and the documentaries 
“Sodaei”, “Tanin Meraj”, “Zardsalaran” and “Malkhi Ghool Shod”.
Fahim has been active in the field of press and is the former editor of the film magazines “Pilban” and “Cinema Media” and a 
former cultural consultant of IRNA and has participated in film criticism programs such as “Haft”.
He has been a jury of more than 60 art film festivals and a consultant and film expert of the Martyr Foundation.

Mohammad Taghi Fahim محمد تقی فهیم



31

JURY MEMBERS / NATIONAL SECTIONهیات داوران / مسابقه سینمای ایران

ــی از  ــات نمایش ــد ادبی ــناس ارش ــینما و کارش ــی س ــناس کارگردان ــینما. کارش ــدرس س ــردان و م ــنده، کارگ ــتان. نویس ــد ۱۳۶۰ در خوزس متول
ــر.  ــگاه هن دانش

از  از منهــای یــک«، » فصــل هفتــم«، » یــده و خونــدش«، » ســکوت پــس  او ســاخت فیلم هــای کوتاهــی چــون » آن باالتــر کنــار جــاده«، » 
ــی  ــریال تلویزیون ــن س ــگارش چندی ــی« و ن ــینمایی »آبج ــم س ــوزام« و فیل ــد« و »جن ــی کلی ــل یعن ــی »قف ــم تلویزیون ــه فیل ــی دو تل ــوا«،  کارگردان نج

را در کارنامــه دارد.
ــم در  ــن فیل ــای بهتری ــت عنوان ه ــه دریاف ــق ب ــی« موف ــم » آبج ــرای فیل ــرده و ب ــب ک ــددی کس ــز متع ــود جوای ــاه خ ــای کوت ــرای فیلم ه ــرفی زاده ب اش
ــنواره   ــم جش ــن فیل ــکا و بهتری ــن آمری ــم بروکلی ــنواره  فیل ــر در جش ــن بازیگ ــن، بهتری ــم پک ــنواره  فیل ــر در جش ــن بازیگ ــرات، بهتری ــان ه ــنواره زن جش

ــت. ــده اس ــکا ش Action on film آمری
او هم اکنون بعنوان دبیر دوازدهمین دوره  جوایز آکادمی انجمن فیلم کوتاه ایران )ایسفا( انتخاب شده است.

Born in 1981 in Khuzestan. Writer, director and lecturer of cinema, and master of dramatic literature from the 
University of Arts.
She has made short films such as “Above the Road”, “From Minus One”, “Seventh Season”, “Silence after Whisper”, directing 
two TV movies “Lock is the Key” and “Januzam” And the movie “Abji” and has written several TV series.
Ashrafizadeh has won numerous awards for her short films and won the titles of Best Film at the Herat Women's Film Festival, 
Best Actor at the Beijing Film Festival, Best Actor at the Brooklyn Film Festival and Best Action Film at the American Film Festival 
for “Abji”.
She has now been selected as the Director of the twelfth Academy Awards of the Iranian Short Film Association )ISFA(.

Marjan Ashrafi Zade مرجان اشرفی زاده
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 متولد  1348 در یزد. لیسانس کارگردانی انیمیشن از دانشکده صدا و سیما و کارشناس ارشد گرافیک. کارگردان و مدرس انیمیشن. 
او ســاخت چندیــن انیمیشــن، فیلــم کوتــاه و تجربــی چــون »ســبز رنــگ دوســتی«، » افســانه شــکفتن«، »کات«، » نرمــو«، »کیمیاگــر« و » ســوزنبان« 

را در کارنامــه دارد.
خرمیــان جوایــزی از جملــه برنــده دیپلــم و دوربیــن طایــی جشــنواره گلــدن کمــرا )آلمــان(، بهتریــن انیمیشــن جشــنواره کــودک اصفهــان، جایــزه 
ــت آورده  ــه دس ــژه را ب ــای وی ــتفاده از جلوه ه ــن اس ــزه بهتری ــدن و جای ــنواره لن ــن از جش ــم انیمیش ــن فیل ــزه بهتری ــاه، جای ــم کوت ــنواره فیل اول جش

اســت.
او مدیــر عامــل انجمــن فیلمســازان انیمیشــن ایران)آســیفا(، عضــو شــورای انیمیشــن مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی، کمیســیون تالیــف 

کتــب درســی، آســیفا بین الملــل،  عضــو دپارتمــان انیمیشــن انجمــن ســینمای جــوان و داور بیــش از 20جشــنواره انیمیشــن بــوده اســت.

 Born in 1969 in Yazd. Director and teacher of animation. Bachelor of Animation Directing from the Faculty of Radio and 
Television and Master of Graphic Arts.
He has made several animations, short films and experimental films such as “Green is the Friendship color “, “Legend of 
Blossom”, “Cut”, “Normo”, “Alchemist” and “Soozanban”.
Khorramian has won awards including the diploma and golden camera of the Golden Camera Festival )Germany(, the best 
animation of the Isfahan Children's Festival, the first prize of the Short Film Festival, the award for the best animated film from 
the London Festival and the award for the best use of special effects.
He has been the CEO of the Iranian Animation Filmmakers Association )ASIFA(, a member of the Animation Council of the 
DEFC, the Textbook Writing Commission, ASIFA International, Member of the Animation Department of the IYCS and a Jury of 
more than 20 animation festivals.

Mehdi Khoramian مهدی خرمیان
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متولد  1355. کارگردان، فیلمبردار و مدیر فیلمبرداری.
ــه دارد و در  ــت« را در کارنام ــر داش ــر در س ــه اب ــری ک ــاه« و »دخت ــومین روز آذر م ــزل آال«، »س ــی ق ــی«، »ماه ــون »رهای ــاه چ ــم کوت ــاخت 14 فیل او س
مســتندهایی چــون »ســیاهان جنــوب ایــران«، »دمــاغ بــه ســبک ایرانــی«، »مــا نیمــی از جمعیــت ایرانیــم« و »اهالــی خیابــان یــک طرفــه« و فیلم هــای 
کوتــاه »کــه یکــی دیگــری بــود«، »مــرگ عقربــه هــا« و... بعنــوان فیلمبــردار حضــور داشــته اســت. او همچنیــن فیلمبــرداری آثــار متعــدد ســینمایی 

چــون »آرام بــاش و تــا هفــت بشــمار«، »بچــه طهــران«، »یــک روز طوالنــی« و »دیگــری« را نیــز در کارنامــه دارد. 
تیمــوری جوایــزی از جملــه بهتریــن فیلمبــرداری از کمپانــی KODAK، بهتریــن فیلمبــرداری از جشــنواره فیلــم دبــی، بهتریــن فیلمبــرداری از 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــر را کس ــنواره فج ــرداری جش ــن فیلمب ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــینما و س ــه س ــن خان ــرداری از جش ــن فیلمب ــتانبول، بهتری ــنواره اس جش

Born in 1976. Director, cinematographer, and director of photography.
He has made 14 short films such as “Liberation”, “Salmon”, “The Third Day of December” and “The Girl Who Had the Cloud” and 
in documentaries such as “Blacks of Southern Iran”, “Iranian-style nose”, “We are half of the Iranian population” and “People 
on one-sided streets” and short films “Who was another”, “Death of the hands” and ... has been present as a cameraman. He 
has also participated as a cameraman in several films such as “Be Calm and Count to Seven”, “Tehran Child”, “A Long Day” and 
“Another”.
Teymouri has won awards including Best Cinematography from KODAK, Best Cinematography at the Dubai Film Festival, Best 
Cinematography at the Istanbul Film Festival, Best Cinematography at the Khanehcinema Festival, and Crystal Simorgh for 
Best Cinematography at the Fajr Film Festival.

Reza Teymouri رضا تیموری
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متولــد1366 در رفســنجان. دانــش آموختــه رشــته کارشناســی کارگردانــی ســینما و کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه ســوره 
تهــران.

عضو انجمن فیلم كوتاه و از اعضای آکادمی فیلم كوتاه ایران ) ایسفا(.
ــی« را در  ــاره زندگ ــد »دوب ــم بلن ــفیدپوش« و فیل ــری«، »س ــودکان اب ــت«، »ک ــری رف ــرد دیگ ــا م ــن«، »ب ــل م ــی مث ــاه »یک ــای کوت ــاخت فیلم ه او س

کارنامــه دارد. 
فهیمــی جوایــزی چــون تندیــس بهتریــن کارگردانــی و فیلــم از جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران، تندیــس بهتریــن فیلــم از جشــنواره زروپــاس روســیه، 
ــورت  ــنواره ش ــیا از جش ــم آس ــن فیل ــس بهتری ــن، تندی ــو اوکرای ــنواره دایتیاتک ــیفژ از جش ــس س ــی، تندی ــنواره رومان ــم از جش ــن فیل ــس بهتری تندی
ــنواره  ــزرگ جش ــزه ب ــت جای ــا دریاف ــفیدپوش« ب ــم » س ــن فیل ــت. همچنی ــت آورده اس ــه دس ــکار 2016 را ب ــی اس ــه آکادم ــی ب ــن و راهیاب ــورتس ژاپ ش

ــود. ــد ب ــکار  2022خواه ــران در اس ــده ای ــا نماین ــران تنه ــاه ته ــم کوت فیل
او در جشنواره های خورشید، نهال و جشنواره  ی فیلم کوتاه تهران به عنوان هیئت انتخاب حضور داشته است. 

Born in 1987 in Rafsanjan. Graduated in Cinema Directing and Master of Dramatic Literature from Soore University of 
Tehran.
Member of the Iranian Short Film Association )ISFA(.
He has made short films such as “One like me”, “Went with another Man”, “Cloudy Children”, “White clad” and the feature film 
“Life Again”.
Fahimi has received awards such as Best Director and Film from Tehran Short Film Festival, Best Film from Zero plus Festival 
in Russia, Best Film from Romania, Dietiatko Ukraine, Best Asian Film from Japan Short Shorts Festival, and Academy Award 
qualifying festivals 2016. Also, the film “White clad” will be the only representative of Iran at the Oscars 2022 after receiving the 
grand prize of the Tehran International Short Film Festival.
He has participated in the Khorshid, Nahal, and Tehran Short Film Festivals as a selection committee.

Reza Fahimi  رضا فهیمی
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Afshin Asadzadeh
افشین اسدزاده

Born in September 1972. Bachelor of Clinical Psychology, M.Sc. Student of Executive Man-
agement. Has a third degree in production management.
Asadzadeh was in charge of preparing the General Directorate of Foreign Program Provision of the 
Islamic Republic of Iran Television from 1977 to 1979, retaining the position of the head of the ad-
ministrative affairs of the International Media of the Islamic Republic of Iran Television )Sima Film( 
and responsibilities such as program evaluator, expert, and consultant for program provision of 
second channel of IRIB and representative in dubbing affairs of IRIB, deputy director of supply and 
production of video media institute, director of supply and supervision of external works of the home 
network of Cinema Organization. Home Network Manager, Deputy Director of Cinema Organization 
Activities, secretary of the Production and Screening License Council of the Home Theater Office of 
the Cinema Organization, and has been in charge of the Cinema Organization Office for Supply and 
Film Supervision since 1998. He has also been the jury of the video cinema section in the second Yas 
International Film Festival in 2014 and the jury of the national Section of the Fajr Film Festival in 2017.

ــی.  ــت اجرای ــد مدیری ــی ارش ــجوی كارشناس ــی، دانش ــی بالین ــی روانشناس ــهریور 1351. کارشناس ــد ش متول
ــد.  ــت تولی ــته مدیری ــری در رش ــه هن ــه س دارای  درج

ــئول  ــمت مس ــظ س ــا حف ــیما، ب ــی س ــه خارج ــن برنام ــازی اداره کل تأمی ــئول آماده س ــا 79 مس ــال 77 ت ــدزاده  از س اس
و  برنامه،كارشــناس  ارزیــاب  چــون  مســئولیت هایی  و  بــوده  فیلــم(  )ســیما  ســیما  بین الملــل  رســانه  اداری  امــور 
مشــاور تأمیــن برنامــه شــبکه دو ســیما و نماینــده در امــور دوبــالژ ســیما، معــاون تأمیــن و تولیــد موسســه رســانه های 
ــت  ــی معاون ــبکه خانگ ــر ش ــینمایی. مدی ــازمان س ــی  س ــبكه خانگ ــی ش ــار خارج ــارت برآث ــن و نظ ــر تامی ــری، مدی تصوی
امــور فعالیت هــای ســازمان ســینمایی، دبیــر شــورای پروانــه ســاخت و نمایــش دفتــر نمایــش خانگــی  ســازمان 
ســینمایی و معــاون دفتــر نظــارت برعرضــه و نمایــش فیلــم ســازمان ســینمایی از ســال 98 تــا کنــون را بــر عهــده داشــته 
اســت. او همچنیــن داور بخــش ســینما ویدئــو در دومیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم یــاس ســال 1393 و داور بخــش 

ــت. ــوده اس ــز ب ــال 1396 نی ــر س ــم فج ــنواره فیل ــی جش ــی اراده مل تجل
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میترا علوی طلب
Mitra Alavitalab

Born in Tehran. Writer, director, producer, translator and university professor in the field 
of cinema and theater. PhD in specialized theater studies.
She has produced the programs “Iranian Clothes”, “Little Iran”, “A Window to the World Theater”, 
wrote the satirical screenplay of “Charso” and co-directed the play “Essay of a Pious Man”.
Translations of “Cinema and the City” by Mark Schill and Tony Fitz-Morris and “Understanding 
Theater Systems” by Schumit Miter are part of her translation work.
Alavitalab  obtain's titles such as screenwriter selected for writing the screenplay “Alphabet” from 
the first International Animation Festival of the Center for Intellectual Development of Children and 
Adolescents, the Best programer at the Fajr Fashion and Clothing Festival, commendation for direct-
ing the play “ Essay of a Pious Man “ she has also won the 22nd Fajr International Theater Festival and 
the third director award for her play “Ismail Ismail” in the 4th Clubs Theater Festival.

ــر.  ــینما و تئات ــته س ــگاه در رش ــتاد دانش ــم و اس ــده، مترج ــه کنن ــردان، تهی ــنده، کارگ ــران. نویس ــد ته متول
ــر.  ــی تئات ــات تخصص ــرای  مطالع دکت

ــه  ــگارش فیلمنام ــان«، ن ــر جه ــه تئات ــه ای ب ــک«، » دریچ ــران کوچ ــی«، » ای ــاس ایران ــای »لب ــی برنامه ه ــه کنندگ  او تهی
طنــز »چارســو« و کارگردانــی مشــترک نمایــش » هوســنامه مــرد پرهیــزگار« را در کارنامــه دارد.

ترجمــه کتاب هــای »ســینما و شــهر« نوشــته مــارک شــیل و تونــی فیتــز موریــس و»شــناخت نظام هــای تئاتــر«، نوشــته 
شــومیت میتــر بخشــی از فعالیــت او در حــوزه ترجمــه اســت.

ــنواره  ــن جش ــا « از اولی ــه »الفب ــگارش فیلمنام ــر ن ــه خاط ــده ب ــس برگزی ــون فیلمنامه نوی ــی چ ــب عناوین ــوی طل عل
بین المللــی پویانمایــی كانــون پــرورش فكــری كــودكان و نوجوانــان، نفــر اول برنامه ســازی در جشــنواره مــد و لبــاس 
ــنواره  ــن دوره جش ــت ویكمی ــزگار« در بیس ــرد پرهی ــنامه م ــش »هوس ــی نمای ــر كارگردان ــه خاط ــر ب ــوح تقدی ــر، ل فج
بین المللــی تئاتــر فجــر و جایــزه ســوم كارگردانــی بــه خاطــر نمایــش »اســماعیل اســماعیل« در چهارمیــن دوره 

ــت. ــرده اس ــب ک ــز کس ــا را نی ــون ه ــر كان ــنواره تئات جش
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Davood Razaee
داوود رضایی

Born in 1982 in Tehran. Writer, director and cinema instructor. Graduated from the Facul-
ty of Cinema and Theater of Tehran University of Arts and has a master's degree in dramat-
ic literature from Tarbiat Modares University.
Rezaee is the author and director of the short films “Waterproof” and “Fibula” and has written 
works such as the feature films “The Last Time of the Competition” and “The Promise” in six 
episodes of the series “The Way and Astray” and is part of the group of the writers for the series 
“Gidokht”.
He has been nominated for the best director and screenplay of the 33rd Tehran  International Short 
Film Festival and nominated for the best short film of the Fajr Film Festival in 2016. He has also been a 
jury in the student section of the Tehran International Short Film Festival, 22, 25 and 26.

 متولــد 1360 در تهــران. نویســنده، کارگــردان و مــدرس ســینما.  فــارغ التحصیل کارشناســی ســینما از دانشــکده 
ســینما و تئاتــِر دانشــگاه هنــر تهــران و کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی  ازدانشــگاه تربیــت مدرس.

ــای  ــون فیلم ه ــاری چ ــندگی آث ــوده و نویس ــوال« ب ــد آب«و »فیب ــاه »ض ــای کوت ــردان فیلم ه ــنده و کارگ ــی نویس رضائ
بلنــد »آخریــن وقــت مســابقه« و »قــول«  شــش قســمت از ســریال »راه و بــی راه « را در کارنامــه خــود دارد و جــزو گــروه 

نویســندگان ســریال »گیدخــت« بــوده اســت. 
ــاه  ــم کوت ــن فیل ــزد بهتری ــران و نام ــاه ته ــم کوت ــوم فیل ــی و س ــنواره س ــه جش ــی و فیلمنام ــن کارگردان ــزد بهتری او نام
ــه  ــنواره منطق ــان، جش ــه ای کاش ــنواره منطق ــه جش ــش فیلمنام ــت و داور بخ ــوده اس ــر 1395  ب ــم فج ــنواره فیل جش
ــجویی  ــش دانش ــن داور بخ ــت. او همچنی ــوده اس ــن ب ــر قزوی ــوان دفت ــینمای ج ــن س ــم انجم ــه فیل ــود  و هفت ای بینال

ــت. ــوده اس ــز ب ــای 22، 25 و 26 نی ــران دوره ه ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل جش
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                                سهیل امیرشریفی              
Soheil Amirsharifi

Born in 1982 in Tehran. Writer and Director. He has a bachelor's degree in cinema and a mas-
ter's degree in dramatic literature. Amir Sharifi has directed works such as “Ghasalkhaneh”, 
“Seeing” and “Fault”.
He has won awards such as the best short film from the 63rd London Film Festival, UK 2019, Si-
morgh for the best short film of the Fajr International Film Festival 2016 and has participated 
in the international competition section of the 41st Clermont-François Film Festival 2019 in 
France.

 متولد 1360 در تهران . نویسنده و  کارگردان. 
ــد.  ــد می باش ــی ارش ــع کارشناس ــی در مقط ــات نمایش ــی و ادبی ــع کارشناس ــینما در مقط ــته س ــه رش ــش آموخت وی دان

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــل« را ب ــدن« و »گس ــالخانه«، »دی ــون »غس ــاری چ ــی آث ــریفی کارگردان امیرش
وی جوایــزی چــون بهتریــن فیلــم کوتــاه از شــصت و ســومین جشــنواره فیلــم لنــدن، انگلســتان ۲۰۱۹، ســیمرغ بهتریــن 
فیلــم کوتــاه جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر ۲۰۱۶ را در کارنامــه هنــری خــود دارد و در بخــش مســابقه ی بین الملــل 

چهــل و یکمیــن جشــنواره ی کلرمــون فــران فرانســه ۲۰۱۹ حضــور داشــته اســت.
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Mohamadreza Kheradmandan
محمدرضا خردمندان

Born in February 1984 in Shiraz. Writer, director and lecturer
He has a bachelor's degree in Directing. Lecturer in directing and screenwriting at the Islamic Repub-
lic of Iran Broadcasting University and the Arts. He has directed the films “Twenty-One Days Later” 
and the short films “Father”, “Doyle” and “Reporter”. Kheradmandan, won   the big love award for the 
world by the Sun Yet Sen Institute for “Twenty-One Days Later”. Liang Jong Lin )China(, Best Director 
and Screenplay Award at the 30th Isfahan Children and Adolescent Film Festival, Special Jury Prize 
achieving 4th place of Kinolub International Film Festival for Children and Adolescents in Poland, 
and Best Director Award at the 9th International Film Festival. He has acquired “Tamil” and so on.He 
has also been a jury of Roshd International Film Festival, Isfahan International Film Festival for Chil-
dren and Adolescents, International Hundred Seconds Film Festival.

ــی و  ــدرس کارگردان ــی. م ــی کارگردان ــدرس.  کارشناس ــردان و م ــنده، کارگ ــیراز. نویس ــن 1362 در ش ــد بهم متول
فیلمنامــه در دانشــگاه صــدا و ســیما و حــوزه هنــری.  

  او کارگردانــی فیلــم ســینمایی »بیســت و یــک روز بعــد« و فیلم هــای کوتــاه »پــدر«، »دویــل« و »گزارشــگر« را در کارنامــه خــود 
ــت  ــان ی ــه س ــرف مؤسس ــان از ط ــرای جهانی ــزرگ ب ــقی ب ــزه عش ــد« جای ــک روز بع ــت و ی ــم »بیس ــرای فیل ــدان  ب دارد. خردمن
ِســن. ژیبــو ِون. لیانــگ جونــگ لیــن )کشــور چیــن(، جایــزه بهتریــن کارگردانــی و فیلمنامــه فیلــم ســینمایی در ســی امیــن 
ــای  ــی فیلم ه ــنواره جهان ــن جش ــت داوران از چهارمی ــژه هیئ ــزه وی ــان، جای ــان اصفه ــودکان و نوجوان ــای ک ــنواره فیلم ه جش
کــودکان و نوجوانــان »کینولــوب« لهســتان و  جایــزه بهتریــن کارگردانــی از نهمین جشــنواره بین المللــی فیلم »تامیــل« و ... 
را کســب کــرده اســت. وی همچنیــن داور جشــنواره ی بین المللــی فیلــم رشــد، جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان 

اضفهــان، جشــنواره بین المللــی فیلم هــای صــد ثانیــه ای، مدرســه بــوده اســت.
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مسابقه سینمای ایران/ مشاورین دبیر - بخش داستانی

                                  مهرداد حسنی    
Mehrdad Hassani

Born in 1986, Rafsanjan. Writer, director and stage designer. Graduated from Bachelor of 
Arts from Soore University.
He has Directed Movies such as “Maybe I Know”, “Silence”, “Kech”, “Shida's homework “, “Cer-
elac” and “Adaptation”.
Hassani Awards such as Cobb )Cobb Bag( Canada Grand Prix, UNICEF ICFF Award from India, 
Best Film of Indian Third Eye Film Festival, Best Film of Jaipur Film Festival India, Best World 
Peace Film Red Cross Roshd Festival, Special Jury Prize of Razavi Film Festival And has won the 
award for the best film of Isfahan Children and Adolescents Festival.

متولــد  1365در رفســنجان. نویســنده، كارگــردان و طــراح صحنــه. دانــش آموختــه كارشناســی هنــر از دانشــگاه 
ســوره.

او آثــاری چــون »شــاید مــن مــی دانــم«، »ســكوت«، »كــچ«،  »مشــق شــیدا«، »ســرالك« و »تطبیــق« را در کارنامــه خــود دارد. 
حســنی جوایــزی چــون جایــزه بــزرگ جشــنواره )كاب بــگ( كانــادا، جایــزه یونیســف جشــنواره ICFF از هنــد، بهتریــن فیلــم 
ــب  ــی صلی ــح جهان ــم صل ــن فیل ــد، بهتری ــور هن ــنواره جایپ ــم جش ــن فیل ــد، بهتری ــوم هن ــم س ــنواره چش ــم جش ــن فیل بهتری
ســرخ جشــنواره رشــد، جایــزه ویــژه هیــت داوران جشــنواره فیلــم رضــوی و جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره كــودك و نوجــوان 

اصفهــان را کســب کــرده اســت.
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مسابقه سینمای ایران/ مشاورین دبیر - بخش داستانی

Saman Hosseinpour
سامان حسین پور

Born in 1992 in Saqez. Writer and Director. Master of Cinema.
He has Directed films such as “One to nil”, “Fish”, “Autumn Leaves”, “The Man Who Forgot to 
Breathe”, “The Last Embrace”, “Slaughter”, “Another” and “Birth”.Hosseinpour Awards such as the 
Special Jury Prize of the 61st Zelin International Film Festival 2021, the Grand Prize of Yilmaz Gunay 
from the 12th London Kurdish Film Festival 2021, the Best Film and Best Director Award of the 10th 
Omid 2021 International Film Festival, and has won the Best Foreign Film Award from the 14th Early 
Bird Student Festival of Bulgaria 2018.He is also the jury member of the 25th, 26th, and 27th Slovakia 
Film Festival 2019-2020-2021, the chairman of the jury of the 15th Early Bird Student Festival of Bul-
garia, the chairman of the jury of the 11th Cinema Festival of Italy, the jury of the 2nd International 
portrait Film Festival of Bulgaria and a judge of the 10th International MikroFAF Festival of Serbia.

 متولد  1371 در سقز. نویسنده و کارگردان. فوق لیسانس سینما.
ــن  ــد«، » آخری ــس بکش ــت نف ــادش می رف ــه ی ــردی ک ــزی«، »م ــای پایی ــی«، » برگ ه ــچ«، » ماه ــک هی ــون »ی ــاری چ او آث
آغــوش«، » ذبــح«، »دیگــری« و »مــادرزاد« را در کارنامــه دارد. حســین پــور جوایــزی چــون جایــزه ویژه هیئت داوران شــصت 
ــوردی  ــم ک ــنواره فیل ــن جش ــای از دوازدهمی ــاز گون ــزرگ یلم ــزه ب ــن 2021، جای ــم زلی ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش و یکمی
لنــدن 2021، جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی دهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم امیــد 2021، جایــزه بهتریــن 
فیلــم خارجــی از چهاردهمیــن جشــنواره دانشــجویی ارلــی بیــرد بلغارســتان   2018 را کســب کــرده اســت.او همچنیــن داور 
دوره هــای بیســت و پنــج، بیســت و شــش و بیســت و هفتمیــن جشــنواره فیلــم تلویزیــون اســلواکی 2019-2020-2021، رئیــس 
ــنواره  ــن جش ــت داوران یازدهمی ــس هیئ ــتان، رئی ــرد بلغارس ــی بی ــجویی ارل ــنواره دانش ــن جش ــت داوران پانزدهمی هیئ
ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــتان  و داور دهمی ــره بلغارس ــی پرت ــنواره بین الملل ــن جش ــا، داور دومی ــای ایتالی ــی چینم چینم

میکروفــاف صربســتان  بــوده اســت.
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2021
18' Marriage Roomاتاق عقد

ScreenScreenWriter: Hassan Habibzadeh, 
Nazanin Chitsaz
Cinematograoher: Ali Ranjbar 
Editor: Hassan Habibzadeh 
Sound Recordist: Omid Ghorbani
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebra-
himi
Music: Amir Hossein Samie
Cast: Hasti farrhi , Majid Norouzi , Mehri 
Alagha, Maryam Moghadam, Nazanin 
Chitsaz, Bahar Saboorian, Sheida 
 Moghadari
Producer: Mohammad javad Movahed
City: Tehran
Synopsis : It is the story of a young woman 
whose husband was martyred in Khantou-
man, and now an incident causes her to 
review their memories.

 فیلم نامه نویس: حسن حبیب زاده و نازنین 
چیت ساز

فیلمبردار: علی رنجبر
تدوینگر: حسن حبیب زاده

صدابردار: امید قربانی
صداگذار:  محمد حسین ابراهیمی

موسیقی:  امیر حسین سمیعی
تهیه کننده: محمد جواد موحد و حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسالمی
بازیگران: مجید نوروزی، هستی فرهی، مهری آل آقا، 

 مریم مقدم، نازنین چیت ساز، بهار صبوریان، 
شیدا مقدری 

شهر: تهران
خالصه داستان: داستان بانوی جوانی است که 

همسرش در خانطومان به شهادت رسیده است و حاال 
بر اثر اتفاقی خاطراتشان را در ذهنش مرور می کند.

نام و نام خانوادگی: حسن حبیب زاده
متولد : ۱357/ تبریز

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 

Director: Hassan Habibzadeh
Born: 1978 / Tabriz 
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: surehclub@gmail.com
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2021
30' Last Lullaby in Tehranآخرین الالیی در تهران

ScreenScreenWriter: Mohammad Vahdani
Cinematographer: Pouyan Aghababaei
Editor: Hossein Jamshidi Gohari
Sound Recordist: Ali Akbar Nemati
Sound Mixer: Iraj Shahzadi
Music: Ashkan Fakhari, Soheil Behnam
Cast: Setareh Pesyani, Alireza Sanifar, Sia-
vash Cheraghipour, Soheila Golestani
Producer: Mohammad Vahdani,  
Mahsa Ghanbarpor
investor: Mohammad Vahdani
City: Tehran 
Synopsis: Tehran, February 15, 1965. A man 
goes to the studio to deliver his photos. 
After receiving the photo, he thinks that the 
wrong photo was given to him. The man's 
procrastination eventually leads to the be-
ginning of a relationship with the photogra-
pher's assistant. At the same time, someone 
is recording a song in another room.

فیلم نامه نویس: محمد وحدانی
فیلمبردار: پویان آقابابایی

تدوینگر: حسین جمشیدی گوهری
صدابردار: علی اکبر نعمتی

صداگذار: ایرج شهزادی
موسیقی: اشکان فخاری و سهیل بهنام

تهیه کننده: محمد وحدانی، مهسا قنبرپور
سرمایه گذار:  محمد وحدانی

بازیگران: ستاره پسیانی، علیرضا ثانی فر، سیاوش 
چراغی پور، سهیال گلستانی

شهر: تهران
خالصه داستان: تهران، ۲۴ بهمن سال ۱3۴5. مردی 

برای تحویل عکس هایش به عکاسی می رود. پس از 
دریافت عکس، تصور می کند عکس   شخص دیگری 

به او داده شده است. این اتفاق دو بار دیگر تکرار 
می شود. معطل ماندن مرد به مرور منجر به شروع 

ارتباطی با دستیار عکاس می شود. همزمان در اتاق 
دیگری شخصی درحال ضبط دکلمه ایست. 

نام و نام خانوادگی: محمد وحدانی
متولد : ۱357 / اوز

تحصیالت: دکترای مهندسی برق - مخابرات

Director: Mohammad Vahdani
Born: 1978 / Ewaz
Education : PhD in Electrical Engineering – Telecommunications
Email: vahdani.mohammad@gmail.com
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2021
9' Arghavanارغوان

ScreenScreenWriter: Fatemeh Asghari 
Alaei
Cinematograoher: Majid Yazdani
Editor: Mohammad Pahlevan
Sound Recordist: Seyed Reza Hosseini Nia
Sound Mixer: Parsa Mahdavi
Music: Parsa Mahdavi
Cast: Dina Zamani, Samira Sharbatdar, 
Hossein Soltanalian
Producer: Mohammad Rasoul Rostami
City: Semnan
Synopsis : Arghavan, an Iranian girl, lost her 
best friend Bashireh, an Afghan girl, in the 
terrorist incident at the Seyyed al-Shohada 
school in Kabul, but those around her did 
not want her to know about the incident.

فیلم نامه نویس: فاطمه اصغری عالیی
فیلمبردار: مجید یزدانی

تدوینگر: محمدپهلوان
صدابردار: سیدرضا حسینی نیا

صداگذار: پارسا مهدوی
موسیقی: پارسا مهدوی

تهیه کننده: محمدرسول رستمی 
تهیه شده در: استودیو الف

بازیگران: دینا زمانی، سمیرا شربتدار، حسین 
سلطانعیان

شهر: سمنان
خالصه داستان: ارغوان دختر ایرانی دوست صمیمی  

خود به نام بشیره که دختری  افغانی هست را در 
حادثه تروریستی مدرسه سیدالشهدا کابل از دست 

داده است، اما اطرافیانش نمیخواهند او از این حادثه 
با خبر شود. 

نام و نام خانوادگی: محمد پهلوان
متولد : ۱3۶7 /  سمنان

تحصیالت: کارشناسی کامپیوتر

Director: Mohammad Pahlevan
Born: 1989 / Semnan
Education: B.S in Camputer Since
Email: mopn.designer@gmail.com
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2021
17' Bounsارفاق

ScreenScreenWriter: Reza Nejati
Cinematograoher: Arman Fayyaz
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Hadi Manavi Pour
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Payam Azadi
Cast: Hootan Shakiba , Siavash Cheraghi 
Pour , Asghar Piran, Mahyar Rahat Talab, 
Mohammad Shakeri ,Mansour Nasiri, Ali 
Raad, Shayan Panahi 
Producer: Pouyanovin institute of art and 
culture , Solmaz Vazir Zadeh
City: Tehran
Synopsis : A student and his friend conspire 
against their math teacher.

فیلم نامه نویس: رضا نجاتی
فیلمبردار: آرمان فیاض

تدوینگر: عماد خدابخش
صدابردار: هادی معنوی پور

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: پیام آزادی

تهیه کننده: موسسه فرهنگی و هنری پویا نوین 
ماندگار و  سولماز وزیرزاده

بازیگران: هوتن شکیبا، سیاوش چراغی پور، اصغر 
پیران، مهیار راحت طلب، محمد شاکری، منصور 

نصیری، علی راد، شایان پناهی
شهر: تهران

خالصه داستان: دانش آموزی به همراه دوستش 
برای معلم ریاضیشان دسیسه چینی می کنند.

نام و نام خانوادگی: رضا نجاتی
متولد : ۱373 / مشهد

تحصیالت: کارشناسی بازیگری نمایش 

Director: Reza Nejati
Born: 1994 / Mashhad
Education: B.A in Acting
Email: rn_reza.nejati@yahoo.com



52

نی
ستا

دا
ن / 

یرا
ی ا

ما
سین

قه 
ساب

م
NA

TI
ON

AL
 CO

M
PE

TI
TI

ON
  / F

IC
TI

ON

1400
14'

2021
14' Ahuآهو

ScreenScreenWriter: Mahsa Razavi
Cinematograoher: Nikolay Michaylov 
Editor: Ehsan Vaseghi, Mahsa Razavi
Sound Recordist: James Findlay
Sound Mixer: Hossein Ghourchian 
Music: Nina Barzegar
Cast: Nahema Ricchi, Maria-Crystal Melo, 
Nick Hendrick 
Producer: Mahsa Razavi
City: Tehran 
Synopsis : Ahu is trying to solve her insom-
nia problem in her new apartment, But she 
inadvertently enters the life of a troubled 
couple upstairs.

فیلم نامه نویس: مهسا رضوی
فیلمبردار: نیکالی میخایلف

تدوینگر: احسان واثقی
صدابردار: جیمز فینلی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: نینا برزگر

تهیه کننده: مهسا رضوی
تهیه شده در:  شرکت مهر فیلم با حمایت شورای هنر 

استان انتاریو 
بازیگران: نعیما ریچی، ماریا کریستال  ملو، نیک 

هندریک
شهر: تهران

خالصه داستان: تالش آهو برای حل مشکل بی 
خوابی در آپارتمان جدید او را ناخواسته وارد زندگی 

زوج پر دردسر طبقه باال می کند.

نام و نام خانوادگی: مهسا رضوی
متولد : ۱3۶۲ / الیگودرز

تحصیالت: کارشناسی ارشد  فیلم سازی 

Director: Mahsa Razavi
Born: 1983/ Aligoodarz
Education: M.A in Film Making
Email: mahsa.razavii@gmail.com
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2021
17' The Zooباغ وحش

ScreenScreenWriter: Nafiseh Zare
Cinematographer: Soroush Alizadeh
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Mixer: Ramin Abu al-Seadq
Music: Mehdi Vakili
Cast: Sonia Sanjari, Taranom Ahangar
Producer: Kaveh Mazaheri, Sorena Ekbatani
City: Tehran
Synopsis: “Ranna, your father has left 
forever. We will live together from now on”, 
Ranaa's mother reveals this news in the 
Zoo. Six-year-old Ranaa, has had a dream 
about a deer, which has ran away from the 
zoo today and its cage is empty.

فیلم نامه نویس: نفیسه زارع
فیلمبردار: سروش علیزاده

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: هادی معنوی پور

صداگذار: رامین ابوالصدق
موسیقی: مهدی وکیلی

تهیه کننده: کاوه مظاهری، سورنا اکباتانی
بازیگران: سونیا سنجری، ترنم آهنگر

شهر: تهران
خالصه داستان: »رعنا، پدرت برای همیشه رفته. ما از 
این به بعد با هم زندگی می کنیم« این خبر را مادِر رعنا 

در باغ وحش به او می دهد. رعنای شش ساله  شب 
قبل خواِب گوزنی را دیده که امروز از باغ وحش فرار 

کرده و قفسش خالیست.

نام و نام خانوادگی: نفیسه زارع
متولد : ۱37۰ /تهران

تحصیالت: کارشناسی سینما 

Director: Nafiseh Zare
Born: 1991/ Tehran
Education: B.A in Cinema
Email: nfszare@gmail.com
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2020
18' For the second timeبرای بار دوم

ScreenScreenWriter: Leila Akhbari 
Cinematograoher: : Soroush Hazrati
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Saeed Zand
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Saba Nedaie
Cast: Shabnam Dadkhah, Sara Bashiri, Mar-
yam Aliyar, Negin Tahamtan, Kimia Jafari, 
Farnaz Khakzad
Producer: Leila Akhbari
City: Tehran
Synopsis: Sarah is a teenager who is 
interested in acting. Without informing her 
family, she prepares for a student theater 
competition. On the day of the perfor-
mance, Sarah realizes that the director will 
come to watch the performance to choose 
the lead actress for his movie. This news 
increases Sarah's motivation to go on stage 

فیلم نامه نویس: لیال اخباری
فیلمبردار: سروش حضرتی

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: سعید زند

صداگذار: سامان شهامت
موسیقی: صبا ندایی

تهیه کننده: لیال اخباری 
بازیگران: شبنم دادخواه، سارا بشیری، مریم علیار، 

نگین تهمتن، کیمیا جعفری، فرناز خاکزاد
شهر: تهران

خالصه داستان: ساره نوجوانی است که سودای 
بازیگری دارد. او بدون اطالع خانواده، خود را برای 

مسابقه تئاتر دانش آموزی آماده می کند. در روز اجرا، 
متوجه می شود کارگردانی برای انتخاب بازیگر نقش 

اول فیلم سینمایی خود به تماشای این مسابقات 
خواهد نشست. این خبر انگیزه ساره را برای روی 

صحنه رفتن چندین برابر می کند، به حدی که هیچ 
چیز جلودار او نیست.

نام و نام خانوادگی: لیال اخباری
متولد : ۱375 /تهران

تحصیالت: کارشناسی ادبیات نمایشی

Director: : Leila Akhbari
Born: 1996 / Tehran
Education : B.A in Dramatic Literature
Email: com.gmail@Leilaakhbari75
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2021
21' Dishبشقاب

ScreenScreenWriter: Ozra Khan Khajeh , 
Rana Vaezi
Cinematograoher: Mehdi Meimandi
Editor: Bahram Ark
Sound Recordist: Farhad Azami
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Jawaheri 
Zadeh
Music: Toygar Ishikli
Cast: Zahra Hoseini, Hadi Eftekharzadeh, 
Ramin Riazi, Milad Basir Maaden
Producer: Ali Soleymani
City: Tabriz
Synopsis :Marhamat wants to save his 
satellite dish from police officers.

فیلم نامه نویس: عذرا خوان خواجه و رعنا واعظی
فیلمبردار: مهدی میمندی

تدوینگر: بهرام ارک
صدابردار: فرهاد اعظمی

صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده
موسیقی: تویگار ایشیکلی

تهیه کننده: علی سلیمانی
تهیه شده در: موسسه ارک فیلم تبریز

بازیگران: زهرا حسینی، هادی افتخارزاده، رامین 
ریاضی، میالد بصیر معادن

شهر:  تبریز
خالصه داستان: مرحمت میخواهد بشقاب ماهواره 

خود را از دست مامور ها نجات دهد.

نام و نام خانوادگی: عذرا خوان خواجه  
رعنا واعظی

متولد : ۱3۶۲/ تبریز؛۱3۶7/  قم
تحصیالت: کارشناسی مهندسی کشاورزی/

کارشناسی شیمی

Director: Ozra Khan Khajeh/ Rana Vaezi
Born: 1983 / Tabriz/ 1988 / Qom
Education : B.A in Agricultural Engineering/ B.A in Chemistry
Email: Ozra.khankhajeh@gmail.com/ rana.vaezi1@gmail.com
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2021
11' Sudden throw of an elephantپرتاب ناگهانی یک فیل

ScreenScreenWriter: Hasan Habibzadeh 
,Nazanin Chitsaz 
Cinematograoher: Ahmad Goudarzi
Editor:Hasan Habibzadeh , Nazanin Chitsaz
Sound Recordist: Akbabr Yaghoubi
Sound Mixer: Mahdi jamshidiyan
Music: Sahand Niknezhad
Cast: Mahdiyeh Nassaj, Sam Kaboudvand , 
Hossein shahbazi
Producer: Hasan Habibzadeh , IYCS
City:Tehran 
Synopsis: Yalda and Mehrdad's married 
life is tied to their books, but now Yalda is 
separating her books.

فیلم نامه نویس: حسن حبیب زاده، نازنین چیت ساز
فیلمبردار: احمد گودرزی

تدوینگر: حسن حبیب زاده، نازنین چیت ساز
صدابردار: اکبر یعقوبی

صداگذار: مهدی جمشیدیان
موسیقی: سهند نیک نژاد

تهیه کننده: حسن حبیب زاده
تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر 

تهران
بازیگران: مهدیه نساج، سام کبودوند، حسین 

شهبازی
شهر: تهران

خالصه داستان: زندگی مشترِک یلدا و مهرداد با 
کتاب  ها گره خورده و حاال یلدا نشسته به جدا کردِن 

کتاب هایش.

نام و نام خانوادگی: نازنین چیت ساز
متولد : ۱37۲/ اصفهان

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director:  Nazanin Chitsaz
Born:  1993/Isfahan
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: nazaninchitsaz@yahoo.com
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2121
15' The Coffinتابوت

ScreenScreenWriter: Akbar zare
Cinematograoher: Amir pour hekmat
Editor: Alireza salmanpour
Sound Recordist: Hasan salmani
Sound Mixer: Amin shervani 
Cast: Davood nourpour, Karim ashtari, 
Ahmad maserat, Rahim abaszade, Jalal 
khakzad, Behrooz alipour, Bashir yozbash-
lou, Ghader yozbashloo. Hasan salmani
Producer: IYCS , Akbar zare
City: Tabriz
Synopsis : The roof of the village mortuary 
collapsed due to the rain and the old and 
sacred coffin was left under the rain. Three 
wise men of the village, on behalf of the resi-
dents, come to the scene to find a solution.

فیلم نامه نویس: اکبر زارع
فیلمبردار: امیر پورحکمت

تدوینگر: علیرضا سلمانپور
صدابردار: حسن سلمانی

صداگذار: امین شروانی
موسیقی: 

 تهیه کننده: انجمن سینمایی جوانان ایران
-دفتر تبریز و اکبر زارع

 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران
- دفتر تبریز

بازیگران: داوود نورپور، کریم اشتری، احمد مسرت، 
رحیم عباس زاده، جالل خاکزاد، بهروز علی پور، بشیر 

یوزباشلو، قادر یوزباشلو و حسن سلمانی
شهر: تبریز

خالصه داستان: سقف غسالخانه روستا در اثر باران فرو 
ریخته و تابوت قدیمی و مقدس زیر باران مانده است. سه 

تن از ریش سفیدان روستا به نمایندگی از اهالی در محل 
واقعه حاضر می شوند تا راه چاره ای پیدا کنند.

نام و نام خانوادگی: اکبر زارع
متولد : ۱3۶۹/ تبریز

تحصیالت: کارشناسی تئاتر

Director: Akbar zare
Born: year 1990 / Tabriz
Education: B.A in Theater
Email: akbar.zare69@gmail.com
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2021
28' Night Tankتانک شب

ScreenScreenWriter: Amirreza Zarrin-
bakhsh
Cinematograoher: Mehdi Ilbeigi
Editor: Arash Khazaei
Sound Recordist: Alireza Karimnejad
Sound Mixer: Alireza Alavian
Music: Behzad Abdi 
Cast: Alireza Jalali tabar , Hadi Dibaji , 
Behzad Jafari , Mehrab Rezaei , Mohammad 
Barsoozian
Producer: Saba Insurance , IYCS
City: Tehran
Synopsis: One day after the battle of the Ira-
nian and Iraqi forces and the defeat of Iran, 
three lieutenants of the Special Air Force 
and one lieutenant decide to stay  and...

فیلم نامه نویس: امیررضا زرین بخش
فیلمبردار: مهدی ایل بیگی

تدوینگر: آرش خزایی
صدابردار: علیرضا کریم نژاد

صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: بهزاد عبدی

 تهیه کننده: موسسه صندوق بیمه بتاجا 
)محسن پریانی(  و انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: علیرضا جاللی تبار،  هادی دیباجی،  بهزاد 
جعفری، مهراب رضایی  و  زنده یاد  محمد برسوزیان

شهر:  تهران
خالصه داستان: یك روز پس از نبرد نیروهاى زرهى 

 ایران وعراق و شكست ایران، سه درجه دار از نوهد 
) نیروهاى ویژه هوابرد ارتش ( و یك درجه دار از لشگر  

92 زرهى اهواز كه باقى مانده نبرد هستند تصمیم 
گرفته اند كه ….

نام و نام خانوادگی:  امیررضا زرین بخش
متولد : ۱355 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد بازیگری

Director: Amirreza Zarrinbakhsh
Born: 1976/ Tehran
Education: M.A in Acting
Email: amir_zarrinbakhsh@yahoo.com
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2021
19' Tiyarehتی َیره

ScreenScreenWriter: Mostafa Mehraban
Cinematograoher: Mohsen Najafi Mehri
Editor: Mohsen Najafi Mehri 
Sound Recordist: Ali Abdolhoseini
Sound Mixer: Saeed Bahrami , Salman
Special Effects Technician:  Mohammad Abdi 
 Music: Issa Ghaffari 
Cast: Ayda Moradi, Shirin Ansari, Zahra 
Nooruzi, Mehdi Ghobadi, Hosein Latifi, 
Amirsam Nooruzi, Iran Ghadimi, Niyayesh 
Azmoodeh, Hadigheh Samipur.
Producer: Vahid Keshavarz , IYCS   
City: Roudbar
Synopsis : “TIYAREH”, an olive oiling device, is 
torn in the game by Shahriar, Hakim's friend. 
Gohar and Hekmat are afraid to tell the truth 
to their mother because their She has taken 
the turn to get oil and needs the TIYAREH. 
With the help of Shahriar, they go to another 
neighborhood to find a weaver.

فیلم نامه نویس: مصطفی مهربان
فیلمبردار: محسن نجفی مهری

تدوینگر: محسن نجفی مهری
صدابردار: علی عبدالحسینی

صداگذار: سعید بهرامی و سلمان
موسیقی: عیسا غفاری

تهیه کننده: وحید کشاورز 
تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان - دفتر رودبار
بازیگران: آیدا مرادی، شیرین انصاری، زهرا نوروزی، 

مهدی قبادی، حسین لطیفی، امیرسام نوروزی، ایران 
قدیمی، نیایش آزموده، حدیقه سمیع پور. 

شهر: رودبار
خالصه داستان: » تی  َیره « وسیله روغن گیری زیتون، 

در بازی کودکانه توسط شهریار دوست حکمت، پاره 
می شود. گوهر و حکمت، می ترسند ماجرا را به مادر 

بگویند چرا که مادرشان نوبت روغن گیری گرفته و به 
تی یره احتیاج دارد. پس در تالش هستند تا راهی پیدا 
کنند، آنها به کمک شهریار به محله ای دیگر می روند تا 

بافنده ای را پیدا کنند.

نام و نام خانوادگی: مصطفی مهربان
متولد : ۱3۶8 / رودبار

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

Director: Mostafa Mehraban
Born: 1989 / Roudbar
Education: M.A in Theater Directing
Email: mostafamehrban@gmail.com
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2021
21' Endless Roadجاده بی انتها

ScreenScreenWriter: Mehdi Marashi
Cinematograoher: Ramin Rastjoo 
Editor: Saeed Salman Roghani , Ebrahim 
Saeedi
Sound Recordist: Mojtaba Zare
Sound Mixer: Hamid Salman
Music: Mehdi Dastani
Cast: Payam Ahmadinia , Zoha Kazemi
Producer: Seyed Alireza Kazemi
City: Yazd
Synopsis : A man who inadvertently travels 
with a girl in the desert.

فیلم نامه نویس: مهدی مرعشی
فیلمبردار: رامین راستجو

تدوینگر: سعید سلمان روغنی و ابراهیم سعیدی
صدابردار: مجتبی زارع

صداگذار: حمید سلمان
موسیقی: مهدی داستانی

تهیه کننده: سید علیرضا کاظمی
بازیگران: پیام احمدی نیا و ضحی کاظمی

شهر: یزد
خالصه داستان: مردی که ناخواسته با دخترکی 

همسفر بیابان می شود.

نام و نام خانوادگی: مهدی مرعشی
متولد : ۱3۶۴ / یزد

تحصیالت: کارشناسی علوم پزشکی

Director: Mehdi Marashi
Born: 1967 / Yazd
Education: B.A in Medical Sciences
Email: m_marashi2009@yahoo.com
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2021
16' The saviorجان داد

ScreenScreenWriter: Soheila Pourmoham-
madi
Cinematograoher: Armin Yousefzadeh
Editor: Hamidreza Barzegar
Sound Recordist: Alireza Daryadel
Sound Mixer: Mohammad Javaherizadeh
Music: Behrad Khadivi 
Cast: Mahmoud Taghavi , Satia Asadi
Producer: javad Ramezani, IYCS
City: Anzali
Synopsis : The girl tries to save the fish 
caught by her father.

فیلم نامه نویس: سهیال پورمحمدی
فیلمبردار: آرمین یوسف زاده

تدوینگر: حمیدرضا برزگر
صدابردار: علیرضا دریادل

صداگذار: محمد جواهری زاده
موسیقی: بهراد خدیوی

تهیه کننده: جواد رمضانی
 تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران

 - دفتر رودبار
بازیگران: محمود تقوی و ستیا اسدی

شهر: تاالب انزلی
خالصه داستان: دختر سعی می کند ماهی های صید 

شده توسط پدرش را نجات دهد.

نام و نام خانوادگی: سهیال پورمحمدی
متولد : ۱3۶3 / رشت 

تحصیالت: کارشناسی مدیریت فرهنگی

Director: Soheila Pourmohammadi
Born: 1984/ Rasht
Education: B.A in Cultural Management
Email: soheilapourmohammadi2357@gmail.com
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2020
15' Nauseaحالت تهوع

ScreenScreenWriter: Mehrdad Kabiri
Cinematograoher: Hadi Pour Ahmadi
Editor: Nafiseh Sadeghian
Sound Recordist: Masih.H.Seraj
Sound Mixer: Reza Godazgar
Music:Mahan Farzad
Cast: Zahra Behrouz Manesh , Saeid 
Naghiloo , Reza Mohammad Khani , 
Shahrouz Aghaee ,Ronika Mohammadi , 
Soheila Mohagheghi , Nafiseh Sadeghian
Producer : Daniel Ghazagh Nezhad, Mehr-
dad Kabiri
City: Tehran 
Synopsis: Reza had an accident and was 
severely injured. But the driver's situation 
upsets him and he refuses to complain. This 
incident reveals a secret that Reza's wife is 
unaware of it.

فیلم نامه نویس: مهرداد کبیری
فیلمبردار: هادی پور احمدی

تدوینگر: نفیسه صادقیان
صدابردار: مسیح حدپور سراج

صداگذار: رضا گدازگر
موسیقی: ماهان فرزاد

تهیه کننده: دانیال قزاق نژاد، مهرداد کبیری
بازیگران: زهرا بهروزمنش، سعید نقی لو، رضا 

محمدخانی، شهروز آقایی، رونیکا محمدی، نفیسه 
صادقیان، سهیال محققی

شهر: تهران
خالصه داستان: رضا تصادف کرده و به شدت آسیب 

دیده است. اما شرایط راننده او را تحت تأثیر قرار 
می دهد و از شکایت صرف نظر می کند. این امر پرده 

از رازی برمیدارد که همسر رضا متوجه آن می شود و 
اتفاقاتی به وقوع میپیوندد.

نام و نام خانوادگی: مهرداد کبیری
متولد : ۱3۶7 / تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی نمایش

Director: Mehrdad Kabiri
Born: 1988/ Tehran
Education : B.A in Theater Directing 
Email: mehrdadkabiri7@gmail.com
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2021
13' Gardenحیاط

ScreenScreenWriter: Mostafa Soleymani
Cinematograoher: Davood Mohammadi 
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Sadegh Kia, Siavash Mollaeian
Cast: Esmaeil Mehrabi, Mahtab Servati 
Producer: Mostafa Soleimani 
City: Tehran
Synopsis: An old man is confronted with 
a corpse in his backyard; He finds out the 
truth by being curious about the fate of the 
passenger girl.

فیلم نامه نویس: مصطفا سلیمانی
فیلمبردار: داوود محمدی

تدوینگر: عماد خدابخش
صدابردار: سامان شهامت
صداگذار: سامان شهامت

موسیقی: صادق کیا، سیاوش مالئیان
تهیه کننده: مصطفا سلیمانی

بازیگران: اسماعیل محرابی، مهتاب ثروتی
شهر: تهران

خالصه داستان: پیرمردی که در حیاط خانه اش با 
یک جنازه مواجه شده است؛ با کنجکاوی در سرنوشت 

دخترک مسافر به حقیقت پی می برد.

نام و نام خانوادگی: مصطفا سلیمانی
متولد : ۱3۶5/تهران

تحصیالت: کاردانی مهندسی عمران

Director: Mostafa Soleimani 
Born: 1987/ Tehran
Education: Associate degree in Civil Engineering
Email: mo.solaimani@gmail.com
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2020
13' White linesخط های سفید

ScreenScreenWriter: Jalal Saedpanah
Cinematograoher: Foad Farabi
Editor:  Ebrahim Saeedi
Sound Recordist: Pezhman Razh, Mobin 
Ghaderi
Sound Mixer: Pezhman Razh
Cast: Bakhteyar panje,Mohsen kaslani,Pay-
am osmani,Behnoosh Amani 
Producer: Jalal Saedpanah
City: Sanandaj
Synopsis: Horam is a village boy who wants 
to stop all the wars in the world alone and 
keep all the warplanes passing over their 
border village and burn them at the right 
time.

فیلم نامه نویس: جالل ساعد پناه
فیلمبردار: فواد فارابی

تدوینگر: ابراهیم سعیدی
صدابردار: پژمان راژ و مبین قادری

صداگذار: پژمان راژ
تهیه کننده: جالل ساعد پناه

بازیگران: بختیار پنچه، محسن کسالنی، پیام عثمانی، 
بهنوش امانی
شهر :سنندج

خالصه داستان: هورام یک پسر روستایی است که 
میخواهد تمام جنگ های جهان را به تنهایی متوقف 

کند و تمام هواپیماهای جنگی را که از باالی دهکده 
مرزی آنها عبور می کنند نگه دارد و در زمان مناسب آنها 

را بسوزاند.

نام و نام خانوادگی: جالل ساعد پناه
متولد : ۱3۴۶ /سنندج

تحصیالت: دیپلم علوم انسانی

Director: Jalal Saedpanah
Born: 1967 / Sananadaj
Education : Diploma in Humanities
Email: jalalsaedpanah@yahoo.com
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2021
20' Baseless Laughter of the Deerخنده ی بی دلیل گوزنها

ScreenScreenWriter:Maziar Tehrani
Cinematograoher: Mohsen Najafi Mehri
Editor: Esmaeil Alizadeh
Sound Recordist: Saeid Bahrami 
Sound Mixer: Arash ghasemi
Music:Benyamen zarif 
Cast:Mohsen Sadeghi Nasab , Majid potki 
, Shabnam Farshad Jou , Sarena Taraghi , 
Jaber Vosough , Emad  Darvishi
Producer:Sajjad Imani , Reza Daneshpa-
jooh , IYCS
City: Shiraz
Synopsis : Gold coins are lost and the locals 
are doing everything they can to find them.

فیلم نامه نویس:مازیار تهرانی
فیلمبردار:محسن نجفی مهری

تدوینگر:اسماعیل علیزاده
صدابردار:سعید بهرامی

صداگذار:آرش قاسمی
موسیقی:بنیامین ظریف

تهیه کننده:سجاد ایمانی و رضا دانش پژوه
 تهیه شده در:  انجمن سینمای جوانان ایران

- دفتر شیراز
بازیگران:محسن صادقی نسب، مجید پتکی،  شبنم 

فرشاد جو، سارینا ترقی، جابر وثوق، عماد درویشی
شهر: شیراز

خالصه داستان: سکه های طال گم شده و اهالی در 
پی یافتن دست به هر کاری می زنند.

نام و نام خانوادگی: سجاد ایمانی
متولد:  ۱3۶7 / نورآباد ممسنی

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: Sajjad Imani 
Born: 1989/ Norabad mamasani 
Education: M.A in Cinema
Email: sajadimani64@gmail.com
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15' Decollageدکوالژ

ScreenScreenWriter: Erphaneh 
Sadeghzadeh
Cinematograoher: Alireza Zandiyeh
Editor: Masoume Agahi
Sound Recordist: Shayan Ebrahimi
Sound Mixer: Mahoor Mirshakak
Music: Taha Mazaheri
Cast: Mehdi Shahedi, Koroush mohammadi
Producer: Shahab Sadeghzadeh, Erphaneh 
Sadeghzadeh
City: Tehran
Synopsis: Someone intends to immigrate. 
Leave his country, his attachments and 
dependencies and separate from them. But 
what is left after he leaves? How will others 
feel about his absence?

فیلم نامه نویس: عرفانه صادق زاده
فیلمبردار: علیرضا زندیه
تدوینگر: معصومه آگاهی

صدابردار: شایان ابراهیمی
صداگذار: ماهور میرشکاک

موسیقی: طاها مظاهری
تهیه کننده: عرفانه صادق زاده، شهاب صادق زاده

بازیگران: کوروش محمدی، مهدی شاهدی
شهر: تهران

خالصه داستان: کسی می خواهد برود. کشورش، 
دل بستگی ها و وابستگی هایش را رها کند و از آن ها 

کنده شود. اما بعد از رفتن او چه چیزهایی باقی 
می ماند؟ چه حسی در بقیه ایجاد می شود در فقدان 

کسی که به او وابستگی و مهر داشته اند؟

نام و نام خانوادگی: عرفانه صادق زاده
متولد : ۱375/ تهران

تحصیالت:  کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Erphaneh Sadeghzadeh
Born: 1997 / Tehran
Education : B.A in Cinema Directing
Email: erphane.sadeghzadeh
@gmail.com
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2020
13' The Woundزخم

ScreenScreenWriter: Sahar Nourmonavar
Cinematographer: Ali Abpak
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Hasan Salmani
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Omid Eskandar
Cast: Vania Afzali, Alireza Labibian
Producer: Sahar Nourmonavar , IYCS
City: Tehran
Synopsis: A 9-year-old girl who lost her fam-
ily in the earthquake is experiencing signs of 
puberty of which she is unaware.

فیلم نامه نویس: سحر نورمنور
فیلمبردار: علی آب پاک

تدوینگر: شیدا گرجی
صدابردار: حسن سلمانی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: امید اسکندر

تهیه کننده: سحر نورمنور
تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: وانیا افضلی و علیرضا لبیبیان
شهر: تهران

خالصه داستان: دختری 9 ساله بعد از زلزله و 
ازدست دادن خانواده اش با نشانه هایی از بلوغ 

مواجه می شود، در صورتی که آگاهی نسبت به آن 
ندارد

نام و نام خانوادگی: سحر نورمنور
متولد :   ۱3۶۰/  شیراز

تحصیالت: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

Director: Sahar Nourmonavar
Born: 1981 / Shiraz
Education: M.A in Industrial Engineering
Email: s.nourmonavar@gmail.com



68

نی
ستا

دا
ن / 

یرا
ی ا

ما
سین

قه 
ساب

م
NA

TI
ON

AL
 CO

M
PE

TI
TI

ON
  / F

IC
TI

ON

1399
20'

2020
20 Zoozehزوزه

ScreenScreenWriter: Amir Najafi 
Cinematographer: Farhad Talebi Nejad
Editor: Vahid Raboudan
Sound Recordist: Ali Alavi
Sound Mixer: Erfan Ebrahimi
Cast: Behzad Dorani , Mojan Kordi
Producer: Amir Najafi
City: Qazvin
Synopsis : Niloufar laughed aimlessly at the 
funeral of her fiancé's relatives and could 
not control it.

فیلم نامه نویس: امیر نجفی
فیلمبردار: فرهاد طالبی نژاد

تدوینگر: وحید رابودان
صدابردار: علی علوی

صداگذار: عرفان ابراهیمی
تهیه کننده: امیر نجفی

بازیگران: بهزاد دورانی و موژان کردی
شهر: قزوین

خالصه داستان: نیلوفر در مسیر خاکسپاری اقوام 
نامزدش، بی جهت به خنده افتاده و نمی تواند آن را 

کنترل کند.

نام و نام خانوادگی: امیر نجفی
متولد : ۱37۲ /  قزوین

تحصیالت: کارشناسی تئاتر 

Director: Amir Najafi
Born: 1993 / Qazvin
Education: B.A in Theater
Email: amir.najafi.theater@gmail.com
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2021
23' MAGICشعبده    

ScreenScreenWriter: Siavash Farhadi
Cinematograoher: Pouyan Ranjbar
Editor: Pouyan Sholevar
Sound Recordist: Mohammad Arefi
Sound Mixer: Amin Sharifi
Cast: Behzad Dorani , Morteza Rahmani
Producer: Hasan Farhadi , Siavash Farhadi 
, IYCS
City: Bojnourd
Synopsis : A farmer boy accidentally meets 
a magician. And after watching his magic, 
he hopes for a miracle.

فیلم نامه نویس: سیاوش فرهادی
فیلمبردار: پویان رنجبر

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: محمد عارفی

صداگذار: امین شریفی
تهیه کننده: سیاوش فرهادی  و حسن فرهادی 

 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران
- دفتر بجنورد

بازیگران: بهزاد دورانی و مرتضی رحمانی
شهر: بجنورد

خالصه داستان: پسری کشاورز به طور تصادفی 
با شعبده بازی آشنا می شود؛ و پس از تماشای 

شعبده های او، در مسیری قرار می گیرد که به معجزه 
ای امیدوار می شود.

نام و نام خانوادگی: سیاوش فرهادی
متولد : بجنورد / ۱37۱

تحصیالت: کارشناسی ادبیات نمایشی

Director: Siavash Farhadi
Born: 1992 / Bojnourd
Education: B.A in Dramatic Literature
Email: siavashfarhad@gmail.com
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2021
19' Bruisedکبود

ScreenScreenWriter: ali tavakoli
Cinematograoher: asghar laeei
Editor: emaad khodabakhsh , saeed nejati
Sound Recordist: saeed zand
Sound Mixer: majid nejati
Music: farhad amini
Cast: ebrahim azizi , mojdeh daeei , mo-
hammad ashkanfar , banafsheh riyazi , ho-
mayom Hejazi , Amin Akbari nasab,  matin 
kheybali , hamidreza shahpasand
Producer: foad javdan , saeed nejati , IYCS
City:Tehran 
Synopsis : It may not be cunning to hide an 
incident, it may be because of the horror 
that it will bring to light.

فیلم نامه نویس: علی توکلی
فیلمبردار: اصغر الیی

تدوینگر: عماد خدابخش و سعید نجاتی
صدابردار: سعید زند

صداگذار: مجید نجاتی
موسیقی: فرهاد امینی

تهیه کننده: فواد جاودان  و سعید نجاتی 
 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران 

- دفتر تهران
بازیگران: ابراهیم عزیزی، مژده دایی،  محمد 

اشکانفر،  بنفشه ریاضی، همایون حجازی، امین اکبری 
نسب، متین ِخیبلی،  حمیدرضا شاهپسند

شهر: تهران
خالصه داستان: ممکن است پنهان کردن یک واقعه 

نه از سر حیله گری، که ناشی از وحشتی باشد که برمال 
شدن آن به بار خواهد آورد.

نام و نام خانوادگی: علی توکلی
متولد : ۱3۶۶ / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: ali tavakoli
Born: 1988/ Tehran
Education: M.A in Cinema
Email: ali_tavakoli1366@yahoo.com
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2021
20' cylinderکپسول

ScreenScreenWriter: Amir Pazirofteh
Cinematograoher: Davood Mohammadi
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Salman
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Hamed Ashrafi
Cast: Babak Nori, Milad Taraghikhah, Mah-
bubeh Sadat Hosseini, Saeed poor jandahi, 
Aseman Khodadadi
Producer: Amir Pazirofteh, IYCS
City: Rafsanjan
Synopsis: A teenage boy is interested in 
football but has to obey his strict father. His 
father prevents him from going to football 
matches. But after arguing with his father, 
he decides to be present on the day of the 
football match with the help of his friends.

فیلم نامه نویس: امیر پذیرفته
فیلمبردار: داود محمدی

تدوینگر: شیدا گرجی
صدابردار: سلمان

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: حامد اشرفی

تهیه کننده: امیر پذیرفته
 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران

- دفتر رفسنجان
بازیگران: بابک نوری، میالد ترقی خواه، محبوبه 

سادات حسینی، سعید پور جندقی، آسمان خدادادی
شهر: رفسنجان

خالصه داستان: پسر نوجوانی که علی رغم عالقه و 
استعدادش در فوتبال ناگزیر به اطاعت از پدری می باشد که 

اسیر مادیات است و به هرطریق مانع رفتن او به مسابقات 
فوتبال می شود. نهایت پس از جدال مستمر، روز موعود فرا 

می رسد و پسر تصمیم می گیرد با کمک دوستانش به  هر 
شکل شده است خود را به مسابقه فینال برساند.

نام و نام خانوادگی:  امیر پذیرفته
متولد : ۱37۱/ رفسنجان

تحصیالت:  کارشناسی بازیگری

Director: Amir Pazirofteh
Born: 1992/Rafsanjan
Education : B.A in Acting
Email: amir.pazir20@gmail .com
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2021
19' Gajooگجو

ScreenScreenWriter: Sina Mohammadian
Cinematograoher:  Ali Gholami
Editor: Alireza Abooei
Sound Recordist: Masih H. Seraj 
Sound Mixer: Ramin Abu al-Sedgh
Music: Behrad Khadivi
Cast: Maryam Moqaddam , Ehsan Bohlouli , 
Mobin Mousa lou , Mohammad Abdolvand
Producer: Behnam Hoseinkhani
City: Tehran 
Synopsis : Maryam and her son Navid enter 
a new house to start a new life. But some of 
them are in the past.

فیلم نامه نویس: سینا محمدیان
فیلمبردار: علی غالمی

تدوینگر:  علیرضا ابویی
صدابردار:  مسیح سراج

صداگذار: رامین ابوالصدق
موسیقی:  بهراد خدیوی

تهیه کننده: بهنام حسینخانی
تهیه شده در:  دسونه پیکچر – مویوال فیلم 

بازیگران: مریم مقدم، احسان بهلولی، مبین 
موسی لو، محمد عبدالوند

شهر:  تهران
خالصه داستان: ما قرار بود اسباب هایمان را ِبکشیم؛ 

خاکستر های یخچال و کمد روی زمین ریخته باشند و 
ما به دور المپ،  زیر نور ِ زرد رنگی پرواز  کنیم.

نام و نام خانوادگی: سینا محمدیان
متولد : ۱37۲/ بیرجند

تحصیالت: کارشناسی ادبیات نمایشی 

Director:  Sina Mohammadian
Born: 1993 / Birjand
Education: B.A in Dramatic Literature
Email: sinamohammadian.desune
@gmail.com
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2020
15' Boarsگرازها

ScreenScreenWriter: Gholamreza Jafari
Cinematograoher: Jafar Aslani
Editor: Pouyan  Sholevar
Sound Recordist: Mohammad Yar Ahmadi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Efan Farshi Zadeh
Cast: Iman Nazifi, Shohre Mousavi, Ebrahim 
Haj Heydari
Producer: Ramin Samani
City: Isfahan
Synopsis: A man returns home after years. 
But his wife has been married during this 
time.

فیلم نامه نویس: غالمرضا جعفری
فیلمبردار: جعفر اصالنی

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: محمد یار احمدی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: عرفان فرشی زاده

تهیه کننده: رامین سامانی
بازیگران: ایمان نظیفی، شهره موسوی، ابراهیم حاج 

حیدری
شهر: اصفهان

خالصه داستان: مردی بعد از سالها به خانه باز 
میگردد. ولی همسرش در این سالها ازدواج کرده 

است.

نام و نام خانوادگی: غالمرضا جعفری
متولد : ۱3۶3  / اصفهان

تحصیالت:  دیپلم

Director: Gholamreza Jafari
Born: 1984 / Isfahan  
Education : Diploma
Email: gholamrezajafari54@gmail.com
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2021
14' Wolfگرگ

ScreenScreenWriter: Behrouz Shamshiri
Cinematograoher: Jafar Naderi Akasbashi
Editor: Ali Moslemi
Sound Recordist: Hasan Salmani
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Javaheri 
Zadeh
Music: Babak Hossein Zadeh
Cast: Vahid Shirzad
Producer: Javad Arjmand
City: Tabriz
Synopsis : A nomedic boy has a physical 
problem as a result of an accident. His father 
tries to cure him. Between choices, his 
father is forced to do things that cause him 
new problems.

فیلم نامه نویس: بهروز شمشیری
فیلمبردار: جعفر نادری عکاسباشی

تدوینگر: علی مسلمی
صدابردار: حسن سلمانی

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده
موسیقی: بابک حسین زاده

تهیه کننده: جواد ارجمند
بازیگران: وحید شیرزاد

شهر : تبریز
خالصه داستان: پسری عشایری بر اثر حادثه ای 

دچار مشکل جسمی شده است، پدرش در تالش برای 
مداوای پسر بر سر دوراهی قرار می گیرد و مجبور به 

انجام کارهایی می شود که آن ها را با مشکالت جدیدی 
روبرو می کند.

نام و نام خانوادگی: بهروز شمشیری
متولد : ۱3۶5/ تبریز

تحصیالت: کارشناسی روانشناسی

Director: Behrouz Shamshiri
Born: 1986 / Tabriz
Education: B.A in Psychology
Email: Behrouz_shamshiri@yahoo.com
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2021
15' Guiltگناه

ScreenScreenWriter: Abolfazl Azizi , Sima 
Rasouli
Cinematograoher: Aref Namvar
Editor:Mehrdad Soleimani 
Sound Recordist:Majid Nejati , Mostafa 
Manjil
Sound Mixer: Majid Nejati
Music: Ahangchin Group 
Cast: Siros Hemati , Elahe Zahmati , Moein 
Takrosta, Sayeh Abaspur, Hamide Rasouli , 
Amir Soleimani
Producer: Moein Takrosta , Aliraza Ra-
himzadehj, IYCS
City: Tehran
Synopsis :Secrets are revealed in the last 
moments of a man's life.

فیلم نامه نویس: ابوالفضل عزیزی و سیما رسولی
فیلمبردار: عارف نامور

تدوینگر: مهرداد سلیمانی
صدابردار: مجید نجاتی و مصطفی منجیل

صداگذار: مجید نجاتی
موسیقی: گروه آهنگ چین

تهیه کننده: علیرضا رحیم زاده و معین تک روستا
تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: سیروس همتی، الهه زحمتی، معین تک 
روستا، سایه عباسپور، حمیده رسولی

شهر: تهران
خالصه داستان: رازهایی که لحظات آخر زندگی 

مردی برمال می شود.

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل عزیزی
متولد : ۱3۶۴/ تهران

تحصیالت: کارشناسی برق

Director: Abolfazl Azizi
Born: 1985 /Tehran
Education: B.A in  Electronic
Email: abolfazlazizione@gmail.com
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2020
15' Gandomگندم

ScreenScreenWriter: Hashem Moradi
Cinematograoher: Morteza Najfi
Editor: Hamid Najafi rad
Sound Recordist: Majid Hashemipour
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebra-
himi
Music: Masoud Sekhavat doost
Cast: Atefeh Aimni, Hadi Alizade
Producer: Hashem Moradi
City: Karaj
Synopsis: Gandom is an Afghan teacher 
who escaped from the Taliban. She lives 
with her husband and  her brother in Iran, 
in difficult conditions. she is informed that 
her family have been killed in the bombing 
of American planes, But She tries to hide it 
from his brother.

فیلم نامه نویس: هاشم مرادی
فیلمبردار: مرتضی نجفی
تدوینگر: حمید نجفی راد

صدابردار: مجید هاشمی پور
صداگذار: محمد حسین ابراهیمی

موسیقی: مسعود سخاوت دوست
تهیه کننده: هاشم مرادی

بازیگران: عاطفه امینی، هادی علیزاده
شهر:  کرج

خالصه داستان: گندم معلمی افغان است که از 
دست طالبان فرار کرده. او با همسر و برادرش در 
ایران، در یک گلخانه با شرایط سخت زندگی و کار 

می کنند. به گندم خبر می رسد خانواده و اهالی 
روستایشان بر اثر بمباران هواپیماهای آمریکایی کشته 
شده اند. او برای نجات برادر نوجوانش تالش می کند 

این موضوع را از او پنهان کند.

نام و نام خانوادگی:هاشم مرادی
متولد: ۱3۴۹ / اردبیل

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی

Director: Hashem Moradi 
Born: 1970 / Ardebil
Education: B.A in Directing
Email: hashem1432@yahoo.com
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2021
14' Deerگوزن

ScreenScreenWriter: Hadi Babaeifar
Cinematograoher: Amirhossein khoshbin
Editor: Mahmoud Ghaffari
Sound Recordist: Hamed Hoseinzadeh
Sound Mixer: Zohre Aliakbari
Cast: Ehsan Bakhshizadeh 
Producer: Hadi Babaeifar ,Mahmoud 
Ghaffari
City: Tehran
Synopsis: To save the life of his sick brother, 
who is on the verge of death, a boy decides 
to fight the angel of death.

فیلم نامه نویس: هادی بابایی فر
فیلمبردار: امیرحسین خوشبین

تدوینگر: محمود غفاری
صدابردار: حامد حسین زاده

صداگذار: زهره علی اکبری
تهیه کننده: هادی بابایی فر و محمود غفاری

بازیگران: احسان بخشی زاده
شهر:   تهران

خالصه داستان: پسر بچه ای برای نجات جان برادر 
بیمارش که در آستانه ی مرگ است تصمیم می گیرد به 

مبارزه با فرشته ی مرگ برود.

نام و نام خانوادگی: هادی بابایی فر
متولد : ۱3۶۲/ تهران

تحصیالت: کارشناسی  کارگردانی

Director: Hadi Babaeifar
Born: 1983/Tehran
Education: B.A in Directing
Email: hadibabaeifar1362@gmail.com
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2021
20' Leber Chromosome 17ِلِبر-کروموزوم ١٧

ScreenScreenWriter: Shervineh Didandeh , 
Mehrpouya Khansariyan
Cinematograoher: Soroush Alizadeh
Editor: Mohammad Najarian , Delaram 
Shemirani
Sound Recordist: Mehran Behrozinia
Sound Mixer: Mohamad Mahdi Javaheriza-
deh
Music: Peyman Yazdanian
Cast: Rashin Didandeh , Shoja Giyahi , 
Shahla Varsani , Ali Vafakhah  and  Zahra 
DavoodNejad
Producer: Hosein Kalhor , Shervineh 
Didandeh
City: Tehran
Synopsis: On the eve of emigrating to his wife, 
Yaghma finds out that he is becoming blind 
due to a hereditary disease and hides it from 
everyone.

 فیلم نامه نویس: شروینه دیدنده،
 مهرپویا خوانساریان

فیلمبردار: سروش علیزاده
تدوینگر: محمد نجاریان، دالرام شمیرانی

صدابردار: مهران بهروزی نیا
صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده

موسیقی: پیمان یزدانیان
تهیه کننده: شروینه دیدنده و حسین کلهر
 بازیگران: راشین دیدنده،  زهرا داوود نژاد، 

شجاع گیاهی، علی وفاخواه، شهال ورسانی
شهر: تهران

خالصه داستان: یغما در آستانه ی مهاجرت پیش  
همسرش متوجه می شود در اثر یک بیماری وراثتی در 

حال نابینا شدن است و آن را از همه پنهان می کند.

نام و نام خانوادگی: شروینه دیدنده
متولد : ۱3۶8  / تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Shervineh Didandeh
Born: 1990 / Tehran
Education: B.A in Cinema Directing
Email: sh_didandeh@yahoo.com
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2020
15' Leilaلیال

ScreenScreenWriter: Mojtaba Espanani
Cinematograoher: Mohamad Sadegh 
Davari
Editor: Mana mihan
Sound Recordist: Ali Kazeminejad
Sound Mixer: Saied Bahrami
Cast: Matin Soleymani
Producer: IYCS
City: Isfahan
Synopsis :Leila is called to a military base to 
identify the body of a martyr.

فیلم نامه نویس: مجتبی اسپنانی
فیلمبردار: محمدصادق داوری

تدوینگر: مانا میهن
صدابردار: علی کاظمی نژاد

صداگذار: سعید بهرامی
تهیه کننده: مجتبی اسپنانی

تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران
بازیگران: متین سلیمانی

شهر: اصفهان
خالصه داستان: لیال برای شناسایی جنازه ی شهیدی 

به یک قرارگاه نظامی فرخوانده می شود.

نام و نام خانوادگی: مجتبی اسپنانی
متولد : ۱357/فریدونشهر

تحصیالت: دیپلم

Director: Mojtaba Espanani
Born: 1980 / Fereydounshahr
Education: Diploma
Email: mojtabaespananii@gmail.com
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2020
5' LEOلئو

ScreenScreenWriter: Moein Rouholamini
Cinematograoher: reza ghasemi 
Editor: AmirHossein Shakeri
Sound Recordist:  Mostafa Bahmani
Sound Mixer: AmirHossein Shakeri
Music: Moein Rooholamini
Cast:  Hassan khoshhalat, Mohammad 
matin ziyafat, Mostafa Mousavi
Producer: IYCS, Moein Rouholamini
City: kashan
Synopsis: In a special situation, Khalid is in 
charge of football reporting

فیلم نامه نویس: محمد معین روح االمینی
فیلمبردار:رضا قاسمی

تدوینگر:امیر حسین شاکری
صدابردار: مصطفی بهمنی

صداگذار:امیرحسین شاکری
موسیقی: محمد معین روح االمینی

تهیه کننده:  محمد معین روح االمینی
 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران 

- دفتر کاشان
بازیگران:حسن خوشحالت، محمد متین ضیافت و 

مصطفی موسوی
شهر: کاشان

خالصه داستان: خالد در یک وضعیت خاص وظیفه 
گزارش فوتبال را برعهده دارد

نام و نام خانوادگی: محمد معین روح االمینی
متولد : ۱37۲/کاشان

تحصیالت:  کارشناسی حسابداری

Director: Moein Rouholamini
Born: 1993   /  kashan
Education: B.A in Accounting
Email: moeinruholamini@gmail.com
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2021
14' Matryoshkaماتروشکا

ScreenScreenWriter: Shirin Saboor
Cinematographer: Farhad Talebinejad
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Mir Shoja gerakoei
Sound Mixer: Hossein Abolsedgh
Music: Mehdi Panahi
Cast: Maryam Sarmadi, Pavan Afsar, Man-
sour Nasiri 
Producer: Mohammadreza Pirhadi
City: Tehran
Synopsis: . A father who has recently lost his 
child discovers facts about the death of his 
child through one of his toys.

فیلم نامه نویس: شیرین صبور
فیلمبردار: فرهاد طالبی نژاد

تدوینگر: عماد خدابخش
صدابردار: میر شجاع گراکوئی

صداگذار: حسین ابوالصدق
موسیقی: مهدی پناهی

تهیه کننده: محمدرضا پیرهادی
بازیگران: مریم سرمدی، پاوان افسر، منصور نصیری

شهر: تهران
خالصه داستان: پدری که به تازگی فرزندش را از 

دست داده است با پیدا کردن یکی از اسباب بازی های 
او به حقایقی در رابطه با مرگ فرزندش پی می برد.

نام و نام خانوادگی: یلدا زادون
متولد : ۱3۶8 / تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی

Director: Yalda Zadvan
Born: 1989 / Tehran
Education: B.A Directing
Email: zadvanyalda@gmail.com



82

نی
ستا

دا
ن / 

یرا
ی ا

ما
سین

قه 
ساب

م
NA

TI
ON

AL
 CO

M
PE

TI
TI

ON
  / F

IC
TI

ON

1399
15'

2021
15' Majan (grandmother)ماجان

ScreenScreenWriter: Atta dehghani , 
Fardin Ansari
Cinematograoher: Siavash Mazroui
Editor: Fardin ansari
Sound Recordist: Esmael Soltani
Sound Mixer: Fardin Ansari
Cast: iman nazifi , AmirMohammad Farah-
mand
Producer:IYCS, Imam Reza International 
Foundation
City: Tehran 
Synopsis: Students in a village, including 
Sajjad, must write an essay to win a compe-
tition.

فیلم نامه نویس: عطا دهقانی و  فردین انصاری
فیلمبردار: سیاوش مزروعی

تدوینگر: فردین انصاری
صدابردار: اسماعیل سلطانی

صداگذار: فردین انصاری
تهیه کننده: انجمن سینمایی جوانان ایران و بنیاد 

بین المللی امام رضا
بازیگران: ایمان نظیفی و  امیرمحمد فرهمند

شهر: اصفهان
خالصه داستان: دانش آموزان یک روستا از جمله 
سجاد برای برنده شدن در یک مسابقه باید انشاء 

بنویسند .

نام و نام خانوادگی: فردین انصاری
متولد :  ۱373/ اصفهان

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Fardin Ansari
Born: 1994 / Isfahan
Education: B.A in Cinema Directing
Email: fardinansari54@yahoo.com
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18' Mashoomماشوم

ScreenScreenWriter: Masoud Hashemi 
Nejad
Cinematographer: Behrooz Badrooj
Editor: Esmaeel Alizadeh 
Sound Recordist: Kiumars Sobhani
Sound Mixer: Mohammad Mehdi Javaher-
izadeh
Music: Mehdi Naderi
Cast: Matin Heydarinia, Hamid Reza Naeimi, 
Nasrin Moradi, Mahtab Jafari
Producer: Hossein Mirzamohammadi
City: Tehran
Synopsis : After about eighty days of captivity 
by the Taliban, Bloor managed to escape and 
returned to her village. But it does not take 
long for her to realize that her safe haven has 
become her slaughterhouse. No one is happy 
with Bloor's return except her husband.

فیلم نامه نویس: مسعود هاشمی نژاد
فیلمبردار: بهروز بادروج

تدوینگر: اسماعیل علیزاده
صدابردار: کیومرث صبحانی

صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده
موسیقی: مهدی نادری

تهیه کننده: حسین میرزامحمدی
بازیگران: متین حیدری نیا، حمید رضا نعمیمی، 

نسرین مرادی، مهتاب جعفری
شهر: تهران

خالصه داستان: بلور بعد از حدود هشتاد روز اسارت 
به دست طالبان موفق به فرار می شود و به روستای 

خود باز می گردد. اما دیری نمی گذرد که متوجه 
می شود مأمن گاه او، قتلگاه او شده است. هیچکس از 

بازگشت بلور خوشحال نشده است به جز  همسرش.

نام و نام خانوادگی: حسین میرزامحمدی
متولد : ۱3۶8 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما 

Director: Hossein Mirzamohammadi
Born: 1989 / Tehran
Education: M.A in Cinema
Email: h.mirzamo7@gmail.com
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2021
21' Cloudy Manمرد ابری

ScreenScreenWriter: Shahin Jalali 
Cinematograoher: Abdollah Shokri
Editor: Shahin Jalali 
Sound Recordist: Behnam Asadollahi 
Sound Mixer: Hossein Ghourchian 
Cast: Mahmood Nazar Aliyan
Producer: Shahin Jalali , IYCS 
City: Ardabil
Synopsis :The man has lost the balance of 
his life and faces unforeseen events.

فیلم نامه نویس: شاهین جاللی
فیلمبردار: عبدهللا شکری

تدوینگر: شاهین جاللی
صدابردار: بهنام اسدالهی

صداگذار: حسین قورچیان
تهیه کننده: شاهین جاللی

تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران - دفتر 
اردبیل

بازیگران: محمود نظر علیان
شهر: اردبیل

خالصه داستان: مردی که تعادل زندگی اش را از 
دست داده با اتفاقات پیش بینی نشده ای روبرو 

می شود.

نام و نام خانوادگی:  شاهین جاللی
متولد : ۱3۶۱ / اردبیل

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: Shahin Jalali
Born: 1983 / Ardabil 
Education: M.A in Cinema
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2021
27' Sufferings of characters leftمصائب خرده کاراکترهای جامانده

ScreenScreenWriter: Mohammad nima 
Mazaheri
Cinematograoher: Kourosh Hashemi 
Parast
Editor: Moein Karami
Sound Recordist: Amir Nakhjavan
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Javaher-
izade
Music: Amin Sadi , Raha Emami
Cast: yashar bob , mahdis heidari , kimia 
kermaniyan , benyamin peyrovani , mehdi 
karimi , mozjan reyhani , ladan zhafevand 
Producer: Reza dousti , Mohamad nima 
Mazaheri
City: Tehran
Synopsis: Several people come to a writer's 
house at night and bring him problems.

فیلم نامه نویس: محمد نیما مظاهری
فیلمبردار: کوروش هاشمی پرست

تدوینگر: معین کرمی
صدابردار: امیر نخجوان

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده
موسیقی: امین سعدی و رها امامی

تهیه کننده: رضا دوستی و محمد نیما مظاهری
بازیگران: یاشار باب، مهدیس حیدری، کیمیا 

کرمانیان، بنیامین پیروانی، مهدی کریمی، موژان 
ریحانی، الدن ژافه وند

شهر: تهران
خالصه داستان: چند نفر شبانه به خانه ی 

نویسنده ای می آیند و برای او مسائلی را پیش 
می آورند.

نام و نام خانوادگی: محمد نیما مظاهری
متولد : تهران

 سال : ۱3۶8 / تهران 
تحصیالت:  کارشناسی عمران

Director: Mohamad nima Mazaheri
Born: 1989 / Tehran
Education: B.A in civil engineering
Email: faezeenaziri@gmail.com
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2021
13' BLUE MELODYملودی آبی

ScreenScreenWriter: Maryam Sarjeh 
Peyma
Cinematograoher: Mohammad Hadadi
Editor: Morteza Payeh shenas
Sound Recordist: Shahin Pourdadashi
Sound Mixer: Zohreh AliAkbari
Music: Afshin Azizi
Cast: Sonia Sanjari, Ata Mehrad, Bardia 
Bazyar
Producer: Samad Vahedi
City: Tehran
Synopsis: Negar counted on Atta's help 
to make her short Film. When they visit 
the location of the film, they argue about 
their relationship. On the way back, Atta 
announces that the film interferes with 
another project.

فیلم نامه نویس:مریم سرجه پیما
فیلمبردار:محمد حدادی

تدوینگر:مرتضی پایه شناس
صدابردار:شاهین پورداداشی

صداگذار:زهره علی اکبری
موسیقی:افشین عزیزی

تهیه کننده:صمد واحدی
بازیگران:سونیا سنجری، عطا مهراد، بردیا بازیار

شهر: تهران
خالصه داستان: نگار برای ساخت فیلم کوتاهش 

روی کمک عطا حساب کرده. هنگام بازدید از لوکیشن 
فیلم درباره رابطه عاطفی بین خودشان جر و بحث 

می کنند. در بازگشت عطا اعالم می کند که فیلم نگار با 
پروژه دیگری تداخل دارد.

نام و نام خانوادگی:مریم سرجه پیما
متولد: ۱3۶۴ / کاشان

تحصیالت: کارشناسی فیزیک 

Director: Maryam Sarjeh Peyma
Born: 1985/ Kashan
Education : B.A in Physics
Email: Robatefarari@gmail.com
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2021
20' Regionمنطقه

ScreenScreenWriter: Asma Ebrahimzade-
hgan.
Cinematograoher: Davood Malek Hosseini
Editor: Mohammad Najariyan, Delaram 
Shemirani
Sound Recordist: Hadi Manavipoor
Sound Mixer:Amir Hossein Ghasemi
Music: Sahand Niknejad
Cast: Majid Aghakarimi, Soniya Sanjari, 
Bahare Riyai, Mehrdad Mostafavi, Hamed 
Nejabat.
Producer: Morteza Farshhbaf ,  IYCS
City: Tehran
Synopsis :. Everything is ready on stage. 
But things are not going well. The woman 
is nervous and thinks everyone expects her 
to be someone else. The man is confronted 
with the absence of his wife, which is a new 
experience for him.

فیلم نامه نویس: اسماابراهیم زادگان
فیلمبردار: داوود ملک حسینی 

تدوینگر: محمد نجاریان و دالرام شمیرانی
صدابردار: هادی معنوی پور

صداگذار: امیر حسین قاسمی
موسیقی: سهند نیک نژاد

تهیه کننده: مرتضی فرشباف
تهیه شده در:  انجمن سینمای جوانان ایران. 

بازیگران: مجید اقای کریمی، سونیا سنجری، بهاره 
ریاحی، مهرداد مصطفوی ، حامد نجابت. 

شهر: تهران
خالصه داستان: همه چیز در صحنه آماده است. اما 
کار خوب پیش نمی رود. زن عصبی  ست و فکر می کند 

همه از او انتظار دارند شخص دیگری باشد.  مرد با 
غیبت زنش روبه رو می شود که این برایش تجربه ی 

تازه ای ست. 

نام و نام خانوادگی: اسما ابراهیم زادگان
متولد : ۱3۶5 / تهران

تحصیالت:کارشناسی نمایش 

Director: Asma Ebrahimzadehgan
Born: 1986 / Tehran
Education: B.A in Theater
Email: mahsaebrahimzadeh1365@gmail.com
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2021
25' Morseمورس

ScreenScreenWriter: Ronak Jafari
Cinematograoher: Masud Salami
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Amir Shahverdi
Sound Mixer: Alireza Alavian
Music: Payam Azadi
Cast: Hadi Hejazifar , Hooman Rahnemoon, 
Saman Saffari, Salman Farkhonde , Sahra 
Asadollahi 
Producer: Mohammad Yousefi , Amirhos-
sein Enayati
City: Tehran
Synopsis : Three politician prisoners who 
are close friends gather to summon the 
ghost of Khosrow, one of their old com-
rades. Khosrow was said to have committed 
suicide in prison, but after his ghost is sum-
moned , other secrets are revealed.

فیلم نامه نویس: روناک جعفری
فیلمبردار: مسعود سالمی

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: امیر شهوردی

صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: پیام آزادی

تهیه کننده: محمد یوسفی ، امیرحسین عنایتی
بازیگران: هادی حجازی فر، هومن رهنمون، سامان 

صفاری، سلمان فرخنده، صحرا اسدالهی
شهر: تهران

خالصه داستان: همیشه اگه یه سوال بی جواب بود 
که دوست داشتی از کسی که مرده بپرسی چی بوده؟

نام و نام خانوادگی: روناک جعفری
متولد : ۱3۶8 / تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی نمایش 

Director: Ronak Jafari
Born: 1989 / Tehran
Education: B.A in Theater directing
Email: ronakjafari.filmmaker@gmail.com
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2021
9' Saviorناجی

ScreenScreenWriter: Ehsan Majooni
 Cinematograoher: Arash Ramezani
Editor: Mahyar Behmanesh
Sound Recordist: Meysam Kiamarsi
Sound Mixer: Ehsan Afsharian
 Music: Behnood Mohammadi
Cast: Ehsan Majooni, Amir Aram , Omid 
Shavandi , Hossein Monfared , Abbas kona-
rivand
Producer: Amirhossein Bahaedini
City: Tehran
Synopsis : Someone died in the pool; But 
the lifeguard is trying to save his own life.

فیلم نامه نویس: احسان معجونی
فیلمبردار: آرش رمضانی

تدوینگر: مهیار بهمنش
صدابردار: میثم کیامرثی

صداگذار: احسان افشاریان
موسیقی: بهنود محمدی

تهیه کننده: سید امیرحسین بهاالدینی
بازیگران: احسان معجونی، امیر آرام، امید شوندی، 

حسین منفرد، عباس کناریوند
شهر: تهران

خالصه داستان: شخصی در استخر جان داده 
است؛اما ناجی سعی در نجات جان خود دارد.

نام و نام خانوادگی: امیرحسین بهاالدینی
متولد : ۱37۹ / تهران
تحصیالت: دانشجو

Director: Amirhossein Bahaedini
Born: 2000/ Tehran 
Education: University student
Email: amir.baha1379@gmail.com
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2021
16' Prematureنارس

ScreenScreenWriter: Mohsen pouryouse-
fian
Cinematograoher: Babak Abarghani 
Editor: Sheyda Gorji 
Sound Recordist: Alireza Paknahad 
Sound Mixer: Erfan Yazdi 
Music: Sahand Niknejad
Cast: Reza Amouzad . Masoumeh Beigi
Producer: Mahdi jamalvand
City: tehran 
Synopsis: The man who sells balloons sees 
something strange in his purchases.

فیلم نامه نویس: محسن پوریوسفیان
فیلمبردار: بابک ابرغانی

تدوینگر: شیدا گرجی
صدابردار: علیرضا پاک نهاد

صداگذار: عرفان یزدی
موسیقی: سهند نیک نژاد

تهیه کننده: مهدی جمالوند
بازیگران: معصومه بیگی و رضا عموزاد

شهر: تهران 
خالصه داستان: مرد بادکنک فروش در خریدهایش 

چیز عجیبی را میبیند.

نام و نام خانوادگی: محسن پوریوسفیان
متولد : ۱3۶7 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: Mohsen pouryousefian 
Born: 1988 / Tehran
Education : M.A in Cinema
Email: mohsenpouryousefian@gmail.com
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2021
16' Guardsنگهبانان

ScreenScreenWriter: Majid Fakhrian
Cinematograoher: Alisina Azari
Editor: Majid Fakhrian, Abdolkarim Jokar
Sound Recordist: Morteza Bahrami
Sound Mixer: Behnam Pourshakiba
Cast: Abbas Javadi, Mehran Heidarizadeh, 
Mahdis Ghanizadeh, Mohammad Ranjbari-
an, Behnaz Bardestani
Producer: Majid Fakhrian , IYCS
City: Bushehr
Synopsis : The father and son stop search-
ing for the daughter of the family and start 
looking at the photos she took with her 
camera.

فیلم نامه نویس: مجید فخریان
فیلمبردار: علی سینا آزری

تدوینگر: مجید فخریان، عبدالکریم جوکار
صدابردار: مرتضی بهرامی

صداگذار: بهنام پورشکیبا
تهیه کننده: مجید فخریان

 تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران 
- دفتر بوشهر

بازیگران: عباس جوادی، مهران حیدری زاده، 
مهدیس غنی زاده، محمد رنجبریان، بهناز بردستانی

شهر: بوشهر
خالصه داستان: پدر و پسر، جستجو برای یافتن 

دختر خانواده را متوقف می کنند و به تماشاِی 
عکس هایی که او با دوربینش گرفته، می نشینند.

نام و نام خانوادگی: مجید فخریان
متولد : ۱373 / یاسوج

تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی نفت

Director: Majid Fakhrian
Born: 1994 / Yasuj
Education: M.A in Petroleum Engineering
Email: fakhrianmajid@gmail.com
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2021
15' Hajarooهاجرو

ScreenScreenWriter: Amirmasoud Soheili
Cinematograoher: Mehdi Rezaee
Editor: Mahyar Behmanesh
Sound Recordist: Mehdi Yeganeh
Sound Mixer:  Erfan Ebrahimi
Music: Ashkan Naeem
Cast: Marziye Mousavi,Alem Sabour,Emad 
Rasouli,Nazila Ahmadi,Setare Mousavi
Producer: IYCS,Afshin Akhlaghi
City: Tehran
Synopsis : Hajaru is an Afghan girl who is 
locked in her room by her brother until the 
day a young boy named Aslam comes to 
their house and she falls in love with him.

فیلم نامه نویس: امیر مسعود سهیلی
فیلمبردار: مهدی رضایی

تدوینگر: مهیاربهمنش
صدابردار: مهدی یگانه

صداگذار: عرفان ابراهیمی
موسیقی: اشکان نعیم

تهیه کننده: افشین اخالقی فیض آثار
تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: مرضیه موسوی،عالم صبور،عماد 
رسولی،نازیال احمدی،ستاره موسوی

شهر: تهران
خالصه داستان: هاجرو دختری افغان است که از 

تمام حقوق اولیه زنان منع شده، برادرش حتی اجازه 
خروج از اتاقش را به او نداده است.  روزی پسرجوانی 

به نام اسلم به طور اتفاقی به خانه آن ها می آید و 
هاجرو عاشق او می شود و برای رسیدن به اسلم مردد 

است که بماند یا برود.

نام و نام خانوادگی: افشین اخالقی فیض آثار
متولد : ۱3۶7 / مشهد

تحصیالت: کاردانی الکترونیک

Director: Afshin Akhlaghi
Born:1988/ Mashhhad
Education: Associate Degree in Electronic
Email: akhlaghifeyzasarafshin@gmail.com
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2021
15' Soullessَهَپروت

ScreenScreenWriter:  Mohammad 
Roohbakhsh
Cinematograoher: Ali Gholami
Editor: Mohammad Roohbakhsh
Sound Mixer: Ramin Abu al-Sedq
Music: Milad Movahedi
Cast: Keyvan Parmar
Producer: Mohammad Roohbakhsh
City: Tehran
Synopsis :In the last hours of life, human 
senses are disturbed. People often experi-
ence feelings that they have never experi-
enced before in their lifetime.

فیلم نامه نویس: محمد روحبخش
فیلمبردار: علی غالمی

تدوینگر: محمد روحبخش
صداگذار: رامین ابوالصدق

موسیقی: میالد موحدی
تهیه کننده: محمد روحبخش

بازیگران: کیوان پرمر
شهر: تهران

خالصه داستان: در ساعت های پایانی زندگی، 
حواس انسان ها دچار نوعی اخالل می شوند. افراد 

اغلب حس هایی را تجربه می کنند که در طول زندگی 
هیچ گاه شبیه به آن ها را تجربه نکرده اند.

نام و نام خانوادگی: محمد روحبخش
متولد : ۱3۶8  / تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی تئاتر

Director: Mohammad Roohbakhsh
Born: 1989 / Tehran
Education: B.A in Theater Directing
Email: m.roohbakhsh2@gmail.com
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2020
15' All The Timeهرگز گاهی همیشه

ScreenScreenWriter:  Shadi Karamroudi
Cinematograoher:  Hamed Hosseini 
Sangari
Editor:  Pouyan Sholevar
Sound Recordist:  Amir Ashegh Hosseini
Sound Mixer:  Zohre Aliakbari
Music:  Adib Ghorbani
Cast:   Shadi Karamroudi, Paniz Esmaeeli, 
Pooneh Parsaei
Producer:  Arian Vazirdaftari
City:  Tehran
Synopsis: Knowing the secret about his 
high school sister, Toranj enters the purga-
tory of decision making.

فیلم نامه نویس: شادی کرم رودی
فیلمبردار: حامد حسینی سنگری

تدوینگر: پویان شعله ور
صدابردار: امیر عاشق حسینی

صداگذار: زهره علی اکبری
موسیقی: ادیب قربانی

تهیه کننده: آرین وزیردفتری
بازیگران: شادی کرم رودی،  پانیذ اسماعیلی، پونه 

پارسایی
شهر: تهران

خالصه داستان: ترنج با دانستن رازی درباره ی 
خواهر دبیرستانی اش، در برزخ تصمیم گیری قرار 

می گیرد.

نام و نام خانوادگی: شادی کرم رودی
متولد : 1369 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director:   Shadi Karamroudi
Born: 1990 / Tehran
Education : M.A in Dramatic Literature
Email: shadi.karamroudi@gmail.com
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2021
12' AT HIS EIGHTهشت سالگی

ScreenScreenWriter: Reza Shad
Cinematograoher: Mahdi Rezai
Editor: Nima Shaeri
Sound Recordist: Amir Abbas Zahedi
Sound Mixer: Gisou Azadravesh
Cast: Artin Moradi , Alireza Mehran
Producer: Leila Goldoost, Reza Shad
City: Tehran
Synopsis : An eight-year-old boy brings his 
custody card to his father, hoping to stay 
with him.

فیلم نامه نویس: رضا شاد
فیلمبردار: مهدی رضایی

تدوینگر: نیما شاعری
صدابردار: امیر عباس  زاهدی

صداگذار: گیسو آزادروش
تهیه کننده: لیال گلدوست، رضا شاد

تهیه شده در: موسسه هنری کاکتوس
بازیگران: آرتین مرادی، علیرضا مهران

شهر:  تهران
خالصه داستان: پسر بچه ای هشت ساله برگه ی 

حضانت خود را برای پدرش می آورد، به امید این که 
در کنار او بماند.

نام و نام خانوادگی: رضا شاد
متولد : ۱3۶7 / تهران

تحصیالت:  کارشناسی  کارگردانی

Director: Reza Shad 
Born: 1988 / Tehran
Education: B.A in Directing
Email: rezashad.mail@googlemail.com
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2020
15' Hanaseهناسه

ScreenScreenWriter:  Meysam 
 Mohammadkhani
Cinematograoher:  Arash Sadeghi
Editor:  Ehsan vaseghi
Sound Recordist: Ahmad Saberi 
Sound Mixer:  Ali Abolsedgh 
Music:  Farzad Hadi
Cast: Mahmoud Nazaralian ,Hana Kamkar, 
Elahe Pourjamshid, Sahar Lotfi , Arina Lotfi.
Producer: Fatemeh sadat mokhtari
City: Tehran
Synopsis : A girl's romantic relationship 
with her mother, that they meet each other 
incidentally after separation.

فیلم نامه نویس: میثم محمدخانی
فیلمبردار: آرش صادقی

تدوینگر: احسان واثقی
صدابردار: احمد صابری

صداگذار: علی ابوالصدق
موسیقی: فرزاد هادی

تهیه کننده: فاطمه السادات مختاری
بازیگران: محمود نظرعلیان،هانا کامکار،الهه 

پورجمشید،سحر لطفی،آرینا لطفی.
شهر: تهران

خالصه داستان: رابطه ی عاشقانه دختر و مادری كه 
بر اثر یك اتفاق بعد از جدایی دوباره به هم می رسند.

نام و نام خانوادگی: میثم محمدخانی
متولد :۱37۱/ تهران

تحصیالت:  کاردانی

Director: meysam mohammadkhani
Born: 1992 / Tehran
Education: associate degree
Email: meysam581371@yahoo.com
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2021
16' The Craveویار

ScreenScreenWriter: Payvand Eghtesadi
Cinematograoher:  Davoud Malek Hosseini
Editor: Payvand Eghtesadi
Sound Recordist: Davoud Gholi pour
Sound Mixer: Saman Shahamat
Cast: Soheil Bavi,  Kooshan Hemmati,  Amir-
reza Mansouri,  Houra Tabatabaei
Producer: Houra Tabatabaei , IYCS
City: Tehran
Synopsis : At noon on Friday, Mohsen, 
Nima and Farid want to give bad news to 
Nastaran.

فیلم نامه نویس: پیوند اقتصادی
فیلمبردار: داوود ملک حسینی

تدوینگر: پیوند اقتصادی
صدابردار: داوود قلی پور
صداگذار: سامان شهامت

تهیه کننده: حورا طباطبایی 
تهیه شده در: انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: سهیل باوی، کوشان همتی، امیررضا 
منصوری، حورا طباطبایی

شهر: تهران
خالصه داستان: ظهر جمعه محسن، نیما و فرید 

می خواهند خبر ناگواری را به نسترن بدهند.

نام و نام خانوادگی: حورا طباطبایی
متولد : ۱37۲ / تهران 

تحصیالت: کارشناسی ارشد حقوق 
تجارت بین الملل

Director: Houra Tabatabaei
Born: 1993 / Tehran
Education: M.A in International Trade Law
Email: houra.s.tabatabaei@gmail.com





NATIONAL COMPETITION
SELECTION CONSULTANTS

مسابقه سینمای ایران
مشاورین دبیر - بخش مستند



Lecturer, researcher and documentarian. Bachelor's degree in dramatic literature and a 
member of   Iranian Documentary Filmmakers Associations.
He has made the scientific collections “Iranian Bee, Moda” and “ Honey ,Little Teacher “ and the doc-
umentaries “Samovar”, “Wind Painter”, “The Old Man and the Bazaar” and “ O Positive and  O Nega-
tive”.
 Member of the selection committee of Hasnat Short Film Festival , student film Festival,  The Cine-
maVérité and the Children and Adolescents Festival. 
Winning a statue and an honorary diploma for the best documentary of the CinemaVérité Internation-
al Film Festival for “Galin”. Jury best prize of CinemaVérité International Film Festival for “ My moth-
er is my tribe” , Golden Statue and Diploma of Honor for Best Film at Al Jazeera, Qatar Film Festival. 
Honorary diploma  for the best documentary of FICMA International Film Festival for “ Woolen dolls”.

Ezatolah Parvazeh
عزت هللا پروازه

مــدرس، پژوهشــگر و مســتند ســاز. کارشــناس ادبیــات نمایشــی و عضــو انجمــن صنفــی کارگردانــان مســتند 
خانــه ســینما. 

ــاش  ــماور«، »نق ــتندهای »س ــک« و مس ــم کوچ ــلک معل ــی« و »عس ــور ایران ــدا زنب ــی »م ــای علم ــاخت مجموعه ه او س
ــم  ــنواره های فیل ــاب جش ــات انتخ ــو هی ــروازه عض ــه دارد. پ ــی« را در کارنام ــت او منف ــازار« و »او مثب ــرد و ب ــاد«، »پیرم ب
ــت.  ــوده اس ــان  ب ــودکان و نوجوان ــنواره ک ــت  و جش ــینما حقیق ــتند س ــم مس ــجویی . فیل ــم دانش ــنات، فیل ــاه حس کوت
ــرای  ــت  ب ــینما حقیق ــتند س ــم مس ــی فیل ــنواره بین الملل ــتند جش ــم مس ــن فیل ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل ــب تندی کس
»گالیــن«، تندیــس، دیپلــم افتخــار و جایــزه ویــژه هیــات داوران جشــنواره بین المللــی مســتند ســینما حقیقــت  بــرای 
ــت،   ــینما حقیق ــی س ــنواره بین الملل ــد جش ــه بلن ــتند نیم ــن مس ــم افتخاربهتری ــس و دیپل ــن«، تندی ــل م ــادرم ای »م
ــس،  ــر و تندی ــره،  قط ــتند الجزی ــم مس ــی فیل ــنواره بین الملل ــم از جش ــن فیل ــار بهتری ــم افتخ ــی و دیپل ــس طالی تندی
ــن  ــب چندی ــی« و کس ــک کاموای ــرای »عروس ــک  ب ــای مکزی ــنواره فیکم ــتند از جش ــم مس ــن فیل ــار بهتری ــم افتخ دیپل

ــت. ــز وی اس ــه جوای ــی از جمل ــی و خارج ــنواره های داخل ــر از جش ــوان دیگ عن
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Born in 1971 in Tehran. Documentary filmmaker. Graduated in film directing and dramat-
ic literature. Member of the Iranian Documentary Filmmakers Association, lecturer in 
documentary cinema and member of the jury at several film festivals.
He has works such as “With Forat”, “The Secret of a Sculpture”, “A Madman from Scandinavia”, “The 
Child of Isfahan”, “Alaleh”, “)F-A(”, “Suz )Shush(” and: Saadi Carno “ in his record. Ektesabi Won Grand 
prize and Special Award of the Secretary of the Ninth CinemaVérité Film Festival for “With Forat”, Gold-
en Statue for Best Film in Entrepreneurship at the 14th CinemaVérité  Film Festival for “F-A”, Diploma 
of Honor for Best Director from the 6th  Haghighat Film Festival for “ The Secret of a Sculpture “, Golden 
Statue of Best Director at the 30th  Tehran International Short Film Festival for” Child of Isfahan “, Hon-
orary Plaque for Best Director at the Shamseh Festival for” Yogurt is Black “, Diploma of Honor for Best 
Director at the First International Festival of Science and Turquoise Statue has won the best editing of 
the 6th   CinemaVérité Film Festival for the film “ The Secret of a Sculpture “.

ــو  ــک. عض ــات دراماتی ــینما و ادبی ــی س ــل کارگردان ــارغ التحصی ــاز. ف ــتند س ــران. مس ــد   1349 در ته  متول
ــن  ــت داوران در چندی ــو هیئ ــتند و عض ــینمای مس ــدرس س ــران، م ــتند ای ــازان مس ــی فیلمس ــن صنف انجم

ــینمایی.  ــنواره س جش
ــه«،  ــان«، »آالل ــد اصفه ــکاندیناوی«، »فرزن ــی از اس ــمه«، » مجنون ــک مجس ــرات«، »راز ی ــا ف ــراه ب ــون »هم ــاری چ او آث
»)ف-الــف(«، »سووز)شــوش(« و :ســعدی کارنــو« را در کارنامــه خــود دارد. اکتســابی تندیــس فیــروزه ای و جایــزه ویــژه 
دبیــر نهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت بــرای »همــراه بــا فــرات«، تندیــس زریــن بهتریــن فیلــم در بخــش کارآفرینــی 
در چهاردهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت بــرای »ف-الــف«، دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی از ششــمین جشــنواره 
ــاه  ــم کوت ــنواره فیل ــن جش ــی امی ــی از س ــن کارگردان ــن بهتری ــس زری ــمه«، تندی ــک مجس ــرای »راز ی ــت ب ــینما حقیق س
ــیاه  ــت س ــم »ماس ــرای فیل ــه ب ــنواره شمس ــی از جش ــن کارگردان ــار بهتری ــوح افتخ ــان«، ل ــد اصفه ــرای »فرزن ــران ب ته
اســت«، دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی از نخســتین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای علمــی و تندیــس فیــروزه ای 

بهتریــن تدویــن از ششــمین جشــنواره ســینما حقیقــت  بــرای فیلــم »راز یــک مجســمه« را کســب کــرده اســت.

Farshad Ektesabi
فرشاد اکتسابی
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Nava Rezvani
نوا رضوانی

Born in 1982 in Sari. Writer, director, tutor and producer. Graduated from Tehran Univer-
sity of Arts with a bachelor's degree in cinema and a master's degree in dramatic litera-
ture. Member of the selection committee of the House of  Khaneh Cinema.
She has Directed documentaries “Coal!”, “Lonely”, “Dolls Do Not Know” and short films “An Or-
dinary Ring” and “Mask”.
Statue for Best Short Documentary and Diploma of Honor for Best Social Documentary for “ 
Coal!” From the CinemaVérité Festival, she is nominated for the best documentary and the best 
editing for the film “Dolls Do Not Know” from the CinemaVérité Festival. The short film “Mask” 
was also in the main section of the Locarno Film Festival.

متولــد 1361 در ســاری. نویســنده، کارگــردان، مــدرس و تهیــه کننــده. فــارغ التحصیــل کارشناســی ســینما و 
کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه هنــر تهــران. عضــو هیــات انتخــاب جشــن خانــه ســینما.

و  معمولــی«  حلقــه  »یــک  کوتــاه  فیلم هــای  و   نمی داننــد«  »عروســک ها  »تن هــا«،  »ظغــال!«،  مســتندهای   او 
»ماسک« را در کارنامه خود دارد.

 تندیــس بهتریــن مســتند کوتــاه و دیپلــم افتخــار بهتریــن مســتند اجتماعــی بــرای فیلــم »ظغــال!« از جشــنواره 
حقیقــت، نامــزد بهتریــن مســتند نیمــه بلنــد و بهتریــن تدویــن بــرای فیلــم »عروســک هــا نمــی داننــد« از جشــنواره 
حقیقــت از جملــه جوایــز وی اســت. همچنیــن فیلــم  کوتــاه »ماســک« در بخــش اصلــی جشــنواره فیلــم لوکارنــو حضــور 

داشــته اســت.
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1400
30'

1400
30' Adam and Eveآدم و حوا

Reasearch & Writing: Reza Daneshpajooh
Cinematograoher: Reza Daneshpajooh
Editor: Reza Daneshpajooh, Sajjad Imani
Sound Recordist: Pejman Amirnejad
Sound Mixer: Persooa Pakize
Producer: Reza Daneshpajooh , Negar 
Studio of Dena
City: Yasouj
Synopsis : Mr. and Mrs. Mandegar want to 
say a lot.

فیلمنامه نویس/ محقق: رضا دانش پژوه
فیلمبردار: رضا دانش پژوه

تدوینگر: رضا دانش پژوه، سجاد ایمانی
صدابردار: پژمان امیرنژاد

صداگذار: پرسوآ پاکیزه
تهیه کننده: رضا دانش پژوه

تهیه شده در: نگار فیلم دنا
شهر: یاسوج

خالصه:  آقا و خانم ماندگار می خواهند خیلی حرفها 
را بزنند.

کارگردان: رضا دانش پژوه 
متولد: ۱358/  یاسوج

تحصیالت: کارشناسی مدیریت بازرگانی

Director: Reza Daneshpajooh
Born: 1979/ Yasouj
Education: B.A in Business 
Administration
Email: rezadaneshp58@gmail.com
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Reasearch & Writing: Amar Bastanfard
Cinematograoher: Amar Bastanfard
Editor: Hani Salmani
Sound Recordist: Muslem Razavi
Sound Mixer: Mehdi Jamshidian
Producer: Hossein Kakavand
City: Tehran
Synopsis : A village man who tries to see a 
more beautiful life by painting and coloring 
the world around him.

فیلمنامه نویس/ محقق: عمار باستانفرد
فیلمبردار: عمار باستانفرد

تدوینگر: هانی سلمانی
صدابردار: مسلم رضوی

صداگذار: مهدی جمشیدیان
تهیه کننده: حسین کاکاوند 

شهر: تهران
خالصه: مرد روستایی که با نقاشی و رنگ آمیزی در 

دنیای پیرامونی خود سعی دارد زندگی زیباتر ببیند.
  

1400
29' 1400پرواز را به خاطر بسپار 

29'
Keep the flight in mind, the 
bird may die 

کارگردان: عمار باستانفرد 
متولد: ۱35۹/  شیراز

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی

Director: Amar Bastanfard
Born: 1980/ Shiraz
Education: B.A in Directing
Email: Ammar.bastanfard@gmail.com
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1399
15'

2020
15' I will not be aloneتنها نخواهم ماند

Reasearch & Writing: Farzaneh Fathi , Dr. Ali 
Ramezani Paji
Cinematograoher: Farahbakhsh Farhidnia , 
Mahmoud Reza Mafi Qazvinha 
Editor: Yaser Talebi
Sound Recordist: Hassan Jafari
Sound Mixer: Ramin Abu al-Sedgh
Music: Akbar Rastegar
Producer: Fariba Arab, Yasser Talebi , Elahe 
Nobakht
City: Sari
Synopsis : Son of an elderly and disabled 
couple falls into a coma as a result of an 
accident, parents donate his organs through 
forgiveness, love, humanity, and immortality. 
Now, five years later, the film crew intends to 
document their reconciliation with death - or 
rather, their familiarity with eternal life.

فیلمنامه نویس/ محقق: فرزانه فتحی و دکتر علی 
رمضانی پاجی

فیلمبردار: فرحبخش فرهیدنیا و محمودرضا مافی 
قزوینها

تدوینگر: یاسر طالبی
صدابردار: حسن جعفری

صداگذار: رامین ابوالصدق 
موسیقی: اکبر رستگار

تهیه کننده: فریبا عرب، یاسر طالبی و الهه نوبخت 
شهر: ساری

خالصه:  فرزند یک زوج کهنسال و معلول در اثر 
تصادف به کما می رود،  والدین با توسل به بخشش، 

عشق، انسانیت و جاودانگی، اعضای بدن او را اهدا 
می کنند.  حال گروه فیلمبرداری پس از گذشت پنج 

سال قصد دارد مسیر آشتی آن ها با مرگ - یا بهتر 
بگوییم، آشنایی آنها با زندگی ابدی را ثبت کند.

کارگردان: یاسر طالبی
متولد: ۱3۶۱ /  ساری

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: Yaser Talebi
Born: 1982/ Sari
Education: M.A in Cinema
Email: talebi.yaser@gmail.com
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Reasearch & Writing: Azam Khodarahmi 
Cinematograoher: Vahid Golriz 
Editor: Farhad Najafi
Sound Recordist: Ali Lashgari, Mohammad 
Ghorbaniyan
Sound Mixer: Farhad Najafi
Music: Faramarz Nasiri
Producer: Azam Khodarahmi , IYCS
City: Qazvin
Synopsis : A grandmother notices abnor-
mal behaviors in her grandson.

فیلمنامه نویس/ محقق: اعظم خدارحمی
فیلمبردار: وحید گلریز

تدوینگر: فرهاد نجفی
صدابردار: علی لشگری، محمد قربانیان

صداگذار: فرهاد نجفی
موسیقی: فرامرز نصیری

تهیه کننده: اعظم خدارحمی و انجمن سینمایی 
جوانان ایران-دفتر قزوین

شهر: قزوین
خالصه: مادربزرگی متوجه رفتارهای غیر عادی در نوه 

خود می شود.

1400
30' 2021جدامانده

30'Separated

کارگردان: اعظم خدارحمی 
متولد: ۱3۶۴/ شوشتر

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Azam Khodarahmi
Born: 1985/ Shooshtar
Education: B.A in Cinema Directing
Email: khodarahmiazam@gmail.com
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1400
3'

2021
3' Woodچوب

Reasearch & Writing: Morteza Payeshenas
Cinematograoher: Amir Hossein Janpanah 
, Ali Nikbakht, Mohammad Soltan
Editor: Morteza Payeshenas 
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebra-
himi
Producer: Morteza Shabani 
City: Tehran
Synopsis : Wood: It depends on which side 
you want to observe .

فیلمنامه نویس/ محقق: مرتضی پایه شناس
فیلمبردار: محمد سلطان، امیرحسین جان پناه و 

علی نیکبخت
تدوینگر: مرتضی پایه شناس

صداگذار: محمد حسین ابراهیمی
تهیه کننده: مرتضی شعبانی

شهر: تهران
خالصه: چوب؛ بستگی دارد کدام سمتش را بخواهی 

ببینی.

کارگردان: مرتضی پایه شناس 
متولد: ۱3۶۱/  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد عکاسی

Director: Morteza Payeshenas
Born: 1982/ Tehran
Education: M.A in Photography
Email: payeshenas@gmail.com
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Reasearch & Writing: Mehdi Rajabian
Cinematograoher: Mehdi Rajabian
Editor: Mahmoud Hagh Bayan
Sound Recordist: Mehdi Rajabian 
Sound Mixer: Mahmoud Hagh Bayan
Music: Mohaddeseh Teymouri , Ali Birang
Producer: Mehdi Rajabian
City: Sari
Synopsis : Zarafshoon, a 55-year-old single 
girl who works in the forest with her elderly 
and disabled parents. She could never think 
of a new life because of her dependence and 
circumstances.

فیلمنامه نویس/ محقق: مهدی رجبیان
فیلمبردار: مهدی رجبیان

تدوینگر: محمود حق بیان
صدابردار: مهدی رجبیان

صداگذار: محمود حق بیان
موسیقی: محدثه تیموری و علی بیرنگ

تهیه کننده: مهدی رجبیان
شهر: ساری

خالصه: زرافشون دختر مجرد55 ساله که به همراه پدر 
و مادر پیر و ناتوانش در جنگل به کار گالشی)گاوداری(

مشغول هستند او به خاطر وابستگی و شرایط موجود 
هرگز نتوانست به زندگی جدیدی فکر کند.

1399
27' 2020زرافشون

27'Zarafshoun

کارگردان: مهدی رجبیان 
متولد: ۱3۶۱/  ساری

تحصیالت: کارشناسی آب و هوا شناسی

Director: Mehdi Rajabian
Born: 1982/ Sari
Education: B.A in Meteorology
Email: m.rajabian1391@yahoo.com
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1400
30'

2021
30' Stepmotherزن پدر 

Reasearch & Writing: Morteza Farhadnia
Cinematograoher: Morteza Farhadnia
Editor: Morteza Farhadnia
Sound Recordist: Morteza Farhadnia
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Producer: Morteza Farhadnia
City: Tehran
Synopsis : At the request of his mother, a 
boy seeks a young wife for his father.

فیلمنامه نویس/ محقق: مرتضی فرهادنیا
فیلمبردار: مرتضی فرهادنیا

تدوینگر: مرتضی فرهادنیا
صدابردار: مرتضی فرهادنیا

صداگذار: آرش قاسمی
تهیه کننده: مرتضی فرهادنیا

شهر: تهران
خالصه: پسری به درخواست مادرش به دنبال 

همسری جوان برای پدرش میگردد.

کارگردان: مرتضی فرهادنیا 
متولد: ۱357/  تهران

تحصیالت: دکتری پژوهش هنر

Director: Morteza Farhadnia
Born: 1978/ Tehran
Education: PhD in Art Research
Email: gosanfilm@yahoo.com
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Reasearch & Writing: Elham Adeli
Cinematograoher: Elham Adeli , Moham-
mad Amin Torghi, Majid Yazdani
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Hamed Hosseinzadeh , 
Mohammad Amin Torghi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Producer: Elham Adeli
City: Tehran
Synopsis : War has different faces.

فیلمنامه نویس/ محقق: الهام عادلی
فیلمبردار: مجید یزدانی، الهام عادلی و محمدامین 

طرقی
تدوینگر: عماد خدابخش

صدابردار: حامد حسین زاده و محمدامین طرقی
صداگذار: حسین قورچیان

تهیه کننده: الهام عادلی
شهر: تهران

خالصه: جنگ چهره های متفاوتی دارد.

1400
22' 2021شهیق

22'Inhale

کارگردان: الهام عادلی 
متولد: ۱357/  اصفهان

تحصیالت: کارشناسی ارشد پژوهش هنر

Director: Elham Adeli
Born: 1978/ Isfahan
Education: M.A in Art Research
Email: mamintoroghi@gmail.com
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1400
12'

2021
12' Chairصندلی

Reasearch & Writing: Mohammad Bagher 
Shahin
Cinematograoher: Zia Hatami
Editor: Babak Heydari
Sound Recordist: Ahmad Hossein
Sound Mixer: Hasan Shabankare
Producer: Mohammad Bagher Shahin
City: Ahvaz
Synopsis : An incident in the war that is 
narrated on a chair

فیلمنامه نویس/ محقق: محمدباقر شاهین
فیلمبردار: ضیا حاتمی

تدوینگر: بابک حیدری
صدابردار: احمد حسین

صداگذار: حسن شبانکاره
تهیه کننده: محمدباقر شاهین

شهر: اهواز 
خالصه: حادثه ی در جنگ که بر روی یک صندلی 

روایت می شود.

کارگردان: محمدباقر شاهین 
متولد: ۱37۰/  اهواز

تحصیالت: دیپلم تئاتر

Director: Mohammad Bagher Shahin
Born: 1991/ Ahvaz
Education: Diploma in Theater
Email: shahinfilm91@gmail.com
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Reasearch & Writing: Ellahe Esmaeili
Cinematograoher: Emad Arad
Editor: Delaram Shemirani, Bahram Omrani
Sound Recordist: Emad Arad
Sound Mixer: Mohammad Ghasemi
Music: Maziar Jalaluddin
Producer: Ellahe Esmaeili
City: Mashhad
Synopsis : Asal, a 14-year-old girl, is 
planning to get married and her father has 
accompanied her on this journey.

فیلمنامه نویس/ محقق: الهه اسماعیلی
فیلمبردار: عماد آراد

تدوینگر: دالرام شمیرانی و  بهرام عمرانی
صدابردار: عماد آراد

صداگذار: محمد قاسمی
موسیقی: مازیار جالل الدین

تهیه کننده: الهه اسماعیلی
شهر: مشهد

خالصه: عسل، دختری ۱۴ ساله، قصد دارد ازدواج 
کند و پدرش نیز در این مسیر با او همراه شده است.

1400
30' 2021عروسک

30'The Doll

کارگردان: الهه اسماعیلی 
متولد: ۱3۶۹ /  مشهد

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی

Director: Ellahe Esmaeili
Born: 1990/ Mashhad
Education: M.A in Directing
Email: elahe.smaili@gmail.com
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1400
29'

2021
29'  Ghodrat & keshvarقدرت و کشور 

Reasearch & Writing: Ehsan Mehdizadeh
Cinematograoher: Ehsan Mehdizadeh
Editor: Ehsan Mehdizadeh
Sound Recordist: Mohammad Shafaghi
Sound Mixer: Ehsan Mehdizadeh
Producer: Ehsan Mehdizadeh , IYCS 
City: Birjand
Synopsis : Ghodrat and Keshvar are an 
elderly couple who have been living in the 
desert for years and earn their living by 
harvesting salt and spinach.

فیلمنامه نویس/ محقق: احسان مهدی زاده
فیلمبردار: احسان مهدی زاده

تدوینگر: احسان مهدی زاده
صدابردار: محمد شفقی

صداگذار: احسان مهدی زاده
تهیه کننده: احسان مهدی زاده و انجمن سینمایی 

جوانان ایران- دفتر بیرجند
شهر: فردوس

خالصه: قدرت و کشور زوج مسنی که سالهای سال 
داخل کویر زندگی می کنند و از برداشت نمک و سپند 

درآمد کسب می کنند.

کارگردان: احسان مهدی زاده 
متولد: ۱37۶ /  فردوس

تحصیالت: دیپلم برق

Director: Ehsan Mehdizadeh
Born: 1997/ Ferdows
Education: Diploma in Electricity
Email: ehsanmahdizadeh1376
@gmail.com
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Reasearch & Writing: Babak Majidi , Mina 
Khoshkhooi
Cinematograoher: Babak Majidi , Moin 
Sanjarian
Editor: Babak Majidi
Sound Recordist: Javad Parvardegari
Sound Mixer: Javad Parvardegari
Producer:  Mehdi Motahar
City: Astara
Synopsis : This film is the story of saving 
Steel Lagoon. A lagoon that is home to a 
variety of birds and creatures. Astara Munic-
ipality divides the road in the middle of the 
lagoon into two parts, which is opposed by 
environmental activists and people across 
the country.

 فیلمنامه نویس/ محقق: بابک مجیدی / 
مینا خوشخویی

فیلمبردار: بابک مجیدی و معین سنجریان
تدوینگر: بابک مجیدی

صدابردار: جواد پروردگاری
صداگذار: جواد پروردگاری

تهیه کننده: مهدی مطهر
شهر: آستارا

خالصه: این فیلم داستان نجات تاالب استیل است. 
تاالبی که محل زندگی پرندگان و جانداران گوناگونی 

میباشد. شهرداری آستارا با کشیدن جاده ای وسط این 
تاالب،آن را به دو بخش تقسیم می کند که با مخالفت 

فعاالن محیط زیست و مردم سراسر کشور مواجه 
می شود.

1400
30' 2021قصه های همیشگی

30'Everlasting stories

کارگردان: بابک مجیدی 
متولد: ۱357/  آستارا

تحصیالت: کاردانی آی تی

Director: Babak Majidi
Born: 1978/ Astara
Education: associate degree in IT
Email: majidi.babak7@gmail.com
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1399
30'

2020
30' Championقهرمان

Reasearch & Writing: Elham Aghaleri and 
Mehdi Jozaei
Cinematograoher: Abdullah Shokri
Editor: Babak Heydari
Sound Recordist: Ali Boland Nazar
Sound Mixer: Shahin Purdadashi
Music: Saba Nedaie
Producer:  Elham Aghaleri , IRIB - Documen-
tary chanel
City: Qazvin
Synopsis : Fatemeh Heshmati, an 84-year-
old grandmother, is an Asian national 
track and field champion. She faces many 
financial and social challenges to compete 
in the World Cup and makes a lot of effort 
to remove obstacles to participating in the 
competition.

فیلمنامه نویس/ محقق:  الهام آقالری و مهدی 
جوزایی

فیلمبردار: عبدااله شکری
تدوینگر: بابک حیدری

صدابردار: علی بلند نظر
صداگذار: شاهین پورداداشی

موسیقی: صبا ندایی
تهیه کننده: الهام آقالری 

تهیه شده در: شبکه مستند
شهر: قزوین

خالصه: فاطمه حشمتی مادربزرگ84 ساله، قهرمان 
ملی وآسیایی در رشته دومیدانی است. او برای شرکت 
در مسابقه جهانی با چالشهای زیادی به لحاظ مالی و 

اجتماعی مواجه است  و برای رفع موانع جهت حضور 
در مسابقه تالشهای بسیاری انجام می دهد.

کارگردان: الهام آقالری 
متولد: ۱3۶۰/  قزوین

تحصیالت: کارشناسی سینما

Director: Elham Aghaleri
Born: 1981/ Qazvin
Education: B.A in Cinema
Email: elhamaghalari@gmail.com
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Reasearch & Writing: Maryam Khodaei
Cinematograoher: Mehdi Talabani
Editor: Mehdi Talabani
Sound Recordist: Erfan Ami
Sound Mixer: Mehdi Talabani
Producer:  Mohammad Mehdi Talabani
City: Tehran
Synopsis : We are the kind of “ mp3” creatures 
of God .The shorter, the more power of God 
in you!
This is the slogan of Mehdi Ebrahimi, a short 
man who was able to establish a short restau-
rant in Tehran with a lot of effort. By hiring and 
attracting short stature staff from different 
cities of Iran to this restaurant, he has taken a 
very important step in creating employment 
and also creating a culture in the field of how 
to properly deal with this vulnerable group.

فیلمنامه نویس/ محقق: مریم خدائی
فیلمبردار: مهدی طالبانی

تدوینگر: مهدی طالبانی
صدابردار: عرفان عامی

صداگذار: مهدی طالبانی
تهیه کننده: محمد مهدی طالبانی

شهر: تهران
خالصه:  ما از نوع مخلوقات mp3 خداوند هستیم 

هر چه کوتاهتر، قدرت خدا در تو بیشتر!
این شعار مهدی ابراهیمی، کوتاه قامتی است که با 

همت و تالش فراوان توانسته رستوران کوتاه قامتان 
را در تهران تاسیس کند. او با استخدام و جذب 

پرسنل کوتاه قامت از شهرهای مختلف ایران به این 
رستوران، گامی بسیار مهم در اشتغال زایی و همچنین 

فرهنگسازی در زمینه نحوه ی صحیح برخورد جامعه 
با این قشر آسیب پذیر برداشته است.

1399
25' 2020کوتاه قامتان بلندهمت 

25'
Short statures, with big 
ambitions 

کارگردان: مریم خدائی 
متولد: ۱3۶۰/  تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی

Director: Maryam Khodaei
Born: 1981/ Tehran
Education: B.A in Directing
Email: irandoc1394@gmail.com
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1400
23'

1400
23' The sheep must surviveگوسفندان باید زنده بمانند 

Reasearch & Writing: Arman Gholipour 
Dashtaki
Cinematograoher: Arman Gholipour 
Dashtaki
Editor: Arman Gholipour Dashtaki
Sound Recordist: Neda Rahmanpour
Sound Mixer: Neda Rahmanpour
Producer:  DEFC, Arman Gholipour Dashtaki
City: Dashtak
Synopsis : Bakhtiari nomads face the dan-
gers of Covid 19 to keep their sheep alive.

فیلمنامه نویس/ محقق: آرمان قلی پور دشتکی
فیلمبردار: آرمان قلی پور دشتکی

تدوینگر: آرمان قلی پور دشتکی
صدابردار: ندا رحمانپور

صداگذار: ندا رحمانپور
موسیقی: آرشام کیانی

تهیه کننده: آرمان قلی پور دشتکی
تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی
شهر: دشتک

خالصه: عشایر بختیاری برای زنده ماندن گوسفندان 
خود با خطرات کویید 19 رو به رو می شوند.

کارگردان: آرمان قلی پور دشتکی 
متولد: ۱3۶۹ /  دشتک

تحصیالت: کارشناسی مرمت آثار تاریخی

Director: Arman Gholipour Dashtaki
Born: 1990/ Dashtak
Education: B.A in Restoration of 
historical monuments
Email: armangholipourdashtaki
@gmail.com
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Reasearch & Writing: Fereshteh Asadzadeh, 
Mahshid Talebi , Mahdad Haghighi
Cinematograoher: Mahshid Talebi
Editor: Afshin Sufiani
Sound Recordist: Fereshteh Asadzadeh
Sound Mixer: Afshin Sufiani
Producer:  Mahdad Haghighi
City: Tehran
Synopsis : “Majara Residence” is a renovation 
building on the island of Hormoz, the images of 
its colorful domes attracted a lot of attention 
on social networks and was met with much ac-
claim and critical acclaim. In this documentary, 
we go to the project designers, experts, and 
local people and try to highlight the contradic-
tions in the debates with a humorous look and 
turn it into a window to look at development in 
the periphery of the country.

فیلمنامه نویس/ محقق: فرشته اسدزاده، مهشید 
طالبی و مهداد حقیقی

فیلمبردار: مهشید طالبی
تدوینگر: افشین صوفیانی
صدابردار: فرشته اسدزاده

صداگذار: افشین صوفیانی
تهیه کننده: مهداد حقیقی

شهر: تهران
خالصه: » اقامتگاه ماجرا« بنای تازه سازی در جزیره 

هرمز است که تصاویر گنبدهای رنگی آن توجه زیادی 
را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کرد و با نظرات 

تحسین آمیز و انتقادی فراوانی روبه رو شد. در این 
مستند به سراغ طراحان پروژه، متخصصان و مردم 

بومی می رویم و  سعی می کنیم با نگاهی طنزآمیز 
تناقض های موجود در بحث ها را پررنگ کنیم و آن را 

به دریچه ای برای نگاه به توسعه در مناطق حاشیه ای 
کشور تبدیل کنیم.

1400
25' 1400ماجرای ماجرا 

25'The Story of «Majara»

کارگردان: مهداد حقیقی 
متولد: ۱375/  تهران

تحصیالت: کارشناسی سینما

Director: Mahdad Haghighi
Born: 1996/ Tehran
Education:  B.A in Cinema
Email: mahdad.haghighi@gmail.com
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1400
29'

1400
29' A mother from Darkhovinمادری از دارخوین 

Reasearch & Writing: Ayub Marvanipour , 
Amineh Barvaieh 
Cinematograoher: Mohammad Ramezan 
Ahmadi
Editor: Milad Farhanian
Sound Recordist: Mohammad Ramezan 
Ahmadi
Sound Mixer: Milad Farhanian
Producer:  Amineh Barvaieh , IRIB
City: Abadan
Synopsis : The story of a 105-year-old 
woman who refused to leave the city of 
Darkhovin during the Iran-Iraq war and re-
mained with Iranian forces during the war.

فیلمنامه نویس/ محقق: ایوب مروانی پور و امینه 
بروایه

فیلمبردار: محمد رمضان احمدی
تدوینگر: میالد فرهانیان

صدابردار: محمد رمضان احمدی
صداگذار: میالد فرهانیان

تهیه کننده: امینه بروایه و سازمان صدا و سیما
شهر: آبادان

خالصه: روایت پیرزنی 105 ساله که در طول جنگ 
ایران و عراق حاضر به ترک شهر دارخوین نشده و در 

طول جنگ در کنار نیروهای ایرانی باقی ماند.

کارگردان: ایوب مروانی پور 
متولد: ۱35۹ /  آبادان

تحصیالت: دیپلم علوم انسانی

Director: Ayub Marvanipour
Born: 1980/ Abadan
Education: Diploma in Humanities
Email: aioubmarvanipour@gmail.com
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Reasearch & Writing: Mohsen Shirzaei 
Cinematograoher: Sadegh Suri
Editor: Mohsen Shirzaei
Sound Recordist: Ismail Jamalzehi
Sound Mixer: Mehran Hosseini 
Producer:  IYCS
City: Zahedan
Synopsis : Many virgin girls have died. They 
were bitten before the bride was buried.

فیلمنامه نویس/ محقق: محسن شیرزایی
فیلمبردار: صادق سوری

تدوینگر: محسن شیرزایی
صدابردار: اسماعیل جمالزهی

صداگذار: مهران حسینی
تهیه کننده: انجمن سینمایی جوانان ایران

شهر: زاهدان
خالصه: دختران باکره بسیاری مرده اند آنها قبل از 

دفن عروس گز می شدند.

1400
28' 1400مترسک ها می رقصند 

28'The scarecrows are dancing

کارگردان: محسن شیرزایی 
متولد: ۱358 /  زاهدان

تحصیالت: کارشناسی هنرهای تجسمی

Director: Mohsen Shirzaei
Born: 1979/ Zahedan
Education: B.A in Visual Arts
Email: mohsen.shirzaei@gmail.com
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1400
25'

1400
25' A man from Rash Harmeمردی از رش هرمه

Reasearch & Writing: Borhan Ahmadi
Cinematograoher: Varia Golzarian , Saman 
Pasian
Editor: Borhan Ahmadi
Sound Recordist: Arastoo Mafakheri
Sound Mixer: Pejman Rajh
Producer: Borhan Ahmadi
City: Sanandaj
Synopsis : “Qader Molanpour” is a resident 
of “ Rash Harme” village who is being chem-
ically bombed at the same time as Sardasht 
city. His family is sent to Tabriz and Tehran 
hospitals for treatment. His daughter is 
born in Tabriz hospital and her name is 
Jian )Life( however she disappears in the 
hospital. His family is all martyred in Tehran 
hospitals.

فیلمنامه نویس/ محقق: برهان احمدی
فیلمبردار: وریا گلزاریان و سامان پاسیان

تدوینگر: برهان احمدی
صدابردار: ارسطو مفاخری

صداگذار: پژمان راژ
تهیه کننده: برهان احمدی

شهر: سنندج
خالصه: "قادر موالن پور" یکی از ساکنان روستای 
"رش هرمه" که همزمان با شهر سردشت بمباران 

شیمیایی می شود. خانواده او برای مداوا به 
بیمارستان های تبریز و تهران اعزام می شوند. دختر 
او در بیمارستان تبریز متولد می شود و نام او را ژیان 

)زندگی( می گذارند اما در بیمارستان ناپدید می شود. 
خانواده او همگی در بیمارستان های تهران شهید 

می شوند.

کارگردان: برهان احمدی 
متولد: ۱3۶۱ /  سنندج

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Borhan Ahmadi
Born: 1982/ Sanandaj
Education: B.A in Cinema Directing
Email: borhan.ahmadi89@gmail.com
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Reasearch & Writing: Hadis Janbozorgi
Cinematograoher: Omid Karim  Moghadam
Editor: Sogol Moradi
Sound Recordist: Omid Karim  Moghadam
Sound Mixer: Gisoo Azad Ravesh
Music: 
Producer: Hadis Janbozorgi , IYCS
City: Tehran
Synopsis : Hassan lives in one of the villages 
of Hormozgan. He fights for the protection 
of the environment in his area without any 
support.

فیلمنامه نویس/ محقق: حدیث جان بزرگی
فیلمبردار: امید کریم مقدم

تدوینگر: سوگل مرادی
صدابردار: امید کریم مقدم

صداگذار: گیسو آزادروش
تهیه کننده: حدیث جان بزرگی  و انجمن سینمایی 

جوانان ایران
شهر: تهران

خالصه: حسن در یکی از روستاهای هرمزگان زندگی 
می کند. او بدون هیچ پشتوانه ای در جهت حفظ 

محیط زیست منطقه خود می جنگد.

1400
30' 1400ُمغیسف 

30'Preserve 

کارگردان: حدیث جان بزرگی 
متولد: ۱3۶۱ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director: Hadis Janbozorgi
Born: 1982/ Tehran
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: hjanbozorgi@gmail.com
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1399
30'

2020
30'  Death and the dragonمیرو مار 

Reasearch & Writing: Amin Pakparvar
Cinematograoher: Soroush Hazrati
Editor: Ali Sedaqat
Sound Recordist: Ali Kalbasi
Sound Mixer: Nima Pourkarimi
Music: Nima Pourkarimi 
Producer: Arian Attarpour
City: Tehran
Synopsis : “ Death and the dragon “ rede-
fines the history of water supply and water 
crisis in Tehran based on the story of the 
dragon in Iranian mythology and its connec-
tion with water in Iranian culture and builds 
a bridge from myth to fantasy to historical 
narratives. The archive sections of this 
film contain unpublished images from the 
contemporary history of Iran.

فیلم نامه نویس/ محقق: امین پاک پرور
فیلمبردار: سروش حضرتی

تدوینگر: علی صداقت
صدابردار: علی کلباسی

صداگذار: نیما پورکریمی
موسیقی: نیما پورکریمی

تهیه کننده: آریان عطارپور 
شهر: تهران

خالصه: »میر و مار« با تکیه بر داستان اژدها در 
اساطیر ایران و ارتباطش با آب در فرهنگ ایرانی، 

تاریخ آبرسانی و بحران آب در تهران را بازتعریف 
می کند و پلی می سازد از خیال اسطوره ای تا 

روایت های تاریخی. بخش های آرشیوِی این فیلم 
حاوی تصاویر منتشر نشده ای از تاریخ معاصر ایران 

است.

کارگردان: امین پاک پرور 
متولد: ۱37۶ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی سینما

Director: Amin Pakparvar
Born: 1997/ Tehran
Education: B.A in Cinema
Email: pakparvar.amin@gmail.com



127
ند

ست
/ م

ن 
یرا

ی ا
ما

سین
قه 

ساب
م

NA
TI

ON
AL

 CO
M

PE
TI

TI
ON

  / D
OC

UM
EN

TA
RY

Reasearch & Writing: Mohammad Safa
Cinematograoher: Ali Bayat
Editor: Mohammad Safa
Sound Recordist: Mehran Choobindari
Sound Mixer: Saeed Babaei
Music: Producer: Mohammad Safa
City: Tehran
Synopsis : a nurse named Nazifeh works in 
the hospital's coronavirus ward despite her 
husband's objections.

فیلمنامه نویس/ محقق: محمد صفا
فیلمبردار: علی بیات

تدوینگر: محمد صفا
صدابردار: مهران چوبیندری

صداگذار: سعید بابایی
تهیه کننده: محمد صفا

شهر: تهران
خالصه: پرستاری به نام نظیفه علیرغم مخالفتی 
همسرش، در بخش بیماران کرونایی بیمارستان 

مشغول خدمت می باشد.

1399
25' 2020نظیفه

25'Nazifwh 

کارگردان: محمد صفا 
متولد: ۱3۶۴ / تهران

تحصیالت: کارشناسی نمایش

Director: Mohammad Safa
Born: 1985/ Tehran
Education: B.A in Theater
Email: mo.enhesari@gmail.com
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1400
22'

1400
22' Breaths of a cityنفس های یک شهر 

Reasearch & Writing: Mohammad Talebi
Cinematograoher: Mohammad Talebi
Editor: Mohammad Talebi
Sound Recordist: Mohammad Talebi
Sound Mixer: Mohammad Talebi
Music: Producer: Mohammad Talebi , IRIB 
Arak
City: Shazand
Synopsis : A visual and abstract narrative of 
air pollution in Arak.

فیلمنامه نویس/ محقق: محمد طالبی
فیلمبردار: محمد طالبی

تدوینگر: محمد طالبی
صدابردار: محمد طالبی

صداگذار: محمد طالبی
تهیه کننده: محمد طالبی و سازمان صدا و سیمای 

مرکز اراک
شهر: شازند

خالصه: روایتی تصویری و انتزاعی از آلودگی هوای 
اراک.

کارگردان: محمد طالبی 
متولد: ۱3۶5 /  شازند

تحصیالت: کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون

Director: Mohammad Talebi
Born: 1986/ Shazand
Education: M.A in TV Production
Email: talebi65@yahoo.com



129
ند

ست
/ م

ن 
یرا

ی ا
ما

سین
قه 

ساب
م

NA
TI

ON
AL

 CO
M

PE
TI

TI
ON

  / D
OC

UM
EN

TA
RY

Reasearch & Writing: Parviz Rostami
Cinematograoher: Parviz Rostami
Editor: Tawfiq Amani
Sound Recordist: Mosaeb Abbasi
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Music: Producer: Parviz Rostami , IYCS
City: Marivan
Synopsis : The narration of the philosophy 
of seven musical authorities is one of the 
oldest wind instruments )Shamshal( in the 
life of the people of Zagros. The Seven Offi-
cials is narrated with the monologue of an 
old man who spent 65 years of his life play-
ing the Shamshal. Seven is a sacred number 
in different religions, and the content of the 
film is somehow related to this topic.

فیلمنامه نویس/ محقق: پرویز رستمی
فیلمبردار: پرویز رستمی

تدوینگر: توفیق امانی
صدابردار: مصعب عباسی

صداگذار: آرش قاسمی
تهیه کننده: پرویز رستمی  و انجمن سینمایی جوانان 

ایران
شهر: مریوان

خالصه: روایت فلسفه ی هفت مقام موسیقایی از 
کهن ترین ساز بادی )شمشال(  در زندگی مردمان 

زاگرس نشین است . مقام های هفتگانه با مونولوگ 
پیرمردی روایت می شود که 65 سال از عمرش را با 

نوازندگی شمشال سپری کرده است. هفت در ادیان 
مختلف عدد مقدس است و به نوعی محتوای فیلم به 

این مبحث ارتباط پیدا می کند.

1400
23' 2021هفت سمفونی زاگرس 

23'Seven Zagros Symphonies

کارگردان: پرویز رستمی 
متولد: ۱35۶ /  مریوان

تحصیالت: کارشناسی نقاشی

Director: Parviz Rostami
Born: 1977/ Marivan
Education: B.A in Painting
Email: parvizrostami56@gmail.com
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1399
27'

2020
27' Surroundedهم مسیر با آب 

Reasearch & Writing: Fariborz Ahanin, 
Behnam Tajmir Riahi , Farhad Droudgar
Cinematograoher: Behnam Tajmir Riahi
Editor: Fariborz Ahanin , Mohammad Reza 
Irajpour
Sound Recordist: Behnam Tajmir Riahi , 
Habib Mohammadi
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebra-
himi
Music: Producer: Morteza Payeshenas , 
Behnam Tajmir Riahi
City: Isfahan
Synopsis : To make a television documen-
tary about the government's achievements, 
a documentary filmmaker team is on their 
way to an impassable village in southern 
Kerman that is itself plagued by a lack of 
roads and facilities.

فیلمنامه نویس/ محقق: فریبرز آهنین، بهنام 
تاجمیر ریاحی / فرهاد درودگر

فیلمبردار: بهنام تاجمیر ریاحی
تدوینگر: فریبرز آهنین و محمدرضا ایرج پور

صدابردار: بهنام تاجمیر ریاحی و حبیب محمدی
صداگذار: محمدحسین ابراهیمی

تهیه کننده: مرتضی پایه شناس و بهنام تاجمیر 
ریاحی

شهر: اصفهان
خالصه: یک گروه مستندساز برای ساخت یک مستند 

تلویزیونی از دستاوردهای دولت، در راه یک روستای 
صعب العبور در جنوب کرمان هستند که خودشان 

درگیر نبود جاده و امکانات می شوند.

کارگردان: بهنام تاجمیر ریاحی 
متولد: ۱3۶۶/  اصفهان

تحصیالت: کاردانی سینما

Director: Behnam Tajmir Riahi
Born: 1987/ Isfahan
Education: Associate degree in cinema
Email: b.tajmir.r@gmail.com
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Seifollah Samadian
سیف اله صمدیان

Born in 1953 in Urmia. Photographer and documentary filmmaker. Graduated in English 
Language and Literature.
He participated in documentaries like “Tehran at 25 o'clock”, “Bam; third day; tenth Day”, “One Day in Mo-
rocco”, “76 minutes and 15 seconds with Abbas Kiarostami” in his repertoire, as well as the cinematographer 
of three films by Abbas Kiarostami entitled: “ABS Africa”, “Roads” and “five”.Samadian is the founder and 
secretary of “Image of the Year” and “Image” Film Festival since 2003, a member of the National Iranian Pho-
tographers Society and the Policy Council of The Art and Experience Institute of Iranians Cinema, and the edi-
tor-in-chief of Image Magazine )a specialized journal of visual arts(.He has participated in solo and group pho-
tography exhibitions in Romania, Switzerland, World Press Photo, Paris Photography Month, Fanc Gallery 
Paris, Exhibition of Iranian Photographers in Paris, Barbican Center in London, Africa Photo Festival. Various 
including Documenta of Germany, Sharjah Biennale, Istanbul Biennale, Vienna Museum of Contemporary 
Art, Victoria and Albert Museum )London(, Kemper Contemporary Art )France( are on display.

متولد 1332 در ارومیه. عکاس و مستندساز. فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی است.
ــا  ــه ب ــه و 15 ثانی ــش«،  »76 دقیق ــم«، »روزی روزگاری در مراك ــوم؛ روز ده ــم؛ روز س ــاعت 25 «، »ب ــران س ــتندهای »ته او مس
ــن: »آ.ب.ث  ــا عناوی ــتمی ب ــاس کیارس ــم از عب ــه فیل ــردار س ــر ب ــن تصوی ــه دارد و همچنی ــتمی« را در کارنام ــاس کیارس عب
آفریقــا«، »جــاده هــا« و »پنــج« بــوده اســت.   صمدیــان بنیانگــذار و دبیــر جشــن تصویــر ســال و جشــنواره فیلــم تصویــر از 
ســال 1382، عضــو هیــات مدیــره انجمــن عکاســان ایــران و شــورای سیاســت گــذاری گــروه ســینمایی هنــر و تجربه و ســردبیر 
و مدیــر مســئول مجلــه تصویــر ) نشــریه تخصصــی هنرهــای تصویــری ( اســت. او در نمایشــگاه های عكاســی انفــرادی و 
جمعــی  در رومانــی، ســوئیس،  ورلدپــرس فتــو،  مــاه عكاســی پاریــس،  گالــری فنــك پاریــس، نمایشــگاه عكاســان ایرانــی 
پاریــس، باربیكــن ســنتر لنــدن، جشــنواره عكــس آفریقــا حضــور داشــته و آثــار عکاســی و ویدئــو آرتــش در نمایشــگاه هــا 
و بینال هــای مختلــف از جملــه داكومنتــا 11- آلمــان، بینــال شــارجه، بینــال اســتانبول، مــوزه هنرهــای معاصــر ویــن، مــوزه 

ویكتوریــا و آلبــرت )لنــدن(، هنرهــای معاصــر كمپــر )فرانســه( نمایــش داده شــده اســت.
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علیرضا چیتایی
Alireza Chitayi

Born in 1980 in Tehran. Director and photographer.Bachelor of Video communication.
He has made twelve short films and animations and held three solo photo exhibitions.
Chitayi has participated in more than fifty domestic and international film festivals and has 
been in charge of the artistic management of the Tehran Animation Festival for three seasons. 
He has also been the jury member of the animation section of the Khaneh Cinema Festival. He 
won a gold plaque at the Houston Film Festival and the second prize for Best Concept Art at the 
Resistance Festival.

 متولد 1358 در تهران. کارگردان و عکاس. کارشناسی ارتباط تصویری.
  او ساخت دوازده فیلم کوتاه و انیمیشن و برگزاری سه نمایشگاه عکس انفرادی را در کارنامه دارد. 

 چیتایــی در بیــش از پنجــاه جشــنواره داخلــی و بین المللــی فیلــم حضــور داشــته و ســه دوره مدیریــت هنــری 
جشــنواره پویانمایــی تهــران را بــر عهــده داشــته اســت. همچنیــن داور جشــنواره خانــه ســینما بخــش انیمیشــن بــوده 
ــنواره  ــی جش ــای مفهوم ــر هنره ــن اث ــوان دوم بهتری ــکا و عن ــتون آمری ــنواره هیوس ــی از جش ــالک طالی ــب پ ــت. کس اس

ــت. ــز وی اس ــه جوای ــت از جمل مقاوم
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Katayoun Parmar
کتایون َپرَمر

Born in 1996 in Bandar Abbas. Writer and Director. Bachelor of Cinema Directing from Teh-
ran University of Arts.
She has made short films such as “Kill”, “Barcelona”, “You Are Still Here”, “Life” and “A Short Im-
pression”. Winning the title of best film, best editing, best actress and best film from the point 
of view of spectators and best sound from Nahal Short Film Festival, best editing from Tehran 
International Short Film Festival, best filming from independent short film festival has been 
among the awards of her works. Permer has participated in several international festivals, such 
as the Mill Valley Film Festival in the United States. She has also been to the Exground Film Fes-
tival in Germany and has won the Best Sound and Best Cinematography award at the Canberra 
Film Festival in Australia.

 متولد 1374 در بندرعباس. نویسنده و کارگردان. لیسانس کارگردانی سینما  از دانشگاه هنر تهران.
ــاه« را در  ــت کوت ــک برداش ــی« و »ی ــی«، »زندگ ــوز اینجای ــو هن ــلونا«، »ت ــند«، »بارس ــاه »کش ــای کوت ــاخت فیلم ه او س

ــود دارد. ــه خ کارنام
ــن  ــاگران و بهتری ــگاه تماش ــم از ن ــن فیل ــر زن  و بهتری ــن بازیگ ــن، بهتری ــن تدوی ــم، بهتری ــن فیل ــوان بهتری ــب عن کس
صــدا از جشــنواره فیلــم کوتــاه نهــال، بهتریــن تدویــن از جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران بهتریــن فیلمبــرداری از جشــن 
مســتقل فیلــم کوتــاه ازجملــه جوایــز آثــار وی بــوده اســت.  پرمــر در چندیــن فســتیوال و جشــنواره بین المللــی چــون 

ــکا، ــای: Mill Valley Film Festival در آمری ــتیوال ه فس
 Canberra در آلمــان  حضــور داشــته و  جایــزه بهتریــن صــدا و بهتریــن فیلمبــرداری از  Exground Film Festival 

Film Festival  در اســترالیا را نیــز کســب کــرده اســت.
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1399
15'

2020
15' The Middleمیدل

ScreenScreenWriter: Soheil Soheili 
Seresht ,Esmail Gorji
Cinematograoher: Saeed Barati
Editor: Seyed Farid Hosseini
Sound Recordist: Mahan Jafarzadeh
Sound Mixer: Mahyar Salimi
Music : Mohsen Etemad Saeed
Producer: Sepehr Soheili Seresht
City: Tehran
Synopsis: A family is having food in the 
middle of a war zone 

فیلمنامه نویس: سهیل سهیلی سرشت و اسماعیل 
گرجی

فیلمبردار: سعید براتی
تدوینگر: سید فرید حسینی
صدابردار: ماهان جعفرزاده

صداگذار: مهیار سلیمی
موسیقی: محسن اعتماد سعید

تهیه کننده: سپهر سهیلی سرشت
شهر: تهران

خالصه: خانواده ای در حال غذا خوردن می باشند در 
حالی که اطرافشان میدان جنگ است.

کارگردان: سهیل سهیلی سرشت 
متولد: ۱3۶۶ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی تئاتر

Director: Soheil Soheili Seresht
Born: 1987/ Tehran
Education: B.A in Theater Directing
Email: soheili.srsh@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Rouzbeh Kazemi
Cinematograoher:  Hossein Roozaneh
Editor: Rouzbeh Kazemi
Sound Recordist: Mohammad Emami
Sound Mixer: Mohammad Mehdi Javaher-
izadeh
Cast: Hossein Hosseinian, Marjan Etefaghian
Producer: Farshad Mashayekhi
City: Tehran
Synopsis: A couple are living in an apart-
ment. A new neighbor brings in a new 
challenge in their life.

فیلمنامه نویس: روزبه کاظمی
فیلمبردار: حسین روزانه

تدوینگر: روزبه کاظمی
صدابردار: محمد امامی

صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده
تهیه کننده: فرشاد مشایخی

بازیگران: حسین حسینیان، مرجان اتفاقیان
شهر: تهران

خالصه: زن و شوهری در یک آپارتمان زندگی 
می کنند. همسایه جدید چالشی را در زندگی این زوج 

به وجود می آورد.

1399
13' 2020افتادن 

13'To happen

کارگردان: روزبه کاظمی نشاط 
متولد: ۱37۶ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی مدیریت صنعتی

Director: Rouzbeh Kazemi Neshat
Born: 1997 / Tehran
Education: B.A in Industrial Management
Email: kazemirouzbeh@gmail.com
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1400
15'

2021
15' Recurrenceبازگشت 

ScreenScreenWriter: Sam Moghimi 
Cinematograoher: Ehsan Ranjbar
Editor: Ravin Tahami
Sound Recordist: Shahin Sa Sabet
Sound Mixer: Navid Ghaleb
Cast: Darab Dadashzadeh, Amir Hossein 
Rezazadeh, Azita Parsa
Producer: Soroush Emtiyaz
City: Tehran
Synopsis: Sam is studying directing in Los 
Angles and thanks to an on-time death he 
has come to get his inheritance. Any time 
he wants to come back to Iran he has some 
weird dreams.

فیلمنامه نویس: سام مقیمی
فیلمبردار: احسان رنجبر
تدوینگر: راوین طاهامی

صدابردار: شاهین سا ثابت
صداگذار: نوید غالب

تهیه کننده: سروش امتیاز
بازیگران: داراب داداش زاده، امیرحسین رضازاده، 

آزیتا پارسا
شهر: تهران

خالصه: سام در لس آنجلس کارگردانی می خونه و به 
لطف یه مرگ به موقع اومده تا ارثشو بگیره.هرموقع 

میخواد بیاد ایران خواب های عجیب می بینه.

کارگردان: سام مقیمی 
متولد: ۱378/  شازند

تحصیالت: کارشناسی سینما

Director: Sam Moghimi
Born: 1998/ Shazand
Education: B.A in Cinema
Email: m.moqimi78@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Ali Taghizadeh , Amir 
Hossein Shirali
Cinematograoher: Amin Ansari
Editor: Ali Taghizadeh , Amir Hossein Shirali
Sound Recordist: Matin Mehdizadeh , 
Yazdan Khalili
Sound Mixer: Ali Taghizadeh , Amir Hossein 
Shirali
Cast: Diba Beyhaghi, Bahareh Amin, Negar 
TakhtKesh ha, Mehraveh Hossein Ali, Nona 
Adinan, Dorsa Armand, Dorsa Khalafpour
Producer: Amir Hossein Shirali, Ali Taghizadeh
City: Tehran
Synopsis: Darya has an argument with 
Samin and Samin leaves the party

فیلمنامه نویس: علی تقی زاده و امیرحسین شیرالی
فیلمبردار: امین انصاری

تدوینگر: علی تقی زاده و امیرحسین شیرالی
صدابردار: متین مهدی زاده و یزدان خلیلی

صداگذار: علی تقی زاده و امیرحسین شیرالی
موسیقی: بهراد ضحاکی

تهیه کننده:  امیرحسین شیرالی  و علی تقی زاده
بازیگران: دیبا بیهقی،  بهاره امین، نگار تخت کشها، 

مهراوه حسینعلی،  نونا آدینان، درسا آرمند، 
درسا خلف پور

شهر: تهران
خالصه: دریا در مهمانی گفت و گویی ناخوشایند با 

ثمین داشته و ثمین مهمانی را ترک می کند

1399
18' 2020بازی رفت، اینجاست 

18'Fort-Da Game

کارگردان: امیرحسین شیرالی /  علی تقی زاده
متولد: ۱377؛اهواز/ ۱378؛ اصفهان

تحصیالت: کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی مهندسی شیمی

Director: Amir Hossein Shirali/ Ali Taghizadeh
Born: 1997؛Avaz/ 1998؛Isfahan
Education: B.S in Mechanical Engineering/ A in Chemical Engineering
Email: amirhossein.shiralee@gmail.com
Email: tghizadeali@gmail.com
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1399
10'

2020
10' Beleifباور

ScreenScreenWriter: Mohammad Mostofi
Cinematograoher: Samad Ghorbanzadeh
Editor: Pouya Shakibi
Sound Recordist: Mohammad Dehghani
Sound Mixer: Mohammad Dehghani
Cast: Esra Azizian, Mitra Ahvar, Zahra 
Naghizadeh
Producer: IYCS
City: Urmia
Synopsis: This movie is about the common 
beliefs of Iranians which has been present-
ed in three episodes.

فیلمنامه نویس: محمد مستوفی
فیلمبردار: صمد قربانزاده

تدوینگر: پویا شکیبی
صدابردار: محمد دهقانی

صداگذار: محمد دهقانی
تهیه کننده: انجمن سینمایی جوانان ایران

بازیگران: اسرا عزیزیان، میترا اهور، زهرا نقی زاده
شهر: ارومیه

خالصه: این فیلم در مورد باورهای عامیانه بین مردم 
ایران است که به صورت 3 اپیزود کار شده است.

کارگردان: محمد مستوفی 
متولد: ۱3۶۱ /  ارومیه

تحصیالت: دیپلم

Director: Mohammad Mostofi
Born: 1982/ Urmia
Education: Diploma
Email: mohammedmostofi@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Morteza Farhadnia
Cinematograoher: Morteza Farhadnia
Editor: Morteza Farhadnia
Sound Recordist: Morteza Sohrabi
Sound Mixer: Arash Ghasemi
Cast: Mahdieh Farahani, Loghman Moham-
madi Pasand, Parisa Mashreghinia, Maedeh 
Emdadi, Bahar Abedini, Sara Mehrdar, 
Yasman Salhshour 
Producer: Morteza Farhadnia
City: Tehran
Synopsis: A group of art students sneak 
into the institute in order to surprise their 
teachers and to make a short movie but in 
an incident one of them is killed.

فیلمنامه نویس: مرتضی فرهادنیا
فیلمبردار: مرتضی فرهادنیا

تدوینگر: مرتضی فرهادنیا
صدابردار: مرتضی سهرابی

صداگذار: آرش قاسمی
تهیه کننده: مرتضی فرهادنیا

بازیگران: مهدیه فراهانی، لقمان محمدی پسند، 
پریسا مشرقی نیا، مائده امدادی، بهارعابدینی، سارا 

مهردار، یاسمن سلحشور
شهر: تهران

خالصه: گروهی از هنرجویان بازیگری به قصد 
غافلگیری اساتید خود، دزدانه وارد آموزشگاه 

می شوند تا فیلم کوتاهی بسازند اما بر اثر اتفاقی یکی 
از آنها کشته می شود.

1400
24' 1400پوک  

24'Puck

کارگردان: مرتضی فرهادنیا 
متولد: ۱357 /  تهران

تحصیالت: دکتری پژوهش هنر

Director: Morteza Farhadnia
Born: 1978/ Tehran
Education: PhD in Art Research
Email: gosanfilm@yahoo.com
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1400
30'

2021
30' Radiationsتشعشعات  

ScreenScreenWriter: Behrooz Sheida 
Karati
Cinematograoher: Vahid Khoshnevis
Editor: Behrooz Sheida Karati
Sound Recordist: Amir Reza Pedram Yar
Sound Mixer: Amir Reza Pedram Yar
Cast: Jabbar Rahmati, Amin Arab, Majid 
Mohseni, Zahra Sadeghi, Mohammad 
Beheshti, Hakim Malani, Hossein Salari, 
Massoud Dosti, Gholam Ahmad Dalir, Khalid 
Salehzadeh, Mahmoud Salehzadeh
Producer: Behrooz Sheida Karati
City: Taybad
Synopsis: A telecommunication tower has 
been cut in a village.

فیلمنامه نویس: بهروز شیدا کراتی
فیلمبردار: وحید خوشنویس

تدوینگر: بهروز شیدا کراتی
صدابردار: امیررضا پدرام یار

صداگذار: امیررضا پدرام یار
تهیه کننده: بهروز شیدا کراتی

بازیگران: جبار رحمتی، امین عرب،  مجید محسنی، 
زهرا صادقی، محمد بهشتی، حکیم ماالنی، حسین 

 ساالری، مسعود دوستی،  غالم احمد دلیر، خالد 
صالح زاده، محمود صالح زاده

شهر: تایباد
خالصه: دکل مخابراتی یک روستا بریده شده است.

کارگردان: بهروز شیدا کراتی 
متولد: ۱3۶8 / تایباد

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director: Behrooz Sheida Karati
Born: 1989/ Taybad
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: behrouzsheidakarati@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Fardin Sadeghi , 
Alireza Gholam Hosseini
Cinematograoher: Ali Hafezpour
Editor: Omran Hashemi
Sound Recordist: Alireza Karimnejad
Sound Mixer: Ali Hafezpour
Cast: Milad Ariafar
Producer: Shirzad Sadeghi  ,Mehdi Ariafar
City: Kordkuy
Synopsis : A young man prepares the cam-
era for an explanation as his dad has been 
held hostage. 

فیلمنامه نویس: فردین صادقی و علیرضا 
غالمحسینی

فیلمبردار: علی حافظ پور
تدوینگر: عمران هاشمی

صدابردار: علیرضا کریم نژاد
صداگذار: علی حافظ پور

تهیه کننده: شیرزاد صادقی و مهدی آریافر
بازیگران: میالد آریافر

شهر:  کردکوی
خالصه: جوانی دوربینی را آماده می کند و از خودش 

برای ارائه ی توضیحاتی فیلم می گیرد چون کسی 
پدرش را گروگان گرفته است.

1400
13' 2021تیرانوزاروس شیش تنی 

13'six- tone Tyrannosaurus 

کارگردان: فردین صادقی 
متولد: ۱3۶۹ /  کردکوی

تحصیالت: کارشناسی شیمی

Director: Fardin Sadeghi
Born: 1990/ Kordkuy
Education:B.A in Chemistry

Email: sadeqi.fardin@gmail.com
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1400
28'

2021
28'  How Should One Wait Forچگونه منتظر گودو باشیم 

Godot 

ScreenScreenWriter: Arshia Zeinali 
Cinematograoher: Rasoul Davari
Editor: Hossein Besharati
Sound Recordist: Alireza Daryadel
Sound Mixer: Alireza Daryadel
Music : Kamyar Mobasheri
Cast: Farshad Haghanipour, Kianoosh 
Ghavami, Arshia Zeinali
Producer: Arshia Zeinali , IYCS
City:Rasht
Synopsis : two mi

فیلمنامه نویس: عرشیا زینعلی
فیلمبردار: رسول داوری

تدوینگر: حسین بشارتی
صدابردار: علیرضا دریادل

صداگذار: علیرضا دریادل
موسیقی: کامیار مبشری

تهیه کننده: عرشیا زینعلی و انجمن سینمایی 
جوانان ایران

بازیگران: فرشاد حقانی پور، کیانوش قوامی، 
عرشیا زینعلی

شهر: رشت
خالصه: در دو دقیقه مانده به نیمه شب آنها 

منتظرند.

کارگردان: عرشیا زینعلی 
متولد: ۱3۶5 /  طوالش

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی نمایش

Director: Arshia Zeinali
Born: 1986/ Talesh
Education: B.A in Theater Directing
Email: arshiia.zeiinalii@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Hamed Ghasemi
Cinematograoher: Keywan Shabani
Editor: Hamed Ghasemi
Sound Recordist: Mustafa Manjil
Sound Mixer: Younes Eskandari
Cast: Meysam Jahangiri, Eli Emami, Hesam 
Talebi, Mahmoud Reza Ferdowsi, Payam 
Shohrati, Reza Taheri, Akram Ferdowsi, Mar-
zieh Aghasi, Mahshid Kazemi, Elena Aghasi 
Producer: Hamed Ghasemi
City: Tehran
Synopsis : Ardalan is selling his stuff from 
work and home due to bankruptcy. His wife 
and him are packing his stuff to move to 
another city when they face an offer to stay 
from a neighbor and they are torn.

فیلمنامه نویس: حامد قاسمی
فیلمبردار: کیوان شعبانی

تدوینگر: حامد قاسمی
صدابردار: مصطفی منجیل

صداگذار: یونس اسکندری
تهیه کننده: حامد قاسمی

بازیگران: میثم جهانگیری، الی امامی، حسام طالبی، 
محمود رضا فردوسی، پیام شهرتی، رضا طاهری، اکرم 

فردوسی، مرضیه آقاسی، مهشید کاظمی، النا آقاسی
شهر: تهران

خالصه: اردالن که بعد از ورشکستگی در حال فروش 
وسایل کار و بخشی از وسایل خانه اش می باشد . او و 
همسرش در حال جمع کردن وسایل خانه برای رفتن 
به شهرستان هستند که با پیشنهاد یکی از همسایگان 

برای ماندن در دو راهی سخت قرار می گیرد.

1400
10' 1400چیزهایی برای فروش 

10'Some Things for Sale 

کارگردان:  حامد قاسمی 
متولد: ۱3۶8 /  خمین

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

Director: Hamed Ghasemi
Born: 1989/ Khomein
Education: M.A in Theater Directing
Email: cinema.director68@gmail.com
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1400
7'

2021
7' Red penخودکار قرمز

ScreenScreenWriter: Mohammad Abbasi
Cinematograoher: Mohammad Abbasi
Editor: Mohammad Amin Malekzadeh , 
Mohammad Abbasi
Sound Mixer: Hassan Shabankare
Cast: Ali Jalilpour, Abdullah Hajipour, 
Razieh Mohammadi 
Producer: Mohammad Abbasi
City: Kazerun
Synopsis : A child shifts from one nightmare 
to another.

فیلمنامه نویس: محمد عباسی
فیلمبردار: محمد عباسی

تدوینگر: محمدامین ملک زاده و محمد عباسی
صداگذار: حسن شبانکاره

تهیه کننده: محمد عباسی
بازیگران: علی جلیل پور، عبدهللا حاجیپور، راضیه 

محمدی
شهر: کازرون

خالصه: کودکی از کابوسی به کابوس دیگر میغلتد.

کارگردان: محمد عباسی 
متولد: ۱3۶۲ /  شیراز

تحصیالت: کارشناسی مهندسی برق

Director: Mohammad Abbasi
Born: 1983/ Shiraz
Education: B.S in Electrical Engineering
Email: abbasi449@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Niloufar Naderi
Editor: Niloufar Naderi 
Sound Mixer: Niloufar Naderi
Producer: Niloufar Naderi
City: Tehran
Synopsis : A vulture was dipping his beak 
into my leg. Before he had torn my boots 
and socks and he had gotten to my skin. 
After each time, he would turn around my 
head restlessly and then he would start all 
over again……

فیلمنامه نویس: نیلوفر نادری
تدوینگر: نیلوفر نادری

صداگذار: نیلوفر نادری
تهیه کننده: نیلوفر نادری

شهر: تهران
خالصه: الشخوری بود که منقار در پاهای من فرو 

می کرد. پیش تر چکمه ها و جوراب هایم را از هم دریده 
بود و حال به گوشت پاهایم رسیده بود. پس از هر 

نوک چند بار ناآرام به گرد سرم می چرخید و باز کار 
خود را از سر می گرفت.

1400
3' 2021درد مزمن 

3'Chronic Pain 

کارگردان: نیلوفر نادری 
متولد: ۱37۲ /  شیراز

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Niloufar Naderi
Born: 1993/ Shiraz
Education: M.A in Animation
Email: naderi.niloufar@gmail.com
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1400
10'

2021
10'  Taming Houseرامخانه

ScreenScreenWriter: Ehsan Shadmani
Cinematograoher: Amin Bagheri
Editor: Ehsan Shadmani
Sound Recordist: Kamyar Behbahani
Sound Mixer: Kamyar Behbahani
Music: Mustafa Farmani
Cast: Kamal Kalantar, Hassan Taseiri, 
Leila Dokoohaki, Hedieh Kazeruni, Pardis 
Shirvani, Hamid Sadeghi 
Producer: Leila Dokoohaki
City: Shiraz
Synopsis : Tomorrow is the proposal cere-
mony of the younger daughter  of the family. 
The father decides to  take his son to the 
mental hospital without the family realizing 
it but this was the staring point of the unusu-
al incidents for the son of the family.

فیلمنامه نویس: احسان شادمانی
فیلمبردار: امین باقری

تدوینگر: احسان شادمانی
صدابردار: کامیار بهبهانی

صداگذار: کامیار بهبهانی
موسیقی: مصطفی فرمانی
تهیه کننده: لیال دوکوهکی

بازیگران: کمال کالنتر، حسن تسعیری، لیالدوکوهکی، 
هدیه کازرونی، پردیس شیروانی، حمید صادقی

شهر: شیراز
خالصه: فردا مراسم خواستگاری دخترکوچک است، 

پدر تصمیم می گیرد برای با خبر نشدن خانوادۀ 
خواستگار از بیماری اعصاب وجنون پسِر خانواده، او 
را مجددًا و خارج از نوبت به آسایشگاه اعصاب وروان 

بسپارد، اما این شروع ماجرا برای سفرهای غریب پسر 
است.

کارگردان: احسان شادمانی 
متولد: 13۶4/  شیراز

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director: Ehsan Shadmani
Born: 1985/ Shiraz
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: ehsanshadmani2@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Roozbeh Farazmand
Cinematograoher: Shing Hee Ho
Editor: Roozbeh Farazmand
Sound Recordist: Kimia Hendi
Sound Mixer: Pouya Payvar
Cast: Howard Ho
Producer: Roozbeh Farazmand
City: Tehran
Synopsis : The movie is in the form of an ur-
ban documentary based on self-alienation 
and an atomized society in one of the met-
ropolitan cities of the contemporary world, 
Melbourne. From 2011 to 2017, this city was 
the best city regarding living standards. 

فیلمنامه نویس: روزبه فرازمند
فیلمبردار: شینگ هی هو

تدوینگر: روزبه فرازمند
صدابردار: کیمیا هندی

صداگذار: پویا پایور
تهیه کننده: روزبه فرازمند

بازیگران: هاوارد هو
شهر: تهران

خالصه: فیلمی به سیاق مستندهای شهری در 
مورد از خودبیگانگی و اتمیزه شدن جامعه در یکی از 

متروپولیتنهای جهان معاصر یعنی ملبورن. این شهر 
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱7 برترین شهر از لحاظ استانداردهای 

زندگی بوده است.

1400
30'

2021روزنوشتهای مردی که آنجا نبود 
30'

Diaries of the man who was 
not there 

کارگردان: روزبه فرازمند 
متولد: ۱3۶۱ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشدکارگردانی سینما

Director: Roozbeh Farazmand
Born: 1982/ Tehran
Education: M.A in Cinema Directing
Email: roozbehfarazmand@gmail.com
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1400
15'

2021
15'  The Woman Next Doorزنی در همسایگی 

ScreenScreenWriter: Hasan Vahdani
Cinematograoher: Hasan Vahdani
Editor: Hasan Vahdani
Sound Recordist: Hasan Vahdani
Sound Mixer: Hasan Vahdani
Cast: Sahra Amni, Leila Ghasemi  
Producer: Hasan Vahdani
City: Tabriz
Synopsis : A woman encounters a stranger 
in an isolated town. The stranger is hiding 
something. 

فیلمنامه نویس: حسن وحدانی
فیلمبردار: حسن وحدانی

تدوینگر: حسن وحدانی
صدابردار: حسن وحدانی
صداگذار: حسن وحدانی 

تهیه کننده: حسن وحدانی
بازیگران: صحرا امنی،  لیال قاسمی

شهر: تبریز
خالصه: زنی در یک شهر خالی از سکنه با یک فرد 

ناشناس برخورد می کند که چیزی را از او پنهان 
می کند.

کارگردان: حسن وحدانی 
متولد: ۱35۱ /  تبریز

تحصیالت: کارشناسی ارشد ارتباطات
شاخه سینما

Director: Hasan Vahdani
Born: 1972/ Tabriz
Education: M.A in Communication 
- Cinema Branch
Email: hasan.vahdani52@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Pedram Parnian Far
Cinematograoher: Amir Hossein Niazi, 
Pedram Parnian far
Editor: Pedram Parnian far
Sound Recordist: Mehrdad Akbari
Sound Mixer: Mehrdad Akbari
Music: Arman Abanzad, Mehrdad Akbari
Cast: Milad Jasbi, Shakiba Asgari
Producer: Pedram Parnian far 
City: Tehran
Synopsis : A man is trying to make an art 
piece on a dirty canvas but he always has 
got his eye on the art piece which he cannot 
reach because of his worldview and brings 
himself into an everlasting cycle

فیلمنامه نویس: پدرام پرنیان فر 
فیلمبردار: امیرحسین نیازی، پدرام پرنیان فر

تدوینگر: پدرام پرنیان فر
صدابردار: مهرداد اکبری

صداگذار: مهرداد اکبری
موسیقی: آرمان آبان زاد، مهرداد اکبری

تهیه کننده: پدرام پرنیان فر
بازیگران: میالد جاسبی، شکیبا عسگری

شهر: تهران
خالصه: مرد هنرمندی تالش برای خلق یک اثر هنری 
بر روی یک تابلوی کثیف دارد ولی همیشه چشم او به 

اثری است که هرگز به دلیل جهانبینی اش به مفهوم 
آن دست نمیابد و خود را وارد یک سیکل همیشگی 

می کند.

1400
14' 2021سیکل

14'Cycle 

کارگردان: پدرام پرنیان فر 
متولد: ۱37۴ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Director: Pedram Parnian far
Born: 1995/ Tehran
Education: M.A in Dramatic Literature
Email: pd.par48@gmail.com
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1400
16'

2021
16' Transireعبور

ScreenScreenWriter: Ali Rezavand
Cinematograoher: Ali Hafezpour
Editor: Omran Hashemi
Sound Recordist: Faraz Fayyazzadeh
Sound Mixer: Farzan Moavanian
Music: Asht Danielian 
Cast: Amirreza Bahrami, Mobin Rastegar, 
Nessa Yousefi, Safa Koosha, Soha Pourmehdi, 
Ali Hafezpour, Barsam Nouri Oskooi
Producer: Ali Rezavand
City: Tabriz
Synopsis : A theatre actor migrates to reach 
his dreams and gets away from his family. 
He gets lost between reality and dreams 
and cannot differentiate between the 
scenes of the play and his real life.

فیلمنامه نویس: علی رضاوند
فیلمبردار: علی حافظ پور

تدوینگر: عمران هاشمی
صدابردار: فراز فیاض زاده
صداگذار: فرزان معاونیان

موسیقی: آشات دنیلیان و پر بسترم
تهیه کننده: علی رضاوند 

بازیگران: امیررضا بهرامی، مبین رستگار،  نسا یوسفی، 
صفا کوشا، سها پور مهدی، علی حافظپور، برسام نوری 

اسکویی
شهر: تبریز

خالصه: یک بازیگر تئاتر که به دنبال آرزوهایش 
مهاجرت کرده و از خانواده دور شده است بین رویا و 
حقیقت گم می شود و نمی تواند اتفاقات نمایش را با 

زندگی اش تمیز دهد.

کارگردان: علی رضاوند 
متولد: ۱37۲ /  تبریز

تحصیالت: کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

Director: Ali Rezavand
Born: 1993/ Tabriz
Education: M.A in English Literature
Email: alirezavandzayeri@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Abtin Sarabi
Cinematograoher: Abtin Sarabi
Editor: Abtin Sarabi
Sound Recordist: Jacob Wiener
Sound Mixer: Trent Hedayati
Music: Christophe Rezaei
Producer: Abtin Sarabi, ESTHER CREATIVE 
PICTURES, KRYSALIDE DIFFUSION, 
 Dominique Olier
City: Tehran
Synopsis : Burning entrails of the fields sud-
denly appeared at down. Here man is alone. 
In this loneliness, the shadow of sugar cane 
flows into eternity

فیلمنامه نویس: آبتین سرابی
فیلمبردار: آبتین سرابی

تدوینگر: آبتین سرابی
صدابردار: جاکوب وینر

صداگذار: ترنت هدایتی
موسیقی: کریستوف رضایی

تهیه کننده: آبتین سرابی، استر کریتیو پیکچرز، 
کریسالید دیفوزیون، دومینیک اوئلیه 

شهر: تهران
خالصه: از تالطم باد طرح درختان عجیب شد. رشته 

مرطوب خواب ما به هدر رفت. دست در آغاز آتش 
آبتنى كرد. آدم اینجا تنھاست و در این تن هایى سایه 

نیزاریست تا افق خاموش.

1399
28' 2020قطعه زمین شماره اس ٧ 

28'PARCELLES S7 

کارگردان: آبتین سرابی 
متولد: ۱3۶۱ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما و 
هنرهای معاصر

Director: Abtin Sarabi
Born: 1982/ Tehran
Education: M.A in Cinema and Contemporary Arts
Email: abtinsarabi.festival@gmail.com
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1400
19'

2021
19' GHAMIRقمیر 

ScreenScreenWriter: Javad Ghasemlou
Cinematograoher: Hossein Roozane
Editor: Hamid Reza Barzegar
Sound Recordist: Ali Nemati
Sound Mixer: Mohammad Mehdi Javaher-
izadeh
Music: Omid Saeedi
Cast: Mahmoud Nazar Alian, Esmail Gorji
Producer: Majid Barzegar 
City: Tehran
Synopsis : It's about a father and son. 

فیلمنامه نویس: جواد قاسملو
فیلمبردار: حسین روزانه
تدوینگر: حمیدرضا برزگر

صدابردار: علی نعمتی
صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده

موسیقی: امید سعیدی
تهیه کننده: مجید برزگر

بازیگران: محمود نظرعلیان، اسماعیل گرجی
شهر: تهران

خالصه: درباره ی یک پدر یک پسر.

کارگردان: جواد قاسملو 
متولد: ۱37۱ /  خدابنده

تحصیالت: کارشناسی گرافیک

Director: Javad Ghasemlou
Born: 1992/ Khoda bande
Education: B.A in Graphics
Email: j.ghasemlu@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Ali Sharifi
Cinematograoher: Ali Sharifi
Editor: Ali Sharifi
Sound Mixer: Afshin Motlagh Fard
Music: Afshin Motlagh Fard
Producer: Ali Sharifi 
City: Shiraz
Synopsis : Trumpets are played and the ab-
sence is ruled out. The city has no mobility. 
Again, trumpets and the beginning of life 
and movement. The movement reaches 
its peak and collapses. From the heart of 
nothingness life emerges. 

فیلمنامه نویس: علی شریفی
فیلمبردار: علی شریفی

تدوینگر: علی شریفی
صداگذار: افشین مطلق فرد
موسیقی: افشین مطلق فرد

تهیه کننده: علی شریفی
شهر: شیراز

خالصه: صور نواخته می شود و نیستی حاکم 
می شود، شهر بی هیچ جنبده ای. بار دیگر صور، و آغاز 

حیات و جنبش. جنبش به اوج می رسد و متالشی. از 
دل هیچ دوباره حیات شکل می گیرد.

1400
30' 2021کائوس 

30'CHAOS 

کارگردان: علی شریفی 
متولد: ۱3۶۲ /  شیراز

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی تئاتر

Director: Ali Sharifi
Born: 1983/ Shiraz
Education: B.A in Theater Directing
Email: alie.sharif9@gmail.com
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1399
7'

2020
7' Lensلنز

ScreenScreenWriter: Amir Hussein Tabat
Cinematograoher: Aref Namvar
Editor: Gholamreza Sagharchian
Sound Recordist: Ahura Kashani
Sound Mixer: Gholamreza Sagharchian
Cast: Rahim Shabahang 
Producer: Amir Hussein Tabat
City: Tehran
Synopsis : a man who wants to commit 
suicide but the cameras change his life.

فیلمنامه نویس: امیرحسین تبت
فیلمبردار: عارف نامور

تدوینگر: غالمرضا ساغرچیان
صدابردار: اهورا کاشانی

صداگذار: غالمرضا ساغرچیان
تهیه کننده: امیرحسین تبت

بازیگران: رحیم شباهنگ
شهر: تهران

خالصه: مردی که می خواهد دست به خودکشی بزند 
و دوربین ها سرنوشت اورا عوض می کنند.

کارگردان: امیرحسین تبت 
متولد: ۱38۴ /  تهران

تحصیالت: سینما

Director: Amir Hussein Tabat
Born: 1995/ Tehran
Education: Cinema
Email: nayeri.1979@yahoo.com
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ScreenScreenWriter: Adnan Shahabi
Cinematograoher: Leila Akhbari
Editor: Mobin Namvar
Sound Recordist: Hamed Hosseinzade
Sound Mixer: Mohammad Ghasemi
Cast: Mohammad Ali Sarban, Niloufar 
Darbandi
Producer: Adnan Shahabi
City: Tehran
Synopsis : An old man who has got Alzheim-
er's wants to commit suicide. His daughter 
who takes care of him needs to decide if he 
should do this action or not!

فیلنامه نویس: عدنان شهابی
فیلمبردار: لیال اخباری

تدوینگر: مبین نامور
صدابردار: حامد حسین زاده

صداگذار: محمد قاسمی
تهیه کننده: عدنان شهابی 

بازیگران: محمدعلی ساربان، نیلوفر دربندی
شهر: تهران

خالصه: پیرمردی که دچار فراموشی شده قصد 
خودکشی دارد دخترش که از او پرستاری می کند باید 

تصمیم بگیرد که پیرمرد تصمیمش را اجرایی کند یا 
نه!

1400
15' 2021مرگ در هستی 

15'Death in life

کارگردان: عدنان شهابی 
متولد: ۱37۱ /  رابر

تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

Director: Adnan Shahabi
Born: 1992/ Rabor
Education: M.S in Medical Engineering
Email: : adnanshahabirabori@gmail.com
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1400
2'

2021
2'  Immigrantمهاجر 

ScreenScreenWriter: Marzieh Mandegari
Cinematograoher: Javad Dehghan
Editor: Alireza Abedini
Sound Recordist: Alireza Abedini
Sound Mixer: Alireza Abedini 
Producer: Marzieh Mandegari
City: Yazd
Synopsis : The film is a minimal film that has 
been adapted to the issue of human rights 
with a human vision to promote peace and 
friendship and to eliminate views and racist 
attitudes. 

فیلمنامه نویس: مرضیه ماندگاری
فیلمبردار: جواد دهقان

تدوینگر: علیرضا عابدینی
صدابردار: علیرضا عابدینی

صداگذار: علیرضا عابدینی
تهیه کننده: مرضیه ماندگاری

شهر: یزد
خالصه: فیلم مهاجر فیلمی مینیمال با فضایی 

سوررئال است که به موضوع حقوق بشر پرداخته و 
با نگاهی انسان دوستانه و در راستای ترویج صلح 

و دوستی و نفی دیدگاه ها و رفتارهای نژادپرستانه 
ساخته شده است.

کارگردان: مرضیه ماندگاری 
متولد: ۱3۶7 /  یزد

تحصیالت: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

Director: Marzieh Mandegari
Born: 1988/ Yazd
Education: M.A in Social Communication
Email: mzmandegari@gmail.com
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ScreenScreenWriter: Soroush Yari
Cinematograoher: Kasra Atashi
Editor: Farshad Abbasi
Sound Recordist: Jalal Saadat Yar
Sound Mixer: Neda Mohseni
Music: Mani Jafarzadeh 
Cast: Payam Amir Abdullahian, Reyhaneh 
Razi, Teymour Noorbakhsh
Producer: Reza Doosti
City: Tehran
Synopsis : a fetus waiting for a decision

فیلمنامه نویس: سروش یاری
فیلمبردار: كسرا اتشى

تدوینگر: فرشاد عباسى
صدابردار: جالل سعادت یار

صداگذار: ندا محسنى
موسیقی: مانى جعفرزاده

تهیه کننده: رضا دوستى
 بازیگران: پیام امیرعبدالهیان، ریحانه رضى، 

تیمور نوربخش
شهر: تهران

خالصه: جنینى در انتظار تصمیم

1400
14' 2020میرامانا 

14'Immortal

کارگردان: سروش یاری 
متولد: ۱37۲ /  تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعی

Director: Soroush Yari
Born: 1993/ Tehran
Education: M.A in Social Communication
Email: soroush.yari7272@yahoo.com
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1399
11'

2020
11'  Nowhereناکجا

ScreenScreenWriter: Mohammad Aria nik
Cinematograoher: Mohammad Aria nik
Editor: Mohammad Aria nik
Sound Recordist: Mohammad Aria nik
Sound Mixer: Mohammad Aria nik
Cast: Saeed Mehdinia, Sajjad Najafloo, 
Milad Hakimzadeh 
Producer: Mohammad Aria nik 
City: Masjed Soleyman
Synopsis : Two border guards who are held 
hostage and killed.

فیلمنامه نویس: محمد آریا نیک
فیلمبردار: محمد آریا نیک

تدوینگر: محمد آریا نیک
صدابردار: محمد آریا نیک

صداگذار: محمد آریا نیک
تهیه کننده: محمد آریانیک

 بازیگران: سعید مهدی نیا، سجاد نجفلو، میالد 
حکیم زاده

شهر: مسجد سلیمان
خالصه: دو مرزبانی که گروگان گرفته می شوند و 

سپس کشته می شوند.

کارگردان: محمد آریا نیک 
متولد: ۱37۲/ مسجد سلیمان
تحصیالت: کارشناسی عکاسی

Director: Mohammad Aria nik
Born: 1993/ Masjed Soleyman
Education: B.A in Photography
Email: mohammadarianick@yahoo.com
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ScreenScreenWriter: Shahriar Hanife
Cinematograoher: Shahriar Hanife 
Editor: Shahriar Hanife
Sound Recordist: Shahriar Hanife
Sound Mixer: Shahriar Hanife 
Cast: Zoha Babaie ,  Shahriar Hanife
Producer: Shahriar Hanife
City: Tehran
Synopsis : The French term Monumentiis 
often used as being full of energy and 
 movement but its exact meaning is 
“moved” and its actual use is in the cinema 
and regarding moving of images and is  to 
show the induction of the idea into a moving 
image.

فیلمبردار: شهریار حنیفه
تدوینگر: شهریار حنیفه

صدابردار: شهریار حنیفه
صداگذار: شهریار حنیفه

تهیه کننده: شهریار حنیفه
بازیگران: زها بابایی، شهریار حنیفه

شهر: تهران
خالصه: واژه ی فرانسوی »موْوُمنتی« اغلب به غلط 

پرتحرک بودن، پرجنب وجوشی، و پرحادثه ترجمه 
شده اما معنای لغوِی دقیِق آن »به حرکت درآمده« 

است و استفاده از آن در نوشتاِر سینمایی نویس ها نه 
به منظور »تصویر متحرک سینمایی« و بلکه درجهت 

ِالقای ایده ی »تصویری که به حرکت درآمده« به کار 
برده می شود.

1399
9' 2020نوکتورن در آبی و سبز، موْوُمنتی 

9'

Nocturne in Blue and Green, 
mouvementée 

کارگردان: شهریار حنیفه 
متولد: ۱37۲ /  تهران

تحصیالت: دیپلم ریاضی

Director: Shahriar Hanife
Born: 1993/ Tehran
Education: Diploma in Math
Email: shahriar.hanife@gmail.com
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1399
10'

2020
10'  Hirudoهیرودو

ScreenScreenWriter: Soroush Baghbani, 
Fereshteh Chalabi
Cinematograoher: Ghafour Shahbazi 
Editor: Abd Rahimi
Sound Mixer: Abd Rahimi, Mohammad 
Mokhtari
Music: Mohammad Mokhtari
Cast: Mehdi Heydari
Producer: Soroush Baghbani
City: Urmia
Synopsis : It's a cliché of love of black lines 
that reach each other. They fall in love and 
sacrifice. A short love story of leeches. 

فیلمنامه نویس: سروش باغبانی و فرشته چلبی
فیلمبردار: غفورشهبازی

تدوینگر: عبد رحیمی
صداگذار: عبد رحیمی و محمدمختاری

موسیقی: محمدمختاری
تهیه کننده: سروش باغبانی

بازیگران: مهدی حیدری
شهر: ارومیه

خالصه: هیرودو کلیشه ای عاشقانه از خطوط سیاهی 
که بهم می رسند،عشق می ورزند و قربانی می شوند. 

عاشقانه کوتاه زالوها

کارگردان: سروش باغبانی 
متولد: ۱37۴/  اراک

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی سینما

Director: Soroush Baghbani
Born: 1995/ Arak
Education: B.A in Cinema Directing
Email: baghbanisoroush@gmail.com
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Siavash Zarrinabadi
سیاوش زرین آبادی

Born in 1962 in Abadan. Writer and animation director. He has written and directed the series “Pahla-
vanan”, “Shojaan” and “Zebro  Zarang” and produced the film “Mr. Mehraban”.
Zarrinabadi is a member of the selection and jury member of national and international festivals, including 
the Tehran International Animation Festival, and a member of the Technical Evaluation Council of the Saba 
Animation Center and the Screenwriting Evaluation Council of the Provincial Broadcasting Center. In the first 
and second period of Tehran Animation Festival, the best animated film from FICTS Milan festival for “ Zebro  
Zarang “ series, the best director for “Pahlavanan” series in the national festival of radio and television pro-
ductions, the best producer for the film “Mr. Mehraban” from the national festival.  He also participated in the 
TV animation competition section of the Annecy International Animation Film Festival.

متولد  1341 در آبادان. نویسنده و کارگردان انیمیشن. 
وی نویســندگی و کارگردانــی مجموعه هــای »پهلوانــان«، »شــجاعان« و »زبــر و زرنــگ« و تهیــه کنندگــی تله فیلــم »آقــای 

مهربــان« را بــر عهــده داشــته اســت.
زریــن آبــادی عضــو هیئــت انتخــاب و داوری جشــنواره های ملــی و بین المللــی از جملــه جشــنواره بین المللــی پویانمایــی 
تهــران و عضــو شــورای ارزیابــی فنــی مرکــز پویانمایــی صبــا و شــورای ارزیابــی فیلمنامه مرکز ســیمای اســتانها بــوده و ضمن 
حضــور در جشــنواره های متعــدد داخلــی و خارجــی و جوایــزی چــون بهتریــن فیلمنامــه در اولیــن و دومین دوره جشــنواره 
پویانمایــی تهــران، بهتریــن فیلــم انیمیشــن از جشــنواره FICTS میــالن بــرای مجموعــه »زبــر و زرنــگ«، بهتریــن کارگردانــی 
بــرای مجموعــه »پهلوانــان« در جشــنواره سراســری تولیــدات صــدا و ســیما، بهتریــن تهیه کنندگــی بــرای تله فیلــم »آقــای 
مهربــان« از جشــنواره سراســری تولیــدات صــدا و ســیما را کســب کــرده اســت و همچنین در بخش مســابقه انیمیشــن های 

تلویزیونــی جشــنواره انســی نیــز حضور داشــته اســت.
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ساره شفیعی پور  
Sare Shafieipour

Born in 1981 in Kerman. Bachelor's degree in Graphics from the Faculty of Fine Arts, Uni-
versity of Tehran, Master of Animation from Tarbiat Modares University
He has made twelve short films and animations and held three solo photo exhibitions. She has directed the an-
imations “Lomo Horror Night”, “Steel Window”, “Dome Lamp”, “Tree” and “Above the Gray Clouds” and has also 
composed, edited, animated and designed the movements and background of several other works. Shafieipour 
Awards such as Best Animation Award from Tehran International Short Film Festival, Best Animation from the Per-
spective of Critics and Writers, Best Children and Adolescent Animation from Tehran Animation Festival, Best Short 
Animation Director from Isfahan Children and Adolescent Film Festival, Special Award from Berlin Short Film Fes-
tival And the Italian pontio festival, the best animation award of the American long day festival, the best film of the 
Asian section in the animarte festival of Brazil, the best animation and music honorary diploma and the honorary 
diploma of hope from the American cilmate change festival, the special jury award in FICAE Spain and the best Asian 
film in Obtained SICAF.

متولــد ۱۳۶۰ در کرمــان. کارشناســی گرافیــک از دانشــکده هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران، کارشناســی ارشــد 
انیمیشــن از دانشــگاه تربیــت مــدرس

ــی  ــه دارد. او کارگردان ــرادی را در کارنام ــس انف ــگاه عک ــه نمایش ــزاری س ــن و برگ ــاه و انیمیش ــم کوت ــاخت دوازده فیل   او س
انیمیشــن های  »شــب ترســناک لومــو«، »پنجــره فــوالد«، »چــراغ گنبــد«، »درخــت« و  »باالتــر از ابرهــای خاکســتری« را در 
کارنامــه دارد و کامپوزیــت و تدویــن، انیماتــوری، طراحــی حــرکات و پــس زمینــه چندیــن اثــر دیگــر را نیــز بــر عهــده داشــته 
اســت. شــفیعی پــور جوایــزی چــون جایــزه بهتریــن انیمیشــن از جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران، بهتریــن انیمیشــن از نــگاه 
منتقــدان و نویســندگان،  بهترین انیمیشــن کــودک و نوجوان از جشــنواره پویانمایی تهــران، بهترین کارگردانی انیمیشــن 
 pontio ــنواره ــن و جش ــاه برلی ــم کوت ــنواره فیل ــژه از جش ــر وی ــان، تقدی ــوان اصفه ــودک و نوج ــم ک ــنواره فیل ــاه از جش کوت
 animarte  ــنواره ــیا در جش ــش آس ــم بخ ــن فیل ــکا،  بهتری ــنواره long day   آمری ــن جش ــن انیمیش ــزه بهتری ــا، جای ایتالی
برزیــل، بهتریــن انیمیشــن و لــوح افتخار موســیقی و لــوح افتخــار امیــد از جشــنواره cilmate change آمریکا، جایــزه ویژه 

هیــات داوران در FICAE اســپانیا و بهتریــن فیلــم آســیا در SICAF را بدســت آورده اســت.
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Mona Abdolashahi (Mona Shahi)

 مونا عبداله شاهی ( مونا شاهی)

Born in 1984 in Tehran. Writer, director, animation teacher. Graduated from the Faculty of Cinema and 
Theater of Tehran University of Arts with a master's degree in animation.
She has works such as “Red Line”, “Boy” and “Red Fire” in her repertoire. Shahi has been a member of the 
selection committee for the animation of the great Iranian animation festival, Razavi short film, Northwest 
America and the judge of the Australian cinefest festival.
Shahi has won several titles such as the best animation in the international short film section of Tehran 2012 
and the international section of the Isfahan Festival 2012 for her “Red Line” Animation, and for the animation 
“Boy” won awards such as the best animation )Poland Zoom Festival 2015, Frames India 2015, Wetners Aus-
tralia 2016 And the Silver statue of Roshd Festival and  the second prize of AYACC China Festival 2015.
 The animation “Red Fire” has also won a special award for the jury of the Turkish Amity Festival 2021, the 
award for the best animation director in the national section of Tehran International Short Film Festival.

 متولــد 1362 در تهــران. نویســنده، کارگــردان، مــدرس انیمیشــن. دانش آموخته ی کارشناســی ارشــد انیمیشــن 
گرایــش کارگردانــی از دانشــکده ســینما و تئاتر دانشــگاه هنــر تهران.

او آثــاری چــون  »خــط قرمــز«، »پســرک« و »آتــش ســرخ« را در کارنامــه خــود دارد. شــاهی عضــو هیــات انتخــاب انیمیشــن 
جشــن بــزرگ انیمیشــن ایــران، فیلــم کوتاه رضــوی، نــورث وســت آمریــکا و داوری جشــنواره cinefest  اســترالیا بوده اســت. 
شــاهی بــرای  انیمیشــن » خــط قرمــز« عناوینــی چــون بهتریــن انیمیشــن بخــش بین الملــل فیلــم کوتــاه تهــران 1391 و 
بخــش بین الملــل جشــنواره اصفهــان 1391 را کســب کــرده و بــرای انیمیشــن »پســرک« جوایــزی چــون بهتریــن انیمیشــن 
)جشــنواره زوم لهســتان 2015، فریمــز هنــد 2015، وترنــز اســترالیا2016 و  تندیــس ســیمین جشــنواره رشــد، جایــزه دوم 

ــت. ــت آورده اس ــن 2015 را بدس ــنواره AYACC چی جش
 انیمیشــن »آتــش ســرخ« نیــز بــرای او جایــزه ویــژه هیــات داوران جشــنواره آمیتــی ترکیــه 2021، جایــزه بهتریــن کارگردانــی 

انیمیشــن بخــش ملــی فیلــم کوتــاه تهــران 1399را بــه همــراه داشــته اســت.
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ScreenWriter: Mahboubeh  
Mohammadzaki , Elahe Cheraghi
Animator: Shahriar Farash Biranvand
Editor: Mahboubeh Mohammadzaki
Sound Mixer: Behrooz Shahamat
Music: Faraz Ta'ali
Producer: Mahboubeh Mohammadzaki, 
DEFC
City: Tehran 
Synopsis: An individual trying to accept the 
reality of self faces issues in his daily life.

فیلمنامه نویس: محبوبه محمدزکی و الهه چراغی
انیماتور: شهریار فراش بیرانوند

تدوینگر: محبوبه محمدزکی
صداگذار: بهروز شهامت

موسیقی: فراز تعالی
تهیه کننده: محبوبه محمدزکی، مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: فردی که درگیر پذیرش خوِد واقعی 
اش است در زندگی روزمره  دچار مشکالت جدی 

می شود..

1399
10' 2020آنیما

10'Anima

کارگردان: محبوبه محمدزکی 
متولد: ۱3۶۴/ بروجرد

تحصیالت: کارشناسی گرافیک/ کارشناسی انیمیشن

Director: Mahboubeh Mohammadzaki
Born: 1985/ Borujerd
Education: B.A in Graphics / B.A in Animation
Email: mahboobeh.mohammadzaki
@gmail.com
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ScreenWriter: Fahime Ghobadi
Animator: Ehsan Ansari , Yasin Haghighi
Editor: Mohammad Ali Naderi , Hamid Reza 
Khademi
Sound Mixer: Hani Rajabi
Music: Hani Rajabi
Producer: Fahime Ghobadi , DEFC
City: Tehran 
Synopsis: A zebra who is not happy with his 
pack and surroundings decides to move to 
the city. There, he faces many issues and 
everyone takes advantage of him. The torn 
zebra eventually loses his actual identity.

فیلنامه نویس:  فهیمه قبادی
انیماتور: احسان انصاری و یاسین حقیقی

تدوینگر: محمدعلی نادری و حمیدرضا خادمی
صداگذار: هانی رجبی
موسیقی: هانی رجبی

تهیه کننده: فهیمه قبادی و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: گورخری که از گله و محیط خود 

راضی نیست به شهر می رود . در شهر با مشکالت 
زیادی مواجه می شود و هر کس به نوعی از او سوء 

استفاده می کند . گورخر که دچار از خودبیگانگی شده 
است در نهایت هویت خود را از دست می دهد.

1399
5' 2020آی دی

5'ID

کارگردان: فهیمه قبادی 
متولد: ۱3۶۲ / شاهرود

تحصیالت: کارشناسی انیمیشن

Director: Fahime Ghobadi
Born: 1983/ Shahroud
Education: B.A in Animation
Email: fahimeghobadi@gmail.com
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ScreenWriter: Hajar Moradi
Animator: Amir Houshang Moein
Editor: Amir Houshang Moein
Sound Mixer: Renaud Denis
Music: Mehdi Naderi
Producer: Amir Houshang Moein , DEFC
City: Tehran 
Synopsis: A tale of a miniature artist who 
falls in love with a young lady. An artist who 
has painted love for years, today he has 
fallen into the trap of love.

فیلمنامه نویس:  هاجر مرادی
انیماتور: امیرهوشنگ معین
تدوینگر: امیرهوشنگ معین

صداگذار: رنودنی
موسیقی: مهدی نادری

تهیه کننده: امیرهوشنگ معین و مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: داستان نگارگر پیری است که عاشق 

دخترجوانی می شود . نگارگری که سال ها عشق 
تصویر کرده ولی امروز خود در دام آن افتاده است .

1399
7' 2020آینه خیس 

7'Wet Mirror 

کارگردان: امیرهوشنگ معین 
متولد: سال ۱3۶۴ / اصفهان

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Amir Houshang Moein
Born: 1985/ Isfahan
Education: M.A in Animation
Email: amir.houshang.moein@gmail.com
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ScreenWriter: Pejman Alipour
Photography: Qader Tahazadeh
Animator: Pejman Alipour , Marzieh Mey-
sami Azad
Editor: Pejman Alipour
Sound Mixer: Mehrshad Malakouti
Music: Pejman Khalili
Producer: Pejman Alipour , DEFC
City: Tehran 
Synopsis: The film goes back to before, af-
ter and the moment of “sardasht” chemical 
bombing. A love between a young couple is 
the linker of these moments.

فیلمنامه نویس: پژمان علی پور
تصویربردار: قادر طه زاده

انیماتور: پژمان علی پور و مرضیه میثمی آزاد
تدوینگر: پژمان علی پور

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: پژمان خلیلی

تهیه کننده: پژمان علی پور و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: فیلم به زمان قبل، بعد و لحظه 

بمباران شمیایی سردشت می پردازد که رابطه ی 
عاشقانه دختر و پسر جوانی پیونددهنده این سه 

زمان به یکدیگر هستند..

1399
12' 2020بادها کجا می میرند

12'where the wind die

کارگردان: پژمان علی پور 
متولد: ۱35۴ / سردشت

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Pejman Alipour
Born: 1975/Sardasht
Education: M.A in Animation Directing
Email:pjcartoon@yahoo.com
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ScreenWriter: Mehdi Barghzadegan
Animator: Mehdi Barghzadegan
Editor: Mehdi Barghzadegan
Sound Mixer: Massoud Dolatyari
Music: Yaser Saki Mehr
Producer: Mehdi Barghzadegan , Moham-
mad Reza Zardashti
City: Hamedan
Synopsis: The film is about the forgotten 
stand of human beings. Rain, as the nature 
ambassador, tries to remind humans of 
their forgotten stance. 

فیلمنامه نویس: مهدی برق زدگان
انیماتور: مهدی برق زدگان
تدوینگر: مهدی برق زدگان

صداگذار: مسعود دولتیاری
موسیقی: یاسر ساکی مهر

تهیه کننده: مهدی برق زدگان و محمدرضا زردشتی 
شهر: همدان

خالصه داستان: این فیلم در مورد جایگاه فراموش 
شده انسانهاست. باران به عنوان سفیر طبیعت سعی 

می کند این جایگاه را به انسان یاد آوری کند.

1400
6' 2021باران 

6'Rain

کارگردان: مهدی برق زدگان 
متولد: ۱37۱ / همدان

تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی معماری

Director: Mehdi Barghzadegan
Born: 1992/ Hamedan
Education: M.A in Architectural
 Engineering
Email: mahdiabargh@gmail.com
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ScreenWriter: Ahmad Heydarian
Animator: Sadegh Lotfizadeh
Editor: Fouad Taghizadeh
Sound Mixer: Ehsan Afsharian
Music: omid roshanbin
Producer: Mohadese Pirhadi , Visual Arts 
Center
City: Tehran
Synopsis: The story of Palastanian kids who 
were forced to leave their home.

فیلمنامه نویس: احمد حیدریان
انیماتور: صادق لطفی زاده

تدوینگر: فواد تقی زاده
صداگذار: احسان افشاریان

موسیقی: امید روشن بین
تهیه کننده: محدثه پیرهادی و حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسالمی
شهر: تهران

خالصه داستان: روایت کودکان فلسطینی است که 
خانه های خود را به اجبار رها کرده اند.

1400
6' 14:00پیش از بهشت 

6'Before Heaven

کارگردان: احمد حیدریان 
متولد: ۱37۲ / شمیرانات

تحصیالت: کارشناسی ارشد فیلمنامه نویسی

Director: Ahmad Heydarian
Born: 1993/ Shemiranat
Education: M.A in Screenwriting
Email: sourehfilm@gmail.com
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ScreenWriter: Mohsen Salehifard
Animator: Mohsen Salehifard
Editor: Saeed Ghandahari
Sound Mixer: Mohsen Salehifard
Music: Mehrdad Mehdi
Producer: IYCS
City: Najaf Abad
Synopsis: When the mud is shaped to be-
come a sculpture, it loses its freedom.

فیلمنامه نویس: محسن صالحی فرد
انیماتور: محسن صالحی فرد

تدوینگر: سعید قندهاری
صداگذار: محسن صالحی فرد

موسیقی: مهرداد مهدی
تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران

شهر: نجف آباد
خالصه داستان: زمانی که ِگل مجسمه سازی شکل 

خود را  بپذیرد، زمانیست که آزادی خود را از دست 
می دهد.

1399
9' 2021پیکره

9'The Statue

کارگردان: محسن صالحی فرد 
متولد: ۱3۶3 / نجف آباد

تحصیالت: الکترونیک

Director: Mohsen Salehifard
Born: 1984/ Najaf Abad
Education: Electronics Technician
Email: mohsen.s.fard@gmail.com
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ScreenWriter: Najmeh Hashem Al-Husseini
Animator: Laleh Ziaei, Zahra Jafarzadeh , 
Bahareh Jaberi
Editor: Maryam Sheikhi
Sound Mixer: Zohreh Ali Akbari
Music: Mohammad Barzideh
Producer: Najmeh Hashem Al-Husseini , DEFC
City: Tehran
Synopsis: A worker is working with an 
old sewing machine in a workshop. The 
machine is wrecked and the woman cannot 
make the orders ready. Her daughter  wants 
to fix the machine and gets involved with 
the machine.

فیلمنامه نویس: نجمه هاشم الحسینی
انیماتور: الله ضیایی، زهرا جعفرزاده و بهاره جابری

تدوینگر: مریم شیخی
صداگذار: زهره علی اکبری

موسیقی: محمد برزیده
تهیه کننده: نجمه هاشم الحسینی و مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: در یک کارگاه خیاطی زن کارگری با 
چرخ خیاطی قدیمی کار می کند . چرخ خیاطی خراب 

است و زن نمی تواند سفارش ها را بدوزد . دختر خیاط 
می خواهد مشکل را حل کند و با چرخ خیاطی درگیر 

می شود.

1399
8' 2020چرخ خیاطی 

8'swing machine 

کارگردان: نجمه هاشم الحسینی 
متولد: سال ۱3۶۰ / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Najmeh Hashem Al-Husseini
Born: 1981/ Tehran
Education: M.A in Animation Directing
Email: negin-lune@yahoo.com
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ScreenWriter: Shidokht Dezham shahabi
Animator: Shidokht Dezham shahabi
Editor: Shidokht Dezham shahabi
Sound Mixer : Niloufar Rasti , Mehran 
Ghasemzadeh
 Sound recorder: Mehdi Islami
Music: Mohammad Hadi Majidi
Producer: Shidokht Dezham shahabi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: In an Iranian wedding a Lamb 
looks for his mum and on the way they get to 
know the eating customs in various cultures 
and countries.

فیلمنامه نویس: شیدخت دژم شهابی
انیماتور: شیدخت دژم شهابی
تدوینگر: شیدخت دژم شهابی

صدابردار: مهدی اسالمی
صداگذار: نیلوفر راستی و مهران قاسم زاده

موسیقی:  محمدهادی مجیدی
تهیه کننده: شیدخت دژم شهابی، مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: در یک جشن عروسی ایرانی برهای 
به دنبال مادر خود میگردد و در این راه با آداب و رسوم 

غذا خوردن در فرهنگ ها و کشورهای مختلف آشنا 
می شود.

1399
5' 2020خوردم،خوردی

5'eat, ate 

کارگردان: شیدخت دژم شهابی 
متولد: ۱37۰ / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Shidokht Dezham shahabi
Born: 1991/ Tehran
Education: M.A in Animation Directing
Email: shdezhamshahabi@gmail.com
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ScreenWriter: Amir Mehdi Safdari
Animator: Zahra Kababian
Editor: Amir Mehdi Safdari
Sound Mixer: Farhad Saffar
Music: Farhad Saffar
Producer: Amir Hossein Salehi
City: Qazvin
Synopsis: An old lady who has got Alzheim-
er's, constantly remembers the period in 
which her dad left for war and never came 
back.

فیلمنامه نویس: امیرمهدی صفدری  
انیماتور: زهرا کبابیان

تدوینگر: امیرمهدی صفدری
صداگذار: فرهاد صفار
موسیقی: فرهاد صفار

تهیه کننده: امیر حسین صالحی
شهر: قزوین

خالصه داستان: پیرزنی که دچار آلزایمر است به طور 
دائم خاطره دورانی که پدرش به جنگ می رود و هرگز 

باز نمی گردد را به خاطر می آورد.

1399
7' 2020خاطرات زمستان

7'Winter Memories 

کارگردان: زهرا کبابیان 
متولد: ۱3۶8 / قزوین

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Zahra Kababian
Born: 1989/ Qazvin
Education: M.A in Animation
Email: kababian.zahra@yahoo.com
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ScreenWriter: Fatemeh Gharavi Manjili
Animator: Fatemeh Gharavi Manjili
Editor: Fatemeh Gharavi Manjili
Sound Mixer: Amir Hossein Jalili
Producer: Fatemeh Gharavi Manjili  , DEFC
City: Tehran
Synopsis: a girl meets a little bird and 
decides to help her in finding her lost eggs. 
They set off to go on a trip in the land of 
birds and find out that there is a long hand 
involved in this loss. 

فیلمنامه نویس: فاطمه غروی منجیلی
انیماتور: فاطمه غروی منجیلی
تدوینگر: فاطمه غروی منجیلی

صداگذار: امیر حسین جلیلی
تهیه کننده: فاطمه غروی منجیلی و مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: دخترکی با یک پرنده کوچک 
مالقات می کند و تصمیم میگیرد به او در پیدا کردن 

تخم های گمشده اش کمک کند . آنها به سفری در 
سرزمین پرنده ها می روند و متوجه می شوند یک 

دست دراز پشت این ماجراست.

1399
6' 2020دست و تخم مرغ 

6'The hand and the egg 

کارگردان: فاطمه غروی منجیلی 
متولد: ۱37۶/ منجیل

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Fateme Gharavi
Born: 1991/ Manjil
Education: M.A in Animation Directing
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ScreenWriter: Akbar Torabpour
Animator: Jalal Naemi
Editor: Ramin Rahbar
Sound Mixer: Massoud Dolatyari
Music: Massoud Dolatyari
Producer: Akbar Torabpour , IYCS
City: Hamedan
Synopsis: A train is passing, a girl is waiting, 
a plum is thrown, a girl becomes a mother.

فیلمنامه نویس: اکبرتراب پور
انیماتور: جالل نعیمی

تدوینگر: رامین رهبر
صداگذار: مسعود دولتیاری
موسیقی: مسعود دولتیاری

تهیه کننده: اکبر تراب پور، انجمن سینمایی جوانان 
ایران

شهر: همدان
خالصه داستان: قطار می گذرد.دختر انتظار 

می کشد.آلوچه ای پرتاب می شود. دختری مادر 
می شود.

1400
8' 2021درخت ترش 

8'Sour Tree

کارگردان: اکبر تراب پور 
متولد: ۱3۶۴ / همدان

تحصیالت: کارشناسی گرافیک

Director: Akbar Torabpour
Born: 1985/ Hamedan
Education: B.A in Graphics
Email: akbartorabpor@gmail.com
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ScreenWriter: Mahboubeh Kalaee
Animator: Mahboubeh Kalaee
Editor: Mahboubeh Kalaee
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Hossein Ghourchian
Producer: Mahboubeh Kalaee , DEFC
City: Qom
Synopsis: A stuttering boy is playing in a 
small kitchen.

فیلمنامه نویس: محبوبه کالیی
انیماتور: محبوبه کالیی
تدوینگر: محبوبه کالیی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: حسین قورچیان

تهیه کننده: محبوبه کالیی و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: قم
خالصه داستان:  پسرکی لکنتی در آشپزخانه ای 

کوچک مشغول بازی ست...

1400
10' 2021دیوار چهارم

10'The Fourth Wall 

کارگردان: محبوبه کالیی 
متولد: ۱37۱  / قم

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Mahboubeh Kalaee
Born: 1992/ Qom
Education: M.A in Animation Directing
Email: m.kalaee@gmail.com
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ScreenWriter: Pouya Afzali
Animator: Ruhollah Saadatmand
Editor: Pouya Afzali
Sound Mixer: Ruhollah Saadatmand , 
 MohammadAli Dargahi
Music: Milad Movahedi
Producer: Pouya Afzali , DEFC
City: Tehran
Synopsis: A tale of loss. A mother has lost 
her son. A sadness based on this loss has 
made it impossible for her to live. The son, 
with his naughty presence, tries to remind 
his mum about the importance of living.

فیلمنامه نویس: پویا افضلی
انیماتور: روح هللا سعادت مند

تدوینگر: پویا افضلی
صداگذار: روح هللا سعادتمند و محمدعلی درگاهی

موسیقی:  میالد موحدی
تهیه کننده: پویا افضلی و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: روایت غم از دست دادن. مادری 
پسربچه اش را از دست داده است. غم مادر از این 

فقدان، زندگی کردن را برایش سخت کرده اما پسربچه 
با حضور شوخ و شنگی که یک کودک دارد سعی 
می کند لزوم ادامه زندگی را به مادر گوشزد کند.

1400
6' 2021شکل غیبت 

6'the figure of absence 

کارگردان: پویا افضلی 
متولد: ۱3۶۲ / ابرکوه

تحصیالت: کارشناسی طراحی صنعتی

Director: Pouya Afzali
Born: 1983/ Abarkooh
Education: Bachelor of Industrial Design
Email: pooya.afzali@gmail.com
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ScreenWriter: Maryam Khalilzade
Animator: Maryam Khalilzade
Editor: Leila Khalilzade
Sound Mixer: Zohreh Ali Akbari
Producer: Maryam Khalilzade , DEFC
City: Tehran
Synopsis: Women are knitting and knitting 
to heal the wounds of war. A poetic story 
of an old woman, a woman, a girl, a boy, a 
wife and a dad who has gone to war and will 
never come back. 

فیلمنامه نویس: مریم خلیل زاده
انیماتور: مریم خلیل زاده

تدوینگر: لیال خلیل زاده
صداگذار: زهره  علی اکبری

تهیه کننده: مریم خلیل زاده و مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: زنان میبافند و میبافند تا مرهمی 
باشد بر زخم های جنگ. داستان شاعرانه یک پیرزن، 

یک زن،یک دختر بچه، یک پسر، یک همسر و یک پدر 
که به جنگ رفته و دیگر باز نخواهد گشت.

1399
8' 2020رویا می بافد  تا آبی دریا 

8'
Up to the sea, Sea waves a 
dream

کارگردان: مریم خلیل زاده 
متولد: ۱357 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Maryam Khalilzade
Born: 1978/ Tehran
Education:  M.A in Animation
Email: maryamkhalilzade_95@yahoo.com 
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ScreenWriter: Ellahe Ghomayshi
Photographer : Mustafa Bafroni
Animator: Ellahe Ghomayshi
Editor: Mustafa Razavi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Saeed Jafarnejad
Cast : Ali Rajaei, Bahar Ghomayshi, Hajduk 
Georgian , Ashkan Iranmanesh
Producer: Ellahe Ghomayshi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: A lonely and forgetful man lives 
in his family house with a mass of books. As 
a habit, he fills in the books with memo-
rable objects. Accidentally, based on his 
childhood memories he remembers the lost 
harmonica that he used to play as a kid and 
tries to find it.

فیلمنامه نویس: الهه قمیشی
تصویربردار: مصطفی بافرونی

انیماتور: الهه قمیشی
تدوین: مصطفی رضوی

صدا گذار: حسین قورچیان
موسیقی: سعید جعفرنژاد

بازیگران: علی رجایی، بهار قمیشی، هایدوک جرجیان 
واشکان ایرانمنش

تهیه کننده: الهه قمیشی، مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: مردی تنها و فراموش کار در خانه 

پدری اش با انبوهی از کتاب های کهنه زندگی می کند. 
او از سر عادت کتاب های توخالی خود را با اشیاء 

خاطره انگیزش پر می کند. طی اتفاقی به یاد خاطرات 
کودکی خود و سازدهنی گم شده اش می افتد و در این 

میان تالش می کند آن را بیابد.

1399
9' 2020قطعه تنهایی 

9'Piece of Solitude 

کارگردان: الهه قمیشی 
متولد: ۱3۶۶  / دزفول

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Ellahe Ghomayshi
Born: 1987/ Dezful
Education: M.A in Animation Directing
Email: elahe_ghomeshi@yahoo.com
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ScreenWriter: Maryam Kashkoli Nia
Animator: Maryam Kashkoli Nia , Bahar Kia 
Moghadam
Editor: Mohammad Naseri
Sound Mixer: Zohreh Ali Akbari
Music: Kiavash Saheb Nasq
Producer: Children and Adolescents Intel-
lectual Development Center
City: Tehran
Synopsis: a little lion is born in a zoo in an 
iron cage which is ten steps long. Some-
times he walks inside of the cage, but only 
ten steps. On the eleventh step, he bumps 
his head into the cage and it has a banging 
sound. One day the caretaker of the zoo for-
gets to lock the door of the zoo and then …

فیلمنامه نویس: مریم کشکولی نیا
انیماتور: مریم کشکولی نیا و بهار کیامقدم

تدوینگر: محمد ناصری
صداگذار: زهره علی اکبری

موسیقی: کیاوش صاحب نسق
تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شهر: تهران
خالصه داستان: شیر كوچولویی در یک باغ وحش 

به دنیا می آید و در قفسی آهنی كه از اول تا آخر آن 
فقط ده قدم است زندگی می کند. گاهی توی قفس 
راه می رود؛ اما فقط ده قدم. در قدم یازدهم سرش 
می خورد به میله های قفس و دنگ صدا می كند. تا 

آنكه یك روز نگهبان باغ وحش یادش می رود در قفس 
را ببندد و آن وقت...

1399
11' 2020قدم یازدهم

11'The eleventh step

کارگردان: مریم کشکولی نیا 
متولد: ۱3۴5 / شیراز

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Maryam Kashkoli Nia
Born: 1966/ Shiraz
Education: M.A in Animation
Email: yahoo.com@ kashkoolinia
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ScreenWriter: Zahra Malayeri
Animator: Zahra Malayeri
Editor: Amir Hossein Taghavi
Sound Mixer: Mohammad Reza Asghari
Music: Habib Meftah Bushehri ,Mohsen 
Sharifian
Producer: Zahra Malayeri
City: Tehran
Synopsis: a story of a little girl who lives in 
south of Iran. Facing a familiar incident, she 
tries to find out the truth about herself.

فیلمنامه نویس: زهرا مالیری
انیماتور: زهرا مالیری

تدوینگر: امیرحسین تقوی
صداگذار: محمدرضا اصغری

موسیقی: حبیب مفتاح بوشهری و محسن شریفیان
تهیه کننده: زهرا مالیری 

شهر: تهران
خالصه داستان: داستان دختربچه ای که در جنوب 
ایران زندگی می کند و طی مواجه با اتفاقاتی آشنا، به 

حقایقی از خود پی می برد.

1399
9' 2020کاکایی

9'Kakaei 

کارگردان: زهرا مالیری 
متولد: ۱3۶8 / تهران

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Zahra Malayeri
Born: 1989/ Tehran
Education: M.A in Animation Directing
Email: nzmlyr@gmail.com
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ScreenWriter: Ahura Shahbazi , Vida Shirazi
Animator: Ahura Shahbazi
Editor: Ahura Shahbazi
Sound Mixer: Kiarash Bakhtiari
Music: Kiarash Bakhtiari
Producer: Ahura Shahbazi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: After seeing the eagle's high fly 
over the jungle, the crow decides to follow 
his footsteps to learn how to fly high.

فیلمنامه نویس: اهورا شهبازی و ویدا شیرازی
انیماتور: اهورا شهبازی
تدوینگر: اهورا شهبازی

صداگذار: کیارش بختیاری
موسیقی:  کیارش بختیاری

تهیه کننده: اهورا شهبازی و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان:  کالغ با دیدن پرواز بلند عقاب بر 

فراز جنگل تصمیم میگیرد عقاب را دنبال کند تا پرواز 
در اوج را تجربه کند.

1399
8' 2020کالغ

8'The Crow

کارگردان: اهورا شهبازی 
متولد: ۱357 / تهران

تحصیالت: کارشناس نقاشی

Director: Ahura Shahbazi
Born: 1978/ Tehran
Education: B.A in Painting
Email:  Papilon978 @yahoo.com
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ScreenWriter: Ali Hazratpour
Animator: Hamid Mohammadi
Editor: Hamid Mohammadi
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Mohammad Nosrati 
Producer: Hamid Mohammadi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: It's a story of a writer from the 
40s who is under threat of the government 
officials and is constantly living under fear

فیلمنامه نویس: علی حضرت پور
انیماتور: حمید محمدی
تدوینگر: حمید محمدی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: محمد نصرتی

تهیه کننده: حمید محمدی، مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان: داستان نویسنده ایی در دهه 40 

شمسی که مورد آزار و اذیت و تهدید ماموران حکومتی 
قرار گرفته و در هراسی دائمی به سر می برد.

1400
8' 2021گذشته

8'The Past 

کارگردان: حمید محمدی 
متولد: ۱355  / کرج

تحصیالت: کارشناسی کارگردانی انیمیشن

Director: Hamid Mohammadi
Born: 1976/ Karaj
Education: B.A in Animation Directing
Email: Hamid.m.animator@gmail.com
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ScreenWriter: Ali Fotouhi
Animator: Bahareh Pish ahang
Editor: Ali Zehtabzadeh
Sound Mixer: Mohammad Ghasemi
Music: Gravity Studio
Producer: Mehdi Sedighi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: It's the mating season of the deer 
in which the hunters try to imitate the sound 
of the deer in order to haunt them

فیلمنامه نویس: علی فتوحی
انیماتور: بهاره پیش آهنگ

تدوینگر: علی زهتاب زاده
صداگذار: محمد قاسمی

Gravity Studio :موسیقی
تهیه کننده: مهدی صدیقی، مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی
شهر: تهران

خالصه داستان: گوبانگی فصل جفت گیری گوزن 
است که در آن شکارچیان با تقلید از صدای گوزن  و 
با استفاده از وسیله ای به نام گوبانگ گوزن را شکار 

می کنند.

1399
2' 2020گوبانگی 

2'Gowbangi 

کارگردان: مهدی صدیقی / علی فتوحی
متولد:  ۱37۰ ؛شیراز/ ۱373؛مرودشت

تحصیالت: کارشناسی ارشد تهیه کنندگی
 تلویزیون/کارشناسی ادبیات نمایشی

Director: Mehdi Sedighi/ Ali Fotouhi
Born: 1991؛Shiraz/ 1994/ Marvdasht
Education: Master of TV Production/
B.A in Dramatic Literature
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ScreenWriter: Mehrdokht Khoramipour
Animator: Marzieh Meysami Azad , Mehr-
dokht Khoramipour
Editor: Mehrdokht Khoramipour
Sound Mixer: Meysam Fathi
Music: Moslem Rasooli
Producer: Mehrdokht Khoramipour
City: Tehran
Synopsis: A badger musician enter a city 
with a toxic vegetation. Not knowingly his 
hands gets in touch with the pollen of this 
plant and a wound appears on his skin.

فیلمنامه نویس:  مهردخت خرمی پور
انیماتور: مرضیه میثمی آزاد و مهردخت خرمی پور

تدوینگر: مهردخت خرمی پور
صداگذار: میثم فتحی

موسیقی: مسلم رسولی
تهیه کننده: مهردخت خرمی پور

شهر: تهران
خالصه داستان: یک موزیسین دوره گرد در یکی 
از سفرهای خود وارد شهری با پوشش گیاه سمی 

می شود. بی آنکه بداند دستش با گرده یکی از این 
گیاهان سمی برخورد می کند و زخمی روی دستش به 

وجود می آید.

1399
6' 2020مسافر

6'Passenger 

کارگردان: مهردخت خرمی پور 
متولد: ۱3۶۹  / اهواز

تحصیالت: کارشناسی ارشد انیمیشن

Director: Mehrdokht Khoramipour
Born: 1990/ Ahwaz
Education: M.A in Animation

Email: khorramipour.m@gmail.com
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ScreenWriter: Komeil Soheili
Animator: Kasra Yazdani
Editor: Komeil Soheili
Sound Mixer: Komeil Soheili
Producer: Komeil Soheili
City: Mashhad
Synopsis: after million years, the wish of a 
stone comes true in Italy.

فیلمنامه نویس:  کمیل سهیلی
انیماتور: کسری یزدانی
تدوینگر: کمیل سهیلی

صداگذار: کمیل سهیلی
تهیه کننده: کمیل سهیلی

شهر: مشهد
خالصه داستان: پس از چند میلیون سال انتظار، 

آرزوی سنگی کوچک در ایتالیا رو به برآورده شدن است.

1400
4' 2021هرچندمیلیون سال، یکبار

4'Once in a million years 

کارگردان: کمیل سهیلی/ جویا ن سهیلی
متولد: ۱3۶۴ ؛مشهد/ سال ۱3۶۴؛سئول

تحصیالت: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
 کارشناسی هنر

Director: Komeil Soheili/ Joyan Soheili
Born: 1985؛ mashhad/ 1985؛Seoul
Education: M.S in Social 
Communication/Bachelor of Arts
Email: komeil.soheili@gmail.com
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20 SPECIFC SESSIONS
 ON CINEMA

بخش های جنبی
20 نشست تخصصی



202

بیست نشست تخصصی
 20 Specifc Sessions on Cinema

پربارتریــن  و  پایاتریــن  از  یکــی  تجربــی  کوتــاه  فیلــم 
اســت؛  نویــن  نوآوری هــای  و  خاقیــت  عرصه هــای 
بازتعریــف  حــال  در  پیوســته  و  ناپذیــر  تعریــف  گونــه ای 
خــود! نشســت های تخصصــی بــا رویکــرد فیلــم تجربــی 
بــود. خواهــد  عرصــه  ایــن  بالندگــی  و  رشــد  نویدبخــش 

The experimental short film is one of the most 
enduring and valuable arena  for creativity and 
new innovations; An indefinable and constantly 
redefining species! Specific Sessions with the 
approach of experimental film will promise the 
growth and development of this field.

The words of Festival Director
Seyyed Sadegh Mousavi

سخن دبیر جشنواره
سید صادق موسوی
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بیست نشست تخصصی
 20 Specifc Sessions on Cinema

هســتی گنجینــه ی تجــارب و پدیده هــای نویــن اســت و ملت هــا در 
هــر لحظــه از هســت خویــش بــه فراخــور گســتره ی دانــش، تجربه و 
فرهنــگ خــود بــه کشــف هرکــدام از ایــن تجــارب اقــدام می نماینــد. 
از آنجــا کــه پیشــرفت بشــر در تمامــی زمینه هــا از مســیر همیــن 
ــیاری  ــدان بس ــران و هنرمن ــده، متفک ــر ش ــهودها میس ــف و ش کش
ــه  ــد ک ــاری زده ان ــق آث ــه خل ــت ب ــواره دس ــخ، هم ــول تاری ــز در ط نی
شــاید تــا نســل ها بعــد مهجــور باقــی مانــده امــا چــه بســا توانســته 
حتــی در زمــان خــود ناخــودآگاه جمعــی ملــل را تحــت تاثیــر و 
شــکوفایی قــرار دهــد. ســینمای تجربــی و فیلم ســازانش بــه عنــوان 
ــر،  ــه از هن ــکل خاق ــن ش ــده ی ای ــه ی پیش برن ــی از بدن ــش مهم بخ
نقــش پرچالشــی در ایــن فضــا داشــته و بــه ســبب زنــده بــودن 
ایــن جریــان، همــواره نیازمنــد شــناخت و بررســی رویکردهــای 
ــه ی  ــن رو و در ادام ــتند. از ای ــان هس ــی در جه ــری و اجرای ــن فک نوی
ــم  ــی فیل ــنواره ی بین الملل ــی جش ــت های تخصص ــه نشس مجموع
ــد  ــوان 20-38 می کوش ــا عن ــت ها ب ــن دور از نشس ــران، ای ــاه ته کوت
ــی  ــای تجرب ــل جریان ه ــه و تحلی ــه تجزی ــکافانه ب ــی موش ــا نگاه ب
ــت  ــردازد و اهمی ــاه بپ ــم کوت ــص فیل ــینما و باالخ ــرات آن در س و اث
برخــورداری از نگاهــی تجربه گرایانــه در هنرمنــد را در مواجــه بــا 

ــد.  ــف نمای ــود بازتعری ــات خ ــی و درونی ــط بیرون محی

Existence is a treasure trove of new experiences and 
phenomena and at every moment of their existence, nations 
explore each of these experiences according to the breadth 
of their knowledge, experience, and culture. Since human 
progress in all fields has been made possible by this discovery 
and intuition, many thinkers and artists throughout history 
have always created works that may have been abandoned 
for generations to come but perhaps even in its time was 
able to impress and flourish the collective subconscious 
of nations. Experimental cinema and its filmmakers, as an 
important part of the body that promotes this creative form 
of art, have played a challenging role in this space and for 
the reason that current is alive, they always need to know 
and study new intellectual and executive approaches in 
the world. Therefore, and in continuation of the specialized 
sessions of the Tehran International Short Film Festival, this 
round of sessions, entitled 20-38, tries to take a closer look 
at the analysis of experimental currents and their effects on 
cinema, especially short films and redefine the importance 
of having an empirical perspective on the artist in the face of 
her/his external and internal environment.

Secretary of Specific Sessions
Saeed Pouresmaili

سخن دبیر نشست ها
سعید پوراسماعیلی



احمد الستی204

کالوس ِاشتایِنک

۱۳27، مشهد، ایران
ــی و  ــی ارشد زیباشناس ــا، کارشناس ــای زیب ــگاه هنره ــینما از دانش ــی س کارشناس
دکتــری زیباشناســی ســینمای از دانشــگاه تگــزاس، داالس/ پژوهشــگر ســینما، 
مترجــم و عضو هیئــت علمــی دانشــگاه تهران، اســتاد رشــته ســینما در پردیــس 

هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و چنــد دانشــگاه دیگــر.

۱۳27، ووپاتال، آلمان
فــارغ  اجتماعــی.  انسان شــناس  و  دانشــگاه  اســتاد  تجربــی،  فیلم ســاز 
التحصیــل رشــته روان شناســی و زیست شناســی.  مــدرک دکتــرای خــود را 
ــته ای و  ــات بینارش ــا مطالع ــک ب ــس پان ــاری مک ــوژی رفت ــه فیزیول در موسس
بینافرهنگــی در مــورد امــوال و امــاک دریافــت کــرده اســت. در دانشــگاه فیلم 
و تلوزیــون مونیــخ در رشــته ی فیلم ســازی مســتند بــه تحصیــل پرداختــه. بعد 

ــت. ــته اس ــت داش ــتند فعالی ــی مس ــدرس کارگردان ــوان م ــه عن از آن ب

مروری مختصر بر تاریخچه فیلم تجربی

 Experimental Film: A Short
History

۱2 نکته برای ساخت فیلم مستند خوب

Keys for Better Documentaries 12

سه شنبه، 27 مهر
19 Oct

سه شنبه، 27 مهر
19 Oct

1948, Mashhad, Iran
BA in Cinema from fine Faculty of Dramatic Art, MA &PhD in film Aesthetics from University of Texas, 
Dallas, Cinema Researcher, Translator, and Faculty Member of the Tehran University, Professor of 
Cinema Department in Fine Arts University of Tehran and many other universities.

1948, Wuppertal, Germany
He is a documentary film director, university professor and social anthropologist. Klaus Stanjek 
studied psychology and biology in Münster, Würzburg and Munich from 1968 to 1974. He then 
obtained his doctorate at the Max Planck Institute for Behavioral Physiology with interdisciplinary, 
cross- cultural studies on property and property. From 1979 he switched to documentary 
film. Studied at the Munich University of Television and Film )directing documentary film( until 1983. 
Since then, has worked as a lecturer in documentary directing, inter alia. in Munich, Leipzig, Bozen, 
Beijing, Sri Lanka, Addis Ababa, Jenin, Tehran. 

Ahmad Alasti

Klaus Stanjek
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تی یام یابنده

روزبه رشیدی 

بــا حضــور: حســام صالــح بیــگ، اوســتا محمودونــد، امیــر غالمی، شــایا شــمس، 
ــکا صدیقی نی

فیلــم تجربــی از بازنمایــی دوری می کنــد. بــدن را بــه عنــوان یــک شــخص و یــا بازیگــر 
نمی خواهــد. او را بــه عنــوان یــک اجراگــر می خواهــد. اجراگــری کــه بــه  مــاده ی خــام 

ــود.  ــل می ش ــرم تبدی ــک ف ی

۱۳۵9، تهران، ایران 
او فیلم ســاز ایرانــی- ایرلنــدی اســت و در موسســه آموزشــی تکنولــوژی دوبلیــن 
در رشــته ی رســانه تحصیــل کــرده اســت. وی همچنیــن موســس انجمــن فیلــم 
ــای آزاد  ــاپ ها و کارگاه ه ــی در ورکش ــازی تجرب ــم فیلمس ــده و معل ــی، تولیدکنن تجرب
حرفه ای ســت. او از ســال 2000 مشــغول فیلمســازی اســت و همزمــان انجمــن فیلــم 

ــت.  ــرده اس ــیس ک ــران تاس ــی را در ته تجرب

گزارش تجربه گرایی ۱: بدن

Empiricism Report 1: Body

تکنیک های روایت تجربی

 Experimental Narrative

Techniques

سه شنبه، 27 مهر
19 Oct

سه شنبه، 27 مهر
19 Oct

With the presence of: Hesam Saleh Beig, Avesta Mahmoodvand, Amir Gholami, Shaya Shams, Nika Sedighi
The experimental film avoids representation. It does not want the body as a person or an actor. 
Experimental film wants body as a performer. An executor who becomes the raw material of a form.

1980, Tehran, Iran
He is an Iranian-Irish filmmaker. Studied media at Dublin Institute of Technology. Filmmaker, 
founder of the Experimental Film Society, film programmer, teacher of experimental filmmaking 
workshops and masterclasses. He has been making films since 2000, at which time he founded the 
Experimental Film Society in Tehran.

Masoud Amini Tirani
 Tiam Yabandeh

Rouzbeh Rashidi
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مهدی شیری

۱۳۶۵، کراکوف، لهستان
از مدرســه  از دانشــگاه ورشــو و انیمیشــن  او فــارغ التحصیــل روانشناســی 
ــود  ــای خ ــت. او در فیلم ه ــودز اس ــتان، ل ــر لهس ــون و تئات ــم، تلویزی ــی فیل مل
بــا اســتفاده ی تجربــی از تکنیک هــای انیمیشــن ســنتی دنیاهــای کوچــک و 
  Protozoa، :محبــوب خلــق می کنــد. وی ســه فیلــم ســاخته اســت بــا نام هــای

.Ab ovo و   Carnalis

۱۳۶۸، همدان، ایران
آرتیســت چنــد منظــوره، طــراح انیمیشــن و فیلم ســاز تجربــی. در 1۵ ســال فعالیــت 
خــود چنــد نمایشــگاه انفــرادی نقاشــی و حضــور در چندیــن نمایشــگاه گروهــی بــه 

عنــوان ویدیــو آرتیســت در ایــران و خــارج از ایــران را در ســابقه ی کاری خــود دارد.

نورپردازی در انیمیشن تجربی

Experimental Animation Lighting

تجربه گرایی در انیمیشن، ابزاری برای 
طرح پرسش

 Empiricism in animation, a tool
for asking questions

چهارشنبه 2۸ مهر
20 Oct

چهارشنبه 2۸ مهر
20 Oct

1986, Krakow, Poland
She graduated from Psychology at University of Warsaw and animation graduate at Polish National 
Film, Television and Theatre School, Lodz. In her films she experiments with the traditional animation 
techniques by creating small, intimate universes. She made three films – “Protozoa”, “Carnalis” and the 
latest “Ab ovo”.

1989, Hamedan Iran
Multipurpose artist, animated designer and experimental filmmaker. In his 15 years of activity, he 
has had several solo painting exhibitions and participated in several group exhibitions as a video 
artist in Iran and abroad.

Anita Kwiatkowska-Naqvi

Mahdi Shiri
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ویرجیل ویدریش

۱۳۵۱، کوبلنز، آلمان
اســت  گرفتــه  فــرا   Städelschule در  کولبــکا  پیتــر  نــزد  را  تجربــی  فیلــم  او 
و  تئاتــری  برنامه هــای  در   "Malende  " خــود  موســیقی  گــروه  بــا  گهــگاه  و 
ــون:   ــنواره هایی چ ــش در جش ــای فلی ــد. فیلم ه ــرکت می کن ــز ش ــیقایی نی موس
جشــنواره انیمیشــن انســی، فیلــم زیرزمینــی شــیکاگو، هنــر رســانه ای اروپــا، فیلــم 

ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــر ب ــیاری دیگ ــورگ و بس ادینب

۱۳4۶، سالزبورگ. اتریش
ــگاه  ــه در دانش ــت ک ــی اس ــد اتریش ــاز و هنرمن ــس، فیلم س ــردان، فیلم نامه نوی  او کارگ
هنرهــای کاربــردی ویــن نیــز تدریــس می کنــد. فیلــم کوتــاه او " "Copy Shopنامــزد 
جایــزه اســکار شــده اســت و آثــار او در مجمــوع 200 جایــزه بین المللــی دریافــت 
کرده انــد. ویرجیــل ویدریــش در پســت های مختلفــی بــه عنــوان مدیــر پــروژه، 
ایده پــرداز، طــراح نمایشــگاه یــا مدیــر هنــری در خلــق فیلم نامــه و همچنیــن در 

پروژه هــای تحقیقاتــی بین المللــی مشــارکت داشــته اســت.

تنوع در فیلم دست ساز

Variations in Handmade Film

راهکارهای قصه گویی بصری

Strategies of visual storytelling 

چهارشنبه 2۸ مهر
20 Oct

چهارشنبه 2۸ مهر
20 Oct

1972, Koblenz, Germany
He Studied experimental film with Peter Kubelka at the Städelschule in Frankfurt. He is occasionally 
involved in theatre projects and musical excesses with his band Malende in Berlin. The films of 
Thorsten Fleisch have been shown at festivals like: Annecy Animation Festival, Chicago Underground 
Film Festival, European Media Art Festival, Edinburgh International Film Festival, Filmfest Dresden, 
International Film Festival Rotterdam, International Short Film Festival Hamburg, Milano Film Festival, 
New York Film Festival, Ottawa International Animation Festival and etc. Thorsten Fleisch received 
several awards for his films.

1967, Salzburg,  Austria
He is an Austrian director, screenwriter, filmmaker and multimedia artist and professor of “Art & 
Science” at the University of Applied Arts Vienna. His short film “Copy Shop” was nominated for an 
Oscar. In total, his work has been awarded 200 international awards. Virgil Widrich is involved in a 
variety of roles as project manager, conceptionalist, exhibition designer or artistic director in the 
creation of screenplays, short and feature films, music videos, installations, exhibitions and entire 
museums, as well as in international research projects.

Thorsten Fleisch

Virgil Widrich
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پنج شنبه 29 مهر
21 Oct

پنج شنبه 29 مهر
21 Oct

فرهاد توحیدی

پیتر ِچرکاسکی

 ۱۳۳۵، رشت، ایران
دراماتیــک.  هنرهــای  دانشــکده  از  نمایشــی  ادبیــات  التحصیــل  فــارغ 
فیلم نامه نویــس. او دبیــر چهاردهمیــن جشــن خانــه ســینما و رئیــس هیئــت 
مدیــره خانــه ســینما و دبیــر جشــنواره بین المللی فیلم ســبز ایــران بوده  اســت. 
فرهــاد توحیــدی شــش بــار کاندیــدای جایــزه بهتریــن فیلم نامــه از جشــن خانه 
ســینما و جشــنواره فجــر شــده  اســت. از مهمتریــن فیلم هایــی کــه او سناریســت 

ــرد. ــاره ک ــکوت اش ــاداش س ــا و پ ــده هاوان ــا، پرون ــه دنی ــوان ب ــوده می ت ــا ب آنه

۱۳۳7، وین، اتریش
اودر دانشــگاه ویــن بــه طــور هم زمــان بــه تحصیــل روزنامه نــگاری و علــوم سیاســی 
پرداختــه و از 1979 آغــاز بــه فیلم ســازی نمــوده اســت. او در طــول زندگــی حرفــه ای 
خــود در جشــنواره های متعــددی شــرکت کــرده و همچنیــن از اعضــای موســس 
تعاونــی فیلم ســازان جدیــد اتریــش بــوده اســت. اثــر او بــا نــام "دســتورالعمل هایی 
جشــنواره   "Quinzaine des réalisateurs" بخــش  در  صــدا"،  و  نــور  بــرای 

ــت. ــرا گذاش ــه اج ــود را ب ــی خ ــش جهان ــن نمای ــن،  اولی ــم ک ــی فیل بین الملل

الگوی فیلم نامه در فیلم تجربی

 Experimental Film, Screenplay
Pattern

Train Again)2021( بررسی فیلم

Tran Again )2021(

1956, Rasht, Iran
Screenwriter. Graduated in dramatic literature from the University of Dramatic Arts. He has been the 
Director of the 14th Khaneh Cinema Festival and the International Green Film Festival of Iran for two 
years. He  was also Chairman of the Board of Khaneh Cinema. Tohidi has been nominated for the Best 
Screenplay Award six times from the Khaneh Cinema Festival and the Fajr Festival. Among the most 
important screenplays he has written are The World, The Havana Case, and The Reward of Silence.

1958, Vienna, Austria
From 1977–1979 Tscherkassky studied journalism and political science as well as philosophy at 
the University of Vienna. Tscherkassky began filming in 1979. Throughout his career he conceived 
numerous film festivals. He was also the founding member of the newly Austria Filmmakers 
Cooperative which began in 1982. His work Instructions for a Light and Sound Machine )2005( had its 
world premiere at the Cannes Film Festival in the series “Quinzaine des réalisateurs.”

Farhad Tohidi

Peter Tscherkassky
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پنج شنبه 29 مهر
21 Oct

پنج شنبه 29 مهر
21 Oct

رضا ریاحی

میشال گریل

۱۳۶۸، تهران، ایران
 او در رشــته ی هنرهــای زیبــا تحصیــل کــرده اســت و در ســاخت و تهیــه چندین ســریال 
و مجلــه ی انیمیشــن همــکاری فعال داشــته و مهارت هــای خــود را در EESI )آنگلــوم( و 
ســپس در Ecole de la Poudrière ) بــورگ لــس والنــس( در کشــور فرانســه تکمیــل 
نمــوده اســت. او کارگــردان و نویســنده چندیــن فیلــم کوتــاه متحــرک اســت کــه جوایــز 
ــی در  ــا ریاح ــن، رض ــه انیمیش ــت در زمین ــوازات فعالی ــه م ــد. ب ــب کرده ان ــی کس فراوان

پروژه هــای مختلــف نقاشــی و تصویرســازی نیــز همــکاری داشــته اســت.

۱۳۵۰، اتریش
میشــا گریــل در ویــن، گاســکو و لنــدن )کالــج گلدســمیت( تحصیــل کــرده اســت. وی 
آثــار متعــددی در زمینــه فیلــم ، ویدئــو، هنــر چیدمــان و تصویرهــای زنــده خلــق کــرده 
 ،MOMA NY :ــال ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــده اس ــش درآم ــه نمای ــاره ب ــار وی در 5 ق ــت. آث اس
گالــری ملــی هنــر واشــنگتن، مرکــز Pompidou Paris، مــوزه Reina Sofia مادریــد، 
La Casa Encendida در بارســلونا، ICA  لنــدن . او در ســال 2010 جایــزه هنرمنــد 

برجســته را از وزارت هنــر و فرهنــگ اتریــش دریافــت نمــوده اســت.

کارگردانی هنری در انیمیشن کوتاه

Art direction in short animation film

ماهیت تجربه

The Nature of Experiment

1988, Tehran, Iran
He studying Fine Arts in Iran and actively collaborated on several cartoon magazines and series. He 
perfected his skills at EESI in Angoulême completing his training at the Ecole de la Poudrière in Bourg-Les-
Valences, France. He is the author and director of several award-winning animated shorts. Parallel to his 
activity in animation, Reza Riahi collaborates on various painting and illustration projects.

1971, Austria
Studied in Vienna, Glasgow and London )Goldsmith College(. Various film- and video works, 
installations and live visuals since 1999. Performances and screenings on 5 continents at e.g. MOMA 
NY, National Gallery of Art Washington, Centre Pompidou Paris, Museo Reina Sofia Madrid, La Casa 
Encendida Barcelona, ICA London and many cinematheques. 
Received the Outstanding Artist Award by the Austrian Ministry of Art & Culture in 2010

Reza Riahi

Michaela Grill
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جمعه  ۳۰ مهر
22 Oct

جمعه ۳۰ مهر
22 Oct

محمدرضا اصالنی

مسعود امینی تیرانی

۱۳22، رشت، ایران
فــارغ التحصیــل کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه هنــر/ شــاعر، ســینماگر و هنرپــژوه، 

عضــو اســبق هیــات مدیــره انجمــن مستندســازان ســینمای ایــران. 

ــجاد  ــد، س ــتا محمودون ــگ، اوس ــح بی ــام صال ــفی، حس ــح کاش ــور: صال ــا حض ب
ــش ــامان دروی ــی، س یمن

تکنولــوژی رفتــار و قواعــد صنعــت را بــه یــاد مــی آورد و رفتــاری صنعتــی را مــی طلبــد.
دوربیــن مهم تریــن مشــخصه بکارگیــری تکنولــوژی در سینماســت.  فیلــم تجربــی با 
مخالفــت رفتــار صنعتــی شــده،  بــه ســمت ایده هایــی مــی رود کــه تکنولــوژی را در مرز 

فروپاشــی قــرار دهــد. 

خالقیت در سینمای تجربی

 Creativity in Experimental
Cinema

گزارش تجریه گرایی 2 : دوربین

Empiricism Report 2: Camera

1943, Rasht, Iran
BA in Painting from Art University, Poet, Cineaste and Art Researcher, Former Member of the Iranian 
Documentary Filmmakers Association

With the presence  OF: Hesam Saleh Beig, Avesta Mahmoodvand, Sajad Yamani, Saman Darvish
Technology remembers the behavior and rules of the industry and demands industrial behavior. 
The camera is the most significant feature of using technology in cinema. Opposing industrialized 
behavior, the experimental film moves toward ideas that push technology to the brink of collapse.

MOHAMMAD REZA ASLANI

Masoud Amini Tirani
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جمعه ۳۰ مهر
22 Oct

جمعه ۳۰ مهر
22 Oct

لورا یو. مارکس

مسعود امینی تیرانی
 مسعود مددی

۱۳42، کانادا
ــگاه  ــی از دانش ــری و فرهنگ ــات بص ــری مطالع ــس دارای دکت ــر الورا یو.مارک دکت
ــیمون  ــگاه س ــکده Grant State در دانش ــتاد دانش ــنده و اس ــتر و نویس روچس
فیــزر اســت. از جملــه نظریــات او، تعریــف مفهــوم تصویــر لمســی اســت کــه بــر 
ــردن رخ  ــس ک ــا لم ــدن، ب ــای دی ــانه ها به ج ــا رس ــاگر ب ــاط تماش ــاس آن، ارتب اس

می دهــد. 

با حضور: مریم فیروزی، کتایون پرمر، صبا صالحی، محمدرضا شیروان
زبــان بازگــو کننــده ی  قصــه و داســتان اســت و ســینمای تجربــی بــرای دســتیابی بــه 
ایدهــی بنیانــی تصویــر از زبــان فاصلــه می گیــرد. زبــان را در شــکلی غیــر قانونــی  بــکار 

می گیــرد. 

تکنیک های فیلم تجربی

Experimental Film Techniques

گزارش تجریه گرایی 3: انحراف

Empiricism Report 3: Deviation

1963, Canada
Ph.D. in Visual and Cultural Studies, University of Rochester
She is the Grant State University Professor at Simon Fraser University. Among her theoretical contributions 
is the concept of haptic visuality, according to which a spectator's contact with media is conceived of as 
touching, as opposed to seeing. 

With the presence  OF: Maryam Firoozi, Katayoon Parmar, Saba Salei, Mohammadreza Shirvan
Language tells stories and experimental cinema distances itself from the language to achieve the 
basic idea of the image. Uses language illegally.

Laura U. Marks

Masoud Amini Tirani
Masoud Madadi
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شنبه ۱ آبان
23 Oct

شنبه ۱ آبان
23 Oct

آرنه برو

محمدرضا فرزاد

۱۳۳2، فردریکسبرگ، دانمارک
آرنــه بــرو معــاون مدیــر مدرســه ملــی فیلــم دانمــارک و رئیــس بخــش مســتند و 
تلویزیــون آن اســت. فــارغ التحصیــل مدرســه ملــی فیلــم دانمــارک، بــه عنــوان 
کارگــردان و فیلم نامه نویــس. شــرکت تولیــد فیلــم "پنتــا فیلــم" را تاســیس کرد 
و بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره در آکادمــی فیلــم دانمــارک، دفتر فیلــم دولتی 
دانمــارک، کمیتــه حقوق فیلــم )آکادمی فیلــم دانمــارک(، اتحادیــه کارگران فیلم 

و ... خدمــت کــرده اســت.

۱۳۵7، تهران، ایران
ــه  ــوری« ب ــم فکت ــرا در »فیل ــجوی دکت ــاز . او دانش ــتند س ــر. مس ــد تئات ــی ارش کارشناس
مدیریــت کارگــردان مولــف مجارســتانی بــا تــار بــوده اســت.  عضــو هیئــت داوران چنــد 
فســتیوال بین المللــی فیلــم ازجملــه جشــنواره های مســتند کپنهــاگ، ییهــاوا، پلــزن . 
وی بــا نشــریات مختلفــی همچــون ارغنــون، فارابــی، زیباشــناخت، همــکاری داشــته و تــا 
کنــون کتاب هایــی همچــون »تــو مشــغول مردنــت بــودی«، »نبودنــت« و ... را بــه چــاپ 

رســانده اســت. فــرزاد هــم اکنــون دبیــر بخــش تئاتــر ماهنامــه »شــبکه آفتــاب« اســت.

چگونه یک مستند- تجربی بسازیم

 Teaching How to Make
Experimental Documentary

طراحی ایده محور موضوع و زبان فیلم

 Conceptual Design of Film
Subject and language

1953, Frederiksberg, Denmark
Arne Bro is vice-director of the National Film School of Denmark and head of its Documentary and TV 
Department. He graduated from the National Film School of Denmark as a film director and scriptwriter. 
In 1988 he co-founded PENTA-FILM, a TV and Documentary film production company. He served as 
a board member in the Danish Film Academy, The Danish Government Film Office )SFC(, The Film Law 
Committee )Danish Film Academy(, The Film workers Union )FAF( and etc. 

1978, Tehran, Iran
Master of Theater from the Faculty of Fine Arts, University of Tehran. Documentary filmmaker.  His films 
have been screened at national and international festivals and have won various awards. Farzad was a 
doctoral student in “Factory Film” directed by the famous Hungarian director Bella Tarr. He has also been 
a member of the jury of several international film festivals such as Copenhagen Documentary Festivals, 
Yehlava, Plzen, Dakobaku, Prague Iranian Film Festival. He has collaborated with various publications 
such as Araghnoon, Farabi, Zibashnakht, Sun, Nadastan, Karnameh, Golestaneh, etc. And so far he has 
published books such as “You Were Busy to Die”, “You Were Not”, “Nothing in the Drawer”, “Trotsky's 
Garden” and “The King Listens”.Farzad is currently the secretary of the theater section of the “Aftab 
Network” monthly.

Arne Bro

Mohammadreza Farzad
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لیا جوواناتزی بلترامی

بادی مینک

۱۳4۶، ترنتو، ایتالیا
کارگــردان، نویســنده و تدوینگــر. او نویســنده 6 کتــاب اســت و  بیش از 30 فیلم مســتند 
بــا تمرکــز بــر آفریقــا ســاخته اســت. او در 1997 جشــنواره بین المللی ســینما و گفتگوی 
 Ukon the " را تاســیس کــرد. در 2016 مســتند "Religion Today" بیــن ادیــان
samurai " را در مــورد زندگــی Dom Justo Takayama ســاخت کــه جایــزه بهتریــن 
فیلــم مســتند را از جشــنواره فیلــم " RushDoc" و بهترین مســتند بیوگرافــی/ تاریخی 

را از جشــنواره فیلــم " StarDoc " در لــس آنجلــس دریافــت کــرد. 

1335، لوکزانبورگ، آلمان
)آکادمــی  مجسمه ســازی  رشــته  در  او  اســت.  تهیه کننــده  و  فیلم ســاز  هنرمنــد، 
هنرهــای زیبــای ویــن( و فیلم ســازی تجربــی )دانشــگاه هنرهــای کاربــردی( تحصیــل 
کــرده اســت. آثــار او از مرزهــای رشــته های مختلــف هنــری عبــور کــرده و در ســینماها، 
ــش  ــه نمای ــی وب ب ــبکه جهان ــی و ش ــای عموم ــنواره ها،موزه ها،گالری ها، فضاه جش

درمی آینــد.

فیلم مستند-تجربی معاصر

 Contemporary Experimental
Documentary

عناصر سینمای تجربی

Elements of Experimental Cinema

1967,Trento, Italy
Director, Writer, Editor. She is the author of six books and since starting her career as a director in 
1992, she has made over thirty documentaries, focusing especially on Africa. In 1997 she founded 
the Religion Today Film Festival , an international festival of cinema and interreligious dialogue. 
In 2016 he made the documentary Ukon the samurai , on the life of Dom Justo Takayama . The 
documentary won the award for Best Short Documentary at the RushDoc Film Festival in Los 
Angeles in 2016 and for Best Biographical / Historical Documentary at the StarDoc Film Festival, also 
in Los Angeles, in 2017. 

1956 in Luxembourg, Germany
Artist, film producer and filmmaker. she studied sculpture at vienna's academy of fine arts and 
experimental film at the university of applied arts. her work crosses the borders between the various 
artistic disciplines and is presented in movie theaters, at film festivals, in museums, galleries, public 
spaces and on the world wide web.

Lia Giovanazzi Beltrami

Bady Minck



Expert Executor: Ata Mojabi
مجری کارشناس: عطا مجابی

Ata Mojabi, born in 1982,Qazvinn, Iran
Master›s degree in dramatic literature from the Arts and Architecture faculty of Tehran Azad Univer-
sity and a graduate of IYCS film school. member of the Iranian Short Film Association )ISFA(. Cinema 
teacher at IYCS and filmmaker. He has participated in several festivals as a filmmaker, selection com-
mittee and Jury, and his films have won numerous awards. 

1361، قزوین، ایران
کارشــناس ارشــد رشــته »ادبیــات دراماتیــک«، دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد اســالمی، هنــر آموختــۀ دوره 
فیلم ســازی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران، عضــو خانــه ســینما- انجمــن فیلــم کوتــاه ایــران )ایســفا(، مــدرس ســینما در 
ــت  ــاز، هیئ ــوان فیلم س ــه عن ــنواره ب ــن جش ــور در چندی ــابقه ی حض ــاز . وی س ــران و فیلم س ــان ای ــینمای جوان ــن س انجم

انتخــاب و داور را دارد و فیلم هایــش جوایــز متعــددی کســب کرده انــد. 

بیست نشست تخصصی
 20 Specifc Sessions on Cinema
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20:30تا 19 18:30تا17 1۶:3۰تا 1۵ 12:3۰تا 11

تکنیک های روایت 
تجربی 

روزبه رشیدی 

گزارش تجربه گرایی )۱(
بدن 

مسعود امینی تیرانی
تی یام یابنده 

۱2 نکته برای ساخت یک 
مستند خوب 

کاوس ِاشتایِنک

مرور مختصر 
برتاریخچه فیلم 

تجربی
احمد الستی

سه شنبه
27 مهر

راهکارهای قصه گویی 
بصری 

ویرجیل ویدریش

تنوع در فیلم دست ساز
تورسِتن ِفایش

تجربه گرایی در 
انیمیشن ابزاری برای 

طرح پرسش
مهدی شیری

نورپردازی در 
انیمیشن تجربی
آنیتا کیاتکوفسکا-

ناگوی

چهارشنبه
28 مهر

ماهیت تجربه
میشا گریل

 کارگردانی هنری در 
انیمیشن کوتاه

رضا ریاحی

بررسی فیلم
 Train Again )2021(

پیتر ِچرکاسکی

الگوی فیلم نامه در 
فیلم تجربی  
فرهاد توحیدی

پنجشنبه
29 مهر

گزارش تجربه گرایی 
)۳(

انحراف
مسعود امینی تیرانی

 مسعود مددی

تکنیک های فیلم تجربی
 لورا یو. مارکس

گزارش تجربه گرایی)2(
دوربین

مسعود امینی تیرانی

خالقیت در سینمای 
تجربی

محمدرضا اصانی

جمعه
3۰ مهر

عناصر سینمای تجربی 
بادی مینک

فیلم مستند-تجربی معاصر
لیا جوواناتزی بلترامی

 طراحی ایده محور 
موضوع و زبان فیلم

محمدرضا فرزاد

چگونه یک مستند- 
تجربی بسازیم 

آرنه برو

شنبه
1 آبان

بیست نشست تخصصی
 20 Specifc Sessions on Cinema
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7-8:30pm5-6:30pm3- 4:30pmam 12:30-11

Experimental Nar-
rative Techniques

Rouzbeh  Rashidi 

 Empiricism Report
 1: Body

Masoud Amini Tirani
Tiam Yabandeh 

 Keys for Better 12
 Documentaries

Klaus Stanjek

 Experimental
 Film: A Short

 History
Ahmad Alasti

Tue
oct.19

 Strategies of visual
 storytelling
Virgil Widrich

 Variations in 
Handmade Film
Thorsten Fleisch

 Empiricism in 
 animation, a tool for

 asking questions
Mahdi Shiri

 Experimental
 Animation

Lighting
Anita Kwiatkow-

ska-Naqvi

Wed
oct.20

 The Nature of
 Experiment
Michaela Grill

 Art direction in short
 animation film

Reza Riahi

Train Again (2021)
Peter Tscherkassky

 Experimental
Film, Screen-
  play Pattern

Farhad Tohidi

Thu
oct.21

Empiricism Report 3: 
  Deviation

Masoud Amini Tirani
Masoud Madadi 

 Experimental Film
 Techniques
Laura Marks

Empiricism Report 2:  
Camera

Masoud Amini Tirani

 Creativity in
 Experimental

Cinema
 Mohammad Reza

Aslani

Fri
oct.22

Elements of 
 Experimental 

 Cinema
Bady Minck

 Contemporary 
Experimental 

 Documentary 
Lia Giovanazii

 Conceptual Design
 of Film Subject and

 language
 Mohammadreza 

Farzad

 Teaching
 How to Make

 Experimental
Documentary

Arne Bro

Sat
oct.23

بیست نشست تخصصی
 20 Specifc Sessions on Cinema





EXPRIMENTAL FILMS FROM 
OFFICES OF IYCS

منتخب فیلم های تجربی 
دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران



منتخب فیلم های فیلم های تجربی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
EXPRIMENTAL FILMS FROM OFFICES OF IRANIAN YOUTH CINEMA SOCIETY

999999999 / ۱۰ دقیقه / اردبیل

الف / 4 دقیقه / همدان

انباشتگی / ۶ دقیقه / قزوین

باد / 2 دقیقه / کرمانشاه

بی زبانی / 7 دقیقه / کرمانشاه

ترس های من/ 2 دقیقه / شیراز

خودم را می کشم و تو مقصری/ 7 دقیقه / تهران

دختر تاریکی / ۱۱ دقیقه/ تبریز
تقاطع/ 9دقیقه / تبریز

رو یا رو/ ۵ دقیقه / تهران

Karim Azimi/ 1971 

Pooria Daylar / 1990

Farhad Najfi Fard/1978 

Ashkan Chavoshi/ 1975

Ali Haghighi/ 1992

Nazafarin Hasanpoor/ 1994

Aliakbar Mohammadkhani/ 1982

Hasan Vahdani/ 1972

Omid Mirzaie/ 1997

دور شدن/ ۵ دقیقه/ ایالم

S.Alireza Hoseyni/ 1977

999999999/10'/ Ardebil

Alef/ 4' / Hamedan

Repletion/ 6'/ Qazvin

Wind/ 2' / Kermanshah

Dumbness/ 7' / Kermanshah

My Fears/ 2'/ Shiraz

I'm Gonna Kill Myself and It'd 
be Your Fault/ 7' / Tehran

The Girl of Darkness/ 11' / Tabriz
Intersection/ 9' / Tabriz

To Walk Away/ 5' / Ilam

Face Or Face- “En-Counter”/ 5' / Tehran

کریم عظیمی / متولد ۱۳۵۰

پوریا دایلر/ متولد ۱۳۶9

فرهاد نجفی فرد / متولد ۱۳۵7

اشکان چاوشی / متولد ۱۳۵4

علی حقیقی / متولد ۱۳72

نازآفرین حسن پور / متولد ۱۳74

علی اکبر محمدخانی / متولد ۱۳۶۱

حسن وحدانی / متولد ۱۳۵۱

امید میرزائی / متولد ۱۳7۶

سید علیرضا حسینی / متولد ۱۳۵۶

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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منتخب فیلم های فیلم های تجربی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
EXPRIMENTAL FILMS FROM OFFICES OF IRANIAN YOUTH CINEMA SOCIETY  

زندگی لزج / ۱2 دقیقه / قزوین

سکوت/ ۵ دقیقه / شیراز

سمفونی ۱۰/ ۶دقیقه / گناباد

فراتر از دید بشر / 7 دقیقه/ تربت حیدریه

گارست فامپ/ ۳ دقیقه / بیرجند

الیک / 2 دقیقه / همدان
لیمبو/ ۸دقیقه / همدان

مردی که اینجا نبود/ ۱7 دقیقه / قزوین

نقاشی/ 2 دقیقه/ سنندج

Amirhosein Riahi/ 1995

Mohsen Mehri Darvi/ 1991

Somaye Ghaderi/ 1988

Arash Amiri/ 1988

Mohammadreza Eteghadi/ 1997

Mojtaba Asghari/ 1983

Tooraj Heybati/ 1988

Ata Mojabi/ 1982

Azad Karimi/ 1987

وارونگی/ 2 دقیقه/ شهرکرد

Sluggish Life / 12' / Qazvin

Silence/ 5' / Shiraz

Symphony 10 / 6' / Gonabad

Beyond the Human Eye / 7' / Torbatheydarie

Garest Famp/ 3' / Birjand

Like/ 2' / Hamedan
Limbo/ 8' / Hamedan

The Man who Wasn't Here / 17' / Qazvin

Paint / 2'/ Sanandaj

Inversion/ 2' / Shahre Kord

محسن مهری دروی / متولد ۱۳7۰

سمیه قادری / متولد ۱۳۶7

آرش امیری / متولد ۱۳۶7

محمدرضا اعتقادی / متولد ۱۳7۶

مجتبی اصغری / متولد ۱۳۶2

تورج هیبتی / متولد ۱۳۶7

عطا مجابی  / متولد ۱۳۶۱

آزاد کریمی / متولد ۱۳۶۶

امیرحسین ریاحی / متولد۱۳7۵

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای 

جوانان ایران سال 1400
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 NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای جوانان ایران سال 1400

داستان گویی در فیلم کوتاه

روایت در فیلم کوتاه

مطالعه راهبرد های روایت در نه شاهکار نوگرای کوتاه

 مجموعه مقاالت دومین همایش مطالعات
فیلم کوتاه تهران

نویسنده : دکتر ریچارد راسکین
مترجم : پیمان شوقی

مقدمه: احمد الستی

Book Title: The Art of the Short 
Fiction Film: A Shot by Shot Study of 

Nine Modern Classics
Author: Richard Raskin

Translator : Peyman Shoghi

Book Title: 2nd Tehran Seminar On 
Short Film Studies / Naration in The 

Short Film
Introduction : Ahmad Alasti
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 NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای جوانان ایران سال 1400

کشف فیلم کوتاه

 نظریه مستقیم : تصاویر متحرک
تجربی به مثابه ژانر

تاریخ و سبک فیلم های کوتاه داستانی واقع نما

نویسنده : سینیتا فاندو
مترجم : پیمان فاحی

نویسنده : ادوارد اس . اسمال و تیموتی دبلیو . جانسون
مترجم : روناک رنجی

Book Title: Discovering Short  
Films_ The History and Style of 

Live-Action Fiction Shorts-Palgrave 
Macmillan US

Author: Cynthia Felando
Translator : Peyman Fallahi

Book Title: Direct Theory: 
Experimental Motion Pictures as 

Major Genre
Author: Edward S. Small , Timothy W. 

Johnson
Translator : Ronak Ranji
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 NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای جوانان ایران سال 1400

تاریخ فیلم تجربی

موسیقی و صدا در فیلم تجربی

از آوانگارد رسمی تا شیوه بریتانیایی معاصر 

تکامل باورهای احساسی در ساخت تصویر

نویسنده : ای.ال.ریس
مقدمه: محمدرضا اصانی

مترجم : روناک رنجی

نویسنده : هالی راجرز و جرمی بارام
مترجم : وحید اله موسوی

A History of Experimental Film and 
Video: From the Canonical 

 Avant-garde to Contemporary 
British Practice

Author: A. L. Rees
Introduction: Mohammad Reza Aslani

Translator : Ronak Ranji

Music and sound in experimental 
films

Author: Holly Rogers , Jeremy Baram
Translator : Vahid - Allah Mousavi



227

 NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای جوانان ایران سال 1400

داستان ها چگونه فیلم می شوند

عکاسی و روان کاوی

 نویسنده : کاترین برنت، ملیسا سارجنت،
ریچارد راسکین، جیمز هارولد

 مترجم : پیمان شوقی

 نویسنده : استفان برای
مترجم : دکتر زهرا پژوتن و صمد قربان زاده

How stories turn into movies 
)Adaptations: From Text to Screen, 

Screen to Text(
Author: Catherine Brent, Melissa 
Sargent, Richard Ruskin, James 

Harold
Translator : Peyman Shoghi

Photography and Psychoanalysis
Author: Stephen Bray

Translator : Dr. Zahra Pazhotan , 
Samad ghorbanzade
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 NEW BOOKS FROM IYCS 2021
تازه های نشر انجمن سینمای جوانان ایران سال 1400

دوره پیشرفته

  فهرست نگاری جشنواره بین المللی
فیلم کوتاه تهران ۱۳9۱-۱4۰۰

نویسنده: آندری زویا گینتسف
مترجم: رضوانه حسنی

گرد آورنده : صدیقه قاضی نظام

A  Master class
Author: Andrey Zvyagintsev

Translator : Rezvane Hassani

Tehran International Short Film 
Festival Cataloguing 2011 - 2021 
collector: Sedigheh Ghazinezam





فرشته طائرپور230
FERESHTE TAERPOURIRANIAN FILM PRODUCER
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A CONSTANT SUPPORTER OF YOUNG FILMMAKERS
IN MEMORY OF FERESHTE TAERPOUR

1951-2021





INTERNATIONAL COMPETITIONمسابقه سینمای بین الملل
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ScreenWriter: Ahura Shahbazi , Vida Shirazi
Animator: Ahura Shahbazi
Editor: Ahura Shahbazi
Sound Mixer: Kiarash Bakhtiari
Music: Kiarash Bakhtiari
Producer: Ahura Shahbazi , DEFC
City: Tehran
Synopsis: After seeing the eagle's high fly 
over the jungle, the crow decides to follow 
his footsteps to learn how to fly high.

فیلمنامه نویس: اهورا شهبازی و ویدا شیرازی
انیماتور: اهورا شهبازی
تدوینگر: اهورا شهبازی

صداگذار: کیارش بختیاری
موسیقی:  کیارش بختیاری

تهیه کننده: اهورا شهبازی و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: تهران
خالصه داستان:  کالغ با دیدن پرواز بلند عقاب بر 

فراز جنگل تصمیم میگیرد عقاب را دنبال کند تا پرواز 
در اوج را تجربه کند.

1399
08' 2020کالغ

00”08The Crow

کارگردان: اهورا شهبازی 
متولد: ۱357 / تهران

تحصیالت: کارشناس نقاشی

Director: Ahura Shahbazi
Born: 1978/ Tehran
Education: B.A in Painting
Email:  Papilon978 @yahoo.com
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ScreenWriter: Mahboubeh Kalaee
Animator: Mahboubeh Kalaee
Editor: Mahboubeh Kalaee
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Hossein Ghourchian
Producer: Mahboubeh Kalaee , DEFC
City: Qom
Synopsis: A stuttering boy is playing in a 
small kitchen.

فیلمنامه نویس: محبوبه کالیی
انیماتور: محبوبه کالیی
تدوینگر: محبوبه کالیی

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: حسین قورچیان

تهیه کننده: محبوبه کالیی و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

شهر: قم
خالصه داستان:  پسرکی لکنتی در آشپزخانه ای 

کوچک مشغول بازی ست...

1400
10' 2021دیوار چهارم

10'The Fourth Wall 

کارگردان: محبوبه کالیی 
متولد: ۱37۱  / قم

تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Director: Mahboubeh Kalaee
Born: 1992/ Qom
Education: M.A in Animation Directing
Email: m.kalaee@gmail.com
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There is an insect inside meحشره ای درون من است

Country: India
 Writers: Dhruti Vyas, Harnish Kapoor, Maya 
Chaudhary, Nidhi Gorakhiya
Producer: GLS Institute Of Design
Synopsis: Returning home after an errand, 
his anxiety spikes up as the fear of contract-
ing coronavirus grips him. Trying to ration-
alize his intrusive thoughts, as memories 
and emotions resurface making him spiral 
further. It's hard to differentiate dreams 
from reality.

کشور: هند
فیلمنامه نویس: دروتی ویاس، هارنیش کاپور، مایا 

چوداری، نیدی گورخیا
    GLS  تهیه کننده: موسسه طراحی

خالصه داستان:  پس از بازگشت به خانه ترس و 
اضطراب از ابتال به بیماری کرونا مرد را فرا میگیرد. 

برای فرار از افکار منفی به سراغ خاطراتش می رود اما 
تشخیص واقعیت از رؤیا سخت می شود.

کارگردان: دروتی ویاس، هارنیش کاپور، 
مایا چوداری، نیدی گورخیا 

Director:  Dhruti Vyas, Harnish Kapoor
, Maya Chaudhary, Nidhi Gorakhiya

2021
4:03

2021
4:03
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Country: Mexico
 Writers: JUAN MEDINA
Producer: JUAN MEDINA
Synopsis: On his first day of work as a 
miner, Martin, a cocky teenager will learn 
the importance of rituals and respect for 
ancestors.    

کشور: مکزیک 
فیلمنامه نویس: خوان مدینه

تهیه کننده: خوان مدینه
خالصه داستان:  مارتین جوانی خودخواه است. او 

در اولین روز کاری خود به عنوان معدنچی به اهمیت 
آداب و رسوم و احترام به گذشتگان پی می برد.

TIOعمو

کارگردان: خوان مدینه  Director: JUAN MEDINA

2021
12:40

2021
12:40
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 To the last dropتا آخرین قطره

Country: Germany
 Writers: Simon SCHNELLMANN
Producer: Simon SCHNELLMANN
Synopsis: In the rhythm of the dripping 
chemo, an IV-pole fights for the life of a 
cancer patient.

کشور: آلمان 
فیلمنامه نویس: سیمون شلنمن

تهیه کننده: سیمون شلنمن
خالصه داستان:  تالش یک لوله IV  برای زنده نگه 

داشتن یک بیمار مبتال به سرطان.

کارگردان: سیمون شلنمن  Director: Simon SCHNELLMANN

2021
05:46

2021
05:46
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Country: Estonia
 Writers: Maria Saveleva
Producer: Estonian Academy of Arts
Synopsis: It's more than just feathers or a 
number of fingers...
Mr. Notakiwi wants to join the community. 
Is society ready to accept the other and his 
song..?    

کشور: استونی
فیلمنامه نویس: ماریا ساولوا

تهیه کننده: آکادمی هنر استونی
خالصه داستان: او خیلی فراتر از یک مشت پر یا 

تعدادی انگشت است. آقای " من کیوی نیستم " 
میخواهد عضوی از این جامعه باشد اما آیا جامعه او و 

آهنگ هایش را می پذیرد؟

You Are Not a Kiwiتو کیوی نیستی

کارگردان: ماریا ساولوا  Director: Maria Saveleva

2020
5:31

2020
5:31
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Step into the riverبه رود قدم بگذار

Country: China
 Writers: MA Weijia
Producer: Damien Megherbi, Justin Pech-
berty 
Synopsis: Lu and Wei are two young girls 
living in a village nestled on the banks of a 
river. As the one-child policy has led some 
families to drown baby girls, they both have 
a special relationship with this river, which 
looks like a cradle of tragic stories.

کشور: چین
فیلمنامه نویس: ما ویجیا

تهیه کننده: دامین مگربی،جاستین پچبرتی
خالصه داستان: لو و وی دختران جوانی هستند که 

در روستای نزدیک رودخانه زندگی می کنند. در این 
روستا قانون تک فرزندی برخی خانواده ها را مجبور 

به غرق کردن دخترانشان در رودخانه کرده است. حاال 
لو و وی رابطه خاصی با این رودخانه غم انگیز برقرار 

کرده اند.

کارگردان: ما ویجیا  Director: MA Weijia

2020
14:50

2020
14:50
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Country: France 
Writers: Stephanie LANSAQUE, Francois 
LEROY
Producer: Fabrice PRéEL-CLéACH
Synopsis: Hong Kong. Mr Lam is an old 
gentleman who loses his memory since 
the death of his wife. On March 5, the day of 
“the awakening of the hibernating insects”, 
he receives the unexpected visit of old Ms. 
Meng. This Taoist exorcist is determined to 
chase the demons lodging in the head of the 
old man.    

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: استفانی النسک، فرانسوا لروی

تهیه کننده: فابریس پرل-کالچ
خالصه داستان: آقای الم پیرمردی که پس از مرگ 

همسرش حافظه خود را از دست داده، روز پنجم 
مارس روز " بیدار شدن حشرات از خواب زمستانی" با 

خانم منگ که یک جنگیر است مالقات می کند. خانم 
منگ قصد دارد  شیاطینی را که در سر پیرمرد هستند 

تعقیب کند.

 The awakening of theبیدار کردن حشرات
insects 

کارگردان: استفانی النسک، فرانسوا لروی  Director: Stephanie LANSAQUE, Francois LEROY

2021
؟14:09

2021
14:09
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Peelپوست

Country: Switzerland
 Writers: Samuel PATTHEY , Silvain MONNEY
Producer: Mark OLEXA
Synopsis: In a hidden place, the daily 
routine of a retirement home unfolds as 
time seems to stand still. The penciled 
residents come to life on paper. Some are 
active, others rest or follow a fixed sched-
ule to be repeated each day: medication, 
meals, games… Around them, machines 
are flashing, caregivers are busy and some 
crucifixes remind them of the death that lies 
in wait. Time fades away and nearby, str    

کشور: سوئیس
فیلمنامه نویس: ساموئل پتی، سیلوین مانی

تهیه کننده: مارک اولکسا 
خالصه داستان: در یک خانه سالمندان زندگی 

روزمره در حال تغییر می باشد در حالیکه گویی زمان 
ساکن است. بعضی ها فعال و برخی دیگر یک برنامه 
ثابتی را هر روز دنبال می کنند: درمان، غذا، بازی و ...

اطرافشان همه چیز در حرکت است، مراقبین مشغول 
هستند و صلیب هایی که یادآور مرگند، مرگی که در 
انتظار آن هستند. زمان در درگذر است و نزدیک ...

کارگردان: ساموئل پتی، سیلوین مانی  Director: Samuel PATTHEY,
 Silvain MONNEY

2020
15:00

2020
15:00
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Country: Taiwan
 Writers:   ZHANG, HE-SHENG
Producer: CHIU, NAI-I
Synopsis: The character was socializing for 
business with his boss. Suddenly, the phone 
rang, the character got the information that 
the baby was about to be born. Although the 
character was already wasted, he still want-
ed to rush to the hospital and welcome the 
baby. However, there are a lot of difficulties 
on the way to the hospital...    

کشور: تایوان
فیلمنامه نویس: ژانگ، هی شنگ 

تهیه کننده: چیو،نای آی
خالصه داستان: مردی در حین جلسه کاری خود 

متوجه می شود فرزندش در شرف متولد شدن است. 
او باوجود اینکه شرایط مناسبی ندارد اما تصمیم 

می گیرد برای دیدن نوزاد خود به بیمارستان برود که 
در راه با مشکالت بسیاری مواجه می شود. 

Run for lifeتالش برای زندگی

کارگردان: لین، یی شیانگ، وو، بو یی  Director: LIN, YI-XIANG, WU, BO-YI

2021
؟3:30

2021
3:30
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ORGIASTIC HYPER-PLASTICعیاشی افراطی پالستیکی

Country:Denmark
Writers: Paul BUSH
Producer: Paul BUSH, Lana TANKOSA 
NIKOLIC
Synopsis: An animated extravaganza of 
plastic collected from beaches, roadsides, 
attics and junk shops. This is an elegy to 
a love affair that has gone sour, a fond 
farewell to that most beautiful material 
that has enslaved our planet – plastic. This 
six minute experimental film is a develop-
ment of Paul Bush's pioneering technique 
of animated photographs and stop frame 
animation of objects

کشور: دانمارک 
فیلمنامه نویس: پل بوش

تهیه کننده : پل بوش، النا تانکوسا نیکولیک
خالصه داستان : این انیمیشن با استفاده از 

پالستیک های زباله ای جمع آوری شده از سواحل، کنار 
جاده ها و اتاق زیر شیروانی ها  ساخته شده است. 
این فیلم مرثیه ای است برای رابطه عاشقانه ای که 

خراب شده، خداحافظی با زیباترین موادی که سیاره 
ما را به بردگی گرفته است، پالستیک. این فیلم تجربه 

ی شش دقیقه ای من در زمینه عکس های متحرک از 
اشیا است. 

کارگردان: پل بوش  Director: Paul BUSH

2020
7:00

2020
7:00
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Country: United States
 Writers: Adam Toutoungi, Andy Ortiz
Producer: Adam Toutoungi 
Synopsis: An overworked animator tries to 
finish overdue shots to save his job, but his 
animation has other plans.

کشور: آمریکا
فیلمنامه نویس: آدام توتونگی، اندی اورتیز

تهیه کننده : آدام توتونگی 
خالصه داستان: انیماتوری سعی دارد با انجام 

کارهای عقب افتاده اش شغل خود را نجات دهد. اما 
انیمیشن او برنامه های دیگری دارد.

Out O' the Inkwellبدون جوهر

کارگردان: آدام توتونگی، اندی اورتیز  Director: Adam Toutoungi, Andy Ortiz

2021
6:32

2021
6:32
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Mom's Hairموهای مامان

Country: Russian Federation
 Writers: Asya Trush
Producer: Angelina Skitovich, Nickolay 
Romanyuk
Synopsis: At the age of four, Lisa lost all 
her hair to alopecia. In an effort to protect 
Lisa, Mom cuts her hair and makes wigs out 
of it. Growing up, Lisa tries to escape from 
the world of her mother's hair, which has 
become too tight.

کشور: روسیه
فیلمنامه نویس: آسیا تروش

تهیه کننده: آنجلینا اسکیتوویچ، نیکوالی رومانیوک
خالصه داستان: لیزا در چهار سالگی موهای خود 

را از دست داده است. مادرش از موهای خود برای او 
کاله گیسی می سازد. اما حاال لیزا بزرگ شده و دنیای 

موهای مادرش برای او تنگ شده است.

کارگردان: الکسی اوستگنیف  Director: Alexey Evstigneev

2021
8:00

2021
8:00
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Country: Spain
 Writers: Carlos Martín Justicia
Producer: Implicate S.coop.mad
Synopsis: Francisco, Isabel, Fco. Javier and 
David are captured in different parts of the 
world when they were working as “mules” 
to overcome the crisis. They tell their stories 
from the treatment that turned them into 
traffickers to their release from prision.  

کشور: اسپانیا
فیلمنامه نویس: کارلوس مارتین جاستیکیا

تهیه کننده: کمپانی فیلم سازی ایمپلیکیت
خالصه داستان: فرانسیسکو، ایزابل، خاویر و دیوید، 

افرادی هستند که در نقاط مختلف جهان به دلیل 
قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. این افراد داستان 

خود را می گویند، از دالیلی که آنها را به قاچاقچی 
تبدیل کرده تا آزادی شان از زندان.

Muleقاچاقچی مواد

کارگردان: ماریانو بنایون، کارلوس بالسیرو  Director: Mariano Benayón, Carlos Balseiro

2020
6:38

2020
6:38
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داستان مادر ایگور درباره یک خانه 
قدیمی، کاغذها و عکس ها

Igor's Mum's tale of an old 
house, papers and photographs

Country: Poland 
Writers: Bozena Szroeder
Producer: Bozena Szroeder
Synopsis: A son's story about his moth-
er, who became an orphan as a little girl. 
Thanks to an old photo, he gets to know 
his family. Together with his mother, they 
prepare their family tree.

کشور: لهستان
فیلمنامه نویس: بوزنا سرودر

تهیه کننده: بوزنا سرودر
خالصه داستان: روایت پسری از زندگی مادرش که در 

کودکی یتیم شده است. به کمک  عکس های قدیمی، 
او با خانواده اش آشنا می شود و به همراه مادرش 

شجره نامه خود را میسازد.

کارگردان: داریا کوپیچ  Director: Daria Kopiec

2020
2:46

2020
2:46
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Country: Netherlands
 Writers: Sjoerd Martens
Producer: Sjoerd Martens
Synopsis: a still digital image brought to 
life, by printing it on canvas material, paint-
ing it with oil paint and then scanning it and 
animating it with 3d and video material. 

کشور: هلند
فیلمنامه نویس: جوورد مارتنز

تهیه کننده: جوورد مارتنز
خالصه داستان: به کمک چاپ روی بوم، رنگ آمیزی 

آن با رنگ روغن و سپس اسکن و متحرک سازی با مواد 
سه بعدی، یک تصویر دیجیتالی جان می گیرد.

Invitationدعوت

کارگردان: جوورد مارتنز  Director: Sjoerd Martens

2019
5:08

2019
5:08
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CHILD'S PLAYبازی کودکان

Country: Austria
Writers: Yannick Steinkellner, Christoph 
Steiner, Lisa Hasenhütl
Producer: Clara Maria Bacher
Synopsis: Click goes the slide-projector - a 
child's room…    

کشور: اتریش 
فیلمنامه نویس: یانیک استینکلنر، کریستف اشتاینر، 

لیزا هاشتهتل
تهیه کننده: کالرا ماریا باچر

خالصه داستان: اسالید پروژکتور از اتاق یک کودک 
سر در می آورد

کارگردان: لیزا هاشتهتل  Director: Lisa Hasenhütl

2021
4:00

2021
4:00
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Country: Canada
Writers: Writers Group
Producer: Sheridan College 
Synopsis: Fuelled tells the story of a house-
wife on the path of revenge for her late 
husband.

کشور: کانادا
 فیلمنامه نویس: گروه نویسندگان 

تهیه کننده: کالج شریدان
خالصه داستان: تجدید سوخت داستان یک خانم 
خانه دار است که قصد انتقام گرفتن از همسر سابق 

خود را دارد. 

Fuelledتجدید سوخت

کارگردان: میشل هائو، فاون چان، امیلی خو، 
عیدو هایاشی، یونگ هاک جانگ، جیسو کیم، 

سوبین جانگ، کاترین ایوانهوف، جورجیا کاوانا، 
استارلین لو، آرونا خیانی، دانیل بلیک 

Director: Michelle Hao, Fawn Chan, Emily Xu, Eido Hayashi,
 YoungHak Jang, Jisoo Kim, Subin Jang, Catherine Ivanhoff, 
Georgia Kavanaugh, Starlyn Lu, Aroona Khiani, Daniel Blake

2021
9:02

2021
9:02



INTERNATIONAL COMPETITION
ANIMATION



INTERNATIONAL COMPETITION
ANIMATION

مسابقه سینمای بین الملل
پویانمایی
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Moneyپول

Country: Brazil
 Writers: Arthur B. Senra, Sávio Leite 
Producer: Sávio Leite 
Synopsis: It came from China and spread all 
over the earth.

کشور: برزیل
 فیلمنامه نویس: آرتور بی سنرا، ساویو الیت

تهیه کننده : ساویو الیت
خالصه داستان : خاستگاه آن چین بود و در سراسر 

عالم پخش شد. 

2021
4:20

2021
4:20

کارگردان: آرتور بی سنرا، ساویو الیت  Director: Arthur B. Senra, Sávio Leite
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Country: Brazil
 Writers: Leonardo Uehara, Frankie Walker
Producer: Leonardo Uehara
Synopsis: This is about childhood.
And is about leaving your hometown and 
returning to a place that has changed over 
the time -perhaps one has changed too- and 
discovering that what we long for, no longer 
exists.

کشور: برزیل
 فیلمنامه نویس: لئوناردو اوهارا، فرانکی واکر

تهیه کننده : لئوناردو اوهارا 
خالصه داستان : این فیلم در مورد دوران کودکی 

است.  در مورد ترک شهر خود و بازگشت به آن که با 
گذشت زمان تغییر کرده است. روبرو شدن با این 

واقعیت که آرزوهای ما دیگر وجود ندارند.  

Utopian Southجنوب آرمانشهر 2021
2:44

2021
2:44 ؟

کارگردان: لئوناردو اوهارا، فرانکی واکر  Director: Leonardo Uehara, Frankie Walker
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به تنهایی با آب به خواب می رود و 
یخ زده بیدار می شود

Alone sleeps the water, 
frozen she awakes 

Country: Argentina 
 Writers: Sofia Petersen
Producer: Sofia Petersen
Synopsis: A body walks, through the snow, 
to the last rays of sun.

کشور: آرژانتین
 فیلمنامه نویس: سوفیا پترسن

تهیه کننده : سوفیا پترسن
خالصه داستان : جسمی از میان برف تا آخرین پرتو 

خورشید قدم می زند.

کارگردان: سوفیا پترسن  Director: Sofia Petersen

2020
04:45

2020
04:45
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Country: France 
Writers: Students of Lycée Paul Langevin 
)La Seyne-sur-Mer(
Producer: Polly Maggoo
Synopsis: Based on the authentic restora-
tion of a painting, “The Virgin of Mercy” by 
the painter Louis Bréa, a group of apprentice 
screenwriters imagine a criminal intrigue ...

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: شاگردان لیسه پل النگوین

تهیه کننده : پولی مگگو
خالصه داستان :  گروهی از فیلمنامه نویسان با 

بازسازی نقاشی »بخشش پاکدامن« اثر لوئیز برئا، یک 
توطئه جنایی را تصویرسازی می کنند ...

Identificationتعیین هویت

کارگردان: ژان فرانسوا کامینز  Director: Jean-François Comminges

2019
9:48

2019
9:48





INTERNATIONAL COMPETITION
EXPERIMENTAL

مسابقه سینمای بین الملل
تجربی
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Country: Finland
 Writers: Moona PENNANEN
Producer: Ida KAROSKOSKI
Synopsis: The Land that Rises and De-
scends explores Finland's forgotten back-
yard: the Kvarken Archipelago. Kvarken is 
a unique place on earth where the sea is the 
future land and the land was previously the 
sea. There myths as old as time form part of 
daily reality, and the rising and descending 
of the land poses questions about the archi-
pelago's future existence.

کشور: فنالند
فیلمنامه نویس: مونا پننان

تهیه کننده: ایدا کاروسکوسکی
خالصه داستان: این فیلم در باره حیاط خلوت 

فراموش شده فنالند یعنی مجمع الجزایر کوارکن 
می باشد.

مکانی منحصر به فرد بر روی زمین، دریایی که خشکی 
آینده آن است و خشکی که پیش از این دریا بوده 

است.

The Land that Rises and Descendsسرزمینی که باال و پایین می رود

کارگردان: مونا پننان  Director: Moona PENNANEN

2021
19:50

2021
19:50,
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کارگردان: رافائل فریدمن  Director: Raphaël Frydman

Country: France
 Writers: Raphaël Frydman
Producer: Raphaël Frydman
Synopsis: The director rented an apartment 
in the residence where he grew up.
He hadn't been back in 30 years.

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: رافائل فریدمن

تهیه کننده: رافائل فریدمن
خالصه داستان: کارگردانی یک آپارتمان در محله ی 

قدیمی که در آن  بزرگ شده است اجاره می کند. او 30 
سال است که به آن محل بازنگشته است. 

2019
7:00, 2019آپارتمان

7:00,The Apartment
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The Fearترس

Country: Poland
Writers: Magdalena Lubańska, Pawlina 
Carlucci Sforza
Producer: Studio Munka
Synopsis: The film tells the story of the com-
munal memory of killings that took place 
after World War II in the Dębrzyna forest in 
south-east Poland.

کشور: لهستان 
فیلمنامه نویس: مگدالنا لوباسکا، پاولینا کارلوچی 

اسفورزا
تهیه کننده: استودیو مونکا 

خالصه داستان: این فیلم داستان خاطرات مشترک 
قتل هایی است که پس از جنگ جهانی دوم در جنگل 

دمبژینا در جنوب شرقی لهستان رخ داده است.

کارگردان: پاولینا کارلوچی اسفورزا  Director: Pawlina Carlucci Sforza

2020
28:22

,2020
28:22

,
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1399
15'

2020
15' I will not be aloneتنها نخواهم ماند

Reasearch & Writing: Farzaneh Fathi , Dr. Ali 
Ramezani Paji
Cinematograoher: Farahbakhsh Farhidnia , 
Mahmoud Reza Mafi Qazvinha 
Editor: Yaser Talebi
Sound Recordist: Hassan Jafari
Sound Mixer: Ramin Abu al-Sedgh
Music: Akbar Rastegar
Producer: Fariba Arab, Yasser Talebi , Elahe 
Nobakht
City: Sari
Synopsis : Son of an elderly and disabled 
couple falls into a coma as a result of an 
accident, parents donate his organs through 
forgiveness, love, humanity, and immortality. 
Now, five years later, the film crew intends to 
document their reconciliation with death - or 
rather, their familiarity with eternal life.
Email: talebi.yaser@gmail.com

فیلمنامه نویس/ محقق: فرزانه فتحی و دکتر علی 
رمضانی پاجی

فیلمبردار: فرحبخش فرهیدنیا و محمودرضا مافی 
قزوینها

تدوینگر: یاسر طالبی
صدابردار: حسن جعفری

صداگذار: رامین ابوالصدق 
موسیقی: اکبر رستگار

تهیه کننده: فریبا عرب، یاسر طالبی و الهه نوبخت 
شهر: ساری

خالصه: فرزند یک زوج کهنسال و معلول در اثر 
تصادف به کما می رود،  والدین با توسل به بخشش، 

عشق، انسانیت و جاودانگی، اعضای بدن او را اهدا 
می کنند.  حال گروه فیلمبرداری پس از گذشت پنج 

سال قصد دارد مسیر آشتی آن ها با مرگ - یا بهتر 
بگوییم، آشنایی آنها با زندگی ابدی را ثبت کند.

کارگردان: یاسر طالبی 
متولد: ۱3۶۱ /  ساری

تحصیالت: کارشناسی ارشد سینما

Director: Yaser Talebi
Born: 1982/ Sari
Education: M.A in Cinema
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2020
24:17,

2020
24:17, One Dayیک روز

کارگردان: جیانگ جین  Director: Jiang JIN

Country: China 
Writers: Jiang JIN
Producer: Emma XU
Synopsis: We follow a man of advanced 
age walking along a misty mountain path 
in China. In one shot he carries a bag; in 
others he carries sacks of rice, or timber, 
or large buckets of water. He's filmed in 
the morning, in the evening, and at night. 
The seasons change as we walk with him, 
through the bleakness of the winter, or on a 
fresh spring morning.

کشور: چین
فیلمنامه نویس: جیانگ جین

تهیه کننده: اما شو
خالصه داستان: این فیلم روایت زندگی پیرمردی 

است که قدم در راه کوه های مه آلود و پر رمزو راز 
چین می گذارد. گاهی کیسه های برنج و برخی اوقات 
سطل های بزرگ آب را حمل می کند. روزها و شب ها، 

فصل ها از پی هم درگذرند و ما با پیرمرد همراه.
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Director: Andrzej CICHOCKIکارگردان: آندره چیچکی 

2020
19:00A little bit of Paradise

Country: Poland
Writers: Andrzej CICHOCKI
Producer: Ewa JASTRZEBSKA
Synopsis: A documentary story from the 
borderlands of realism and fairy tale, A 
Little Bit of Paradise is a film about a Silesian 
family. In an out-of-the-way corner of a 
metropolis, they reveal their world to the 
watcher and share moments from their 
lives, which are inextricably bound up with 
the nature around them

2020
19:00, ذره ای از بهشت

کشور: لهستان
فیلمنامه نویس: آندره چیچکی

تهیه کننده: اوا جاسترزبسکا 
خالصه داستان: مستندی از مرزهای میان واقعیت 

و افسانه، ذرهای از بهشت فیلمی است در مورد 
خانواده سیلسیان.در گوشه ای دور افتاده از یک کالن 

شهر، آن ها لحظاتی از زندگی خود را برای بینندگان 
فاش می کنند. زندگی که به طور جدایی ناپذیری با 

طبیعت اطراف آنها پیوند خورده است.
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کارگردان: خوزه )پوتکسا( پوچادس مارتینز، 
جولیتا گاسروک

Director: Jos')Putxa( Puchades Mart'nez, Julieta Gasroc

Country: Spain
Writers: Julieta Gasroc,David Maqueda, 
Marc Costa,Jos' Puchades )Putxa(
Producer: Julieta Gasc'n Roque,Jos' An-
tonio Puchades Mart,nez, David Maqueda 
Pavo
Synopsis:  It is a tribute to the persons who 
dedicated their lives to sharing their soul 
with beings who never had it.To the people 
who gave their voices to objects that had so 
much to say. To tell old forgotten stories. To 
the puppeteers, who due to their profes-
sion, were not allowed to be buried in ceme-
teries, as they were considered soulless.

کشور: اسپانیا
فیلمنامه نویس: جولیتا گاسروک، دیوید ماکیدا، 

مارک کوستا،  خوزه پوچادس )پوتکسا(
خالصه داستان:  این فیلم ادای احترامی است به 

افرادی که زندگی خود را وقف اشتراک روح خود با 
مخلوقاتی کرد اند که هرگز روح نداشتهاند. پیشکشی 

است به آنان که صدایشان را به اشیایی دادند 
که حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. برای بیان 

داستانهای فراموش شده قدیمی، به عروسک گردانها، 
که به دلیل حرفه خود، اجازه دفن در قبرستان ها را 

نداشتند، زیرا بی روح تلقی میشدند.

2021
28:00Anima Animae Animam 2021

28:00, انیمه انیما انیمام
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1400
16:00

2021
16:00 The saviorجان داد

ScreenScreenWriter: Soheila Pourmoham-
madi
Cinematograoher: Armin Yousefzadeh
Editor: Hamidreza Barzegar
Sound Recordist: Alireza Daryadel
Sound Mixer: Mohammad Javaherizadeh
Music: Behrad Khadivi 
Cast: Mahmoud Taghavi , Satia Asadi
Producer: javad Ramezani, IYCS
City: Anzali
Synopsis : The girl tries to save the fish 
caught by her father.

فیلم نامه نویس: سهیال پورمحمدی
فیلمبردار: آرمین یوسف زاده

تدوینگر: حمیدرضا برزگر
صدابردار: علیرضا دریادل

صداگذار: محمد جواهری زاده
موسیقی: بهراد خدیوی

تهیه کننده: جواد رمضانی
 تهیه شده در: انجمن سینمای جوانان ایران

- دفتر رودبار
بازیگران: محمود تقوی و ستیا اسدی

شهر: تاالب انزلی
خالصه داستان: دختر سعی می کند ماهی های صید 

شده توسط پدرش را نجات دهد.

کارگردان: سهیال پورمحمدی 
متولد: ۱3۶3 / رشت

تحصیالت: کارشناسی مدیریت فرهنگی

Director: Soheila Pourmohammadi
Born: 1984/ Rasht
Education: B.A in Cultural Management
Email: soheilapourmohammadi2357
@gmail.com
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کارگردان: فیلیپ آرسنو
 

Director: Philippe Arsenault

2020
21:00

2020
21:00  A Birthdayیک تولد

Country: Canada
Director: 
Writers: Jocelyn Martel-Thibault
Producer: Suzanna Wojciechowska
Synopsis: On her birthday, a single mom 
tries to bring light in the lives of her two 
young children by inventing a car game 
where they conquer hidden corners of their 
village.

کشور: کانادا
کارگردان: فیلمنامه نویس: ژوسلین مارتل-تیبو

تهیه کننده : سوزانا وویچیچوسکا 
خالصه داستان : یک مادر مجرد در روز تولدش، 

سعی می کند با اختراع یک بازی، به همراه دو 
دختر کوچک خود گوشه و کنار دهکده شان را فتح 

 کنند،  و آن ها را خوشحال کند. 
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ScreenScreenWriter: Amir Pazirofteh
Cinematograoher: Davood Mohammadi
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Salman
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Hamed Ashrafi
Cast: Babak Nori, Milad Taraghikhah, Mah-
bubeh Sadat Hosseini, Saeed poor jandahi, 
Aseman Khodadadi
Producer: Amir Pazirofteh, IYCS
International Distribution: Midia Kiasat
City: Rafsanjan
Synopsis: A teenage boy is interested in 
football but has to obey his strict father. His 
father prevents him from going to football 
matches. But after arguing with his father, 
he decides to be present on the day of the 
football match with the help of his friends.
Email: amir.pazir20@gmail .com

فیلم نامه نویس: امیر پذیرفته
فیلمبردار: داود محمدی

تدوینگر: شیدا گرجی
صدابردار: سلمان

صداگذار: حسین قورچیان
موسیقی: حامد اشرفی

تهیه کننده: امیر پذیرفته  و انجمن سینمایی جوانان 
ایران دفتر رفسنجان

بازیگران: بابک نوری، میالد ترقی خواه، محبوبه 
سادات حسینی، سعید پور جندقی، آسمان خدادادی

شهر: رفسنجان
خالصه داستان: پسر نوجوانی که علی رغم عالقه 
و استعدادش در فوتبال ناگزیر به اطاعت از پدری 
می باشد که اسیر مادیات است و به هرطریق مانع 

رفتن او به مسابقات فوتبال می شود. نهایت پس از 
جدال مستمر، روز موعود فرا می رسد و پسر تصمیم 

می گیرد با کمک دوستانش به  هر شکل شده است 
خود را به مسابقه فینال برساند.

1400
20:00 2021کپسول

20:00
cylinder

کارگردان: امیر پذیرفته 
متولد: شهر: ۱37۱/ رفسنجان

تحصیالت: کارشناسی بازیگری

Director: Amir Pazirofteh
Born: 1992/Rafsanjan
Education: B.A in Acting
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کارگردان: گیوم سنز
 

Director: Guillaume Senez

2020
14:17

2020
14:17 Walk with Kingsراه رفتن با پادشاهان

Country: Belgium
Writers: Guillaume Senez
Producer: Hélicotronc, Angie Productions
Synopsis: A father, reconnecting with his 
son, is the victim of an incident that sudden-
ly shakes up his fragile reconstruction.

کشور: بلژیک
فیلمنامه نویس: گیوم سنز

تهیه کننده :  کمپانی فیلم سازی فلیکترونیک و انجی
خالصه داستان : پدری در تالش برای برقراری ارتباط 

با پسرش است. اما حادثه ای رابطه آن ها را تهدید 
می کند. 

274
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کارگردان: اگی کاراکورت  Director: Ege Karakurt

Country: Turkey
Writers: Ege Karakurt
Producer: Belgin Günaydın
Synopsis: Tevfik, who is the referee in an 
amateur league match, cannot clear his 
mind and take a decision...

کشور: ترکیه
فیلمنامه نویس: اگی کاراکورت

تهیه کننده : 
خالصه داستان : توفیک، داور لیگ آماتورهاست اما 

نمی تواند ذهن خود را متمرکز کند و درست تصمیم 
بگیرد.

2020
11:35 2020سوت

11:35Whistle
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کارگردان: ژیزل لین
 

Director: Giselle LIN

2021
17:00

2021
17:00

روزهای یکشنبه به طرز عجیبی 
جریان می یابند

Time Flows in Strange Ways 
on Sundays

Country: Singapore
Writers: LIM Xiang yin, Giselle LIN
Producer: Clyde KAM 
Synopsis: A mother, trapped in the comfort 
of memory and mourning, confronts her 
grief when she is invited to the wedding of 
her late son's childhood sweetheart.

کشور: سنگاپور
 فیلمنامه نویس: لیم شیانگ یین و ژیزل لین

تهیه کننده : کالید کام
خالصه داستان : مادری که در غم از دست دادن 
فرزندش گرفتار است، زمانی که به مراسم عروسی 

عشق دوران کودکی پسرش میرود، با اندوهی دیگر 
روبرو می شود
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کارگردان: والری کارنو  Director: Valéry Carnoy

Country: Belgium
Writers: Valéry Carnoy
Producer: Julie Esparbes
Synopsis: Nathan is thirteen years old boy. 
Driven by his new friend Malik, he prepares 
himself for a strange ritual to become a 
member of a teens gang.

کشور: بلژیک
فیلمنامه نویس: والری کارنو

تهیه کننده : جولی اسپاربز
خالصه داستان : ناتان پسرنوجوانی است که تحت 

تأثیر دوست جدیدش مالک تصمیم می گیرد با 
شرکت در یک مراسم عجیب و غریب به عضویت یک 

گروه درآید. 

2021
18:56 2021تایتان

18:56Titan
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کارگردان: لوران پایلو  Director: Laurent PAILLOT

2020
08:42

2020
08:42 The last Maslow's dayآخرین روز مازلو

Country: France
Writers: Laurent PAILLOT
Producer: Michel RIZZI
Synopsis: The factory has closed. The ma-
chines have gone elsewhere. The chimney 
no longer smokes. Yet, every day, a man 
goes to work. Tirelessly. But in these huge 
empty workshops, the last day of this model 
worker arrives.

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: لوران پایلو

تهیه کننده : میشل ریزی
خالصه داستان : یک مرد خستگی ناپذیر با آنکه 

کارخانه شان تعطیل شده است همچنان به محل 
کار خود می رود اما حاال در این کارخانه بزرگ و خالی 

آخرین روز کاری او فرا رسیده است.
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کارگردان: جان بل  Director: Jon Bell

Country: Australia
Writers: Jon Bell
Producer: Samantha Jennings, Kristina 
Ceyton, Taylor Goddard, Mitchell Stanley
Synopsis: An Aboriginal psychological 
horror, THE MOOGAI is the story of a family 
terrorised by a child-stealing spirit.

کشور: استرالیا
فیلمنامه نویس: جان بل

تهیه کننده : سامانتا جنینگز، کریستینا سیتون، تیلور 
گودارد، میچل استنلی

خالصه داستان : موگایی افسانه ای بومی است. 
داستان خانواده ای که توسط یک روح کودک دزد اسیر 

می شوند.

2020 
15:00 2020موگایی

15:00The Moogai
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کارگردان: سامانتا، فلیکس، پوپو، کسی، دان 
) Slum Frames  گروهی از بچه های پروژه فیلم (

 

Director: Samantha, Felix, Popo, 
Kesi, Don,)Group of Kids from 
Slum Frames Film Project

2021
9:36

2021
9:36 The Gameبازی

Country: Kenya
Writers: Samantha, Felix, Popo, Kesi, 
Don,)Group of Kids from Slum Frames Film 
Project(
Producer: MATSHEPO MOVING PICTURE 
COMPANY LTD, OASIS OF HOPE
Synopsis: One day while watching football 
match a group of kids get uncomfortable 
and impatient by watching the slow paced , 
less energetic game. They leave the ground 
and then they decide to host their own 
Football match. The film shows how they 
replicated a football match in their own way 
within their limits.

کشور: کنیا
 فیلمنامه نویس: سامانتا، فلیکس، پوپو، کسی، دان 

)Slum Frames  گروهی از بچه های پروژه فیلم (
تهیه کننده : کمپانی فیلم سازی مشپو و پناه گاه امید

خالصه داستان : یک روز در حالی که بچه ها از 
تماشای بازی فوتبالی بی انرژی حوصله اشان سرفته 

است آنجا را ترک کرده و تصمیم میگیرند تا به روش 
خودشان بازی را میزبانی کنند
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کارگردان: هکتور فرناندز کاچون  Director: Héctor Fernández Cachón

Country: Spain
Writers: Héctor Fernández Cachón
Producer: Héctor Fernández Cachón
Synopsis: Paloma's life would be the one 
dreamed of by anyone. She has a lovely son, 
a lovely husband, and a beautiful home by 
the woods. Everything could be perfect, if it 
weren't for Paloma living in fear. She fears 
the man she shares her life with, a guy as 
unpredictable as he is violent. The same 
man with whom one day she was in love and 
who now terrifies her life.

کشور: اسپانیا
فیلمنامه نویس: هکتور فرناندز کاچون 

تهیه کننده : هکتور فرناندز کاچون
خالصه داستان : پالوما دارای زندگیست که هر کسی 
رویای آنرا دارد، او یک پسر دوست داشتنی، یک همسر 
فوق العاده و یک خانه زیبا در کنار جنگل دارد. اما اگر 
پالوما در ترس زندگی نمی کرد می توانست همه چیز 

برایش عالی باشد. او از مردی وحشت دارد که شریک 
زندگی اوست کسی که خشن و غیرقابل پیش بینی 

است همان شخصی که روزی عاشق او بوده ولی حاال 
تهدیدی برای زندگیش می باشد.

2021
20:00 2021نگهبان

20:00The Guard
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کارگردان: اسون گیلنیک  Director: Sven Gielnik

2020
13:50

2020
13:50 The Border Guardمرزبان

Country: Germany
Writers: Sven Gielnik
Producer: Moritz Lauer, Julian Haisch
Synopsis: For decades, the border guard 
has watched over a post in the forest. Times 
are peaceful and the border is open. This 
changes when one day a young successor 
appears to replace the old man and close 
the barrier again. The border guard has to 
decide – between loyalty to the system and 
his own values and principles. A parable 
about responsibility, freedom and the cour-
age to overcome borders.

کشور: آلمان
فیلمنامه نویس: اسون گیلنیک

تهیه کننده : موریتز الور، جولیان هایش
خالصه داستان : چند دهه است که مرزبانی برفراز 
یک دکل در جنگل  نگهبانی می دهد. مرز باز است و 

همه چیز در صلح و آرامش. این موضوع زمانی تغییر 
می کند که جوانی جایگزین مرد با تجربه شده تا مرز 

را بار دیگر ببندد، حاال او باید بین وفاداری به دولت و 
ارزشها و اصول اخالقی خود یکی را انتخاب کند.



283
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L C

OM
PE

TI
TI

ON
  / F

IC
TI

ON
نی

ستا
دا

ل / 
مل

ن ال
 بی

ی
ما

سین
قه 

ساب
م

کارگردان: والد کوزلوف  Director: Vlad Kozlov

Country: United States
Writers: Vlad Kozlov
Producer: Franco Nero, Vlad Kozlov, Natalia 
Dar
Synopsis: Christopher Dennis is the Hol-
lywood Superman working on Hollywood 
Blvd for over 25 years. In the morning, he 
wakes up in his collectibles stuffed apart-
ment and gets an eviction notice from the 
manager…

کشور: آمریکا
فیلمنامه نویس: والد کوزلوف

تهیه کننده : فرانکو نرو، والد کوزلوف، ناتالیا دار
خالصه داستان : کریستوفر دنیس بازیگر نقش 

سوپرمن که  بیش از 25 سال از عمر خود را در هالیوود 
گذرانده است. یک روز صبح هنگامی که از خواب بیدار 

می شود با اخطاریه تخلیه آپارتمانش روبرو می شود.

2021
18:00 2021دوئل

18:00The Duel
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کارگردان: دانیل رودریگز ریسکو  Director: DANIEL RODRÍGUEZ RISCO

2021
12:00

2021
12:00 Starched Collarsیقیه های آهارخورده

Country: Peru
Writers: DANIEL RODRÍGUEZ RISCO
Producer: DANIEL RODRÍGUEZ RISCO
Synopsis: in the square and tidy universe 
of an unconventional family, Mother is the 
guardian of order and Junior the distort-
ing agent. A house where everything that 
doesn't fit, goes to waste.

کشور: پرو
فیلمنامه نویس: دانیل رودریگز ریسکو

تهیه کننده : دانیل رودریگز ریسکو
خالصه داستان : در دنیای منظم یک خانواده 

عجیب، مادر مسئول مرتب کردن است و جونیور 
عامل بهم ریختگی. خانه ای که اگر در آن چیزی مرتب 

نباشد حتمن دور ریخته می شود.



285
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L C

OM
PE

TI
TI

ON
  / F

IC
TI

ON
نی

ستا
دا

ل / 
مل

ن ال
 بی

ی
ما

سین
قه 

ساب
م

کارگردان: نوئلیا آر.دزا
 

Director: Noelia R. Deza

Country: Spain
Writers: Noelia R. Deza
Producer: Robert Kerr
Synopsis: In a country house in the middle 
of nowhere, the life of a couple repeats itself 
in an eternal cycle of daily routines and 
abuse.

کشور: اسپانیا
فیلمنامه نویس: نوئلیا آر.دزا

تهیه کننده : رابرت کر
خالصه داستان : 

در خانه ای روستایی وسط ناکجاآباد، زندگی یک زوج 
در چرخه ابدی روزمرگی ها و سوء استفاده ها تکرار 

می شود.

2020
20:00

تابستان آن سال، 
در خانه ماندیم 

2020
20:00

That Summer, We 
Stayed at Home
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کارگردان: کارلوس سگوندو  Director: Carlos Segundo

2021
15:00

2021
15:00 Sideralکهکشان

Country: Brazil
Writers: Carlos Segundo
Producer: Mariana Hardi, Pedro Fiuza, 
Damien Megherb, Justin Pechberty
Synopsis: In Natal, the Northeast of Brazil, 
the country is preparing to launch its first 
manned spaceship into space.
A couple lives with their two children near 
the space center, the husband is a mechan-
ic while the wife is a cleaning lady, who 
dreams of other horizons.

کشور: برزیل
فیلمنامه نویس: کارلوس سگوندو

تهیه کننده : ماریانا هاردی، پدرو فیوزا، دامین مگرب، 
جاستین پچبرتی

خالصه داستان : در ناتال، شمال شرقی برزیل کشور 
آماده می شود تا اولین سفینه فضایی سرنشیندار 

خود را به فضا پرتاب کند. یک زوج با دو فرزند خود 
در نزدیکی مرکز فضایی زندگی می کنند. مرد مکانیک 

است و همسرش نظافتچی، اما آن ها رؤیاهای 
بزرگتری در سر دارد.
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کارگردان: توهینابها مجومدار 
 

Director: tuhinabha majumdar

Country: India
Writers: tuhinabha majumdar
Producer: FTII,India
Synopsis: Three siblings, brother Dinu and 
two sisters Anu and Buri meet on a seashore 
one morning after their mother's death. 
They reminiscence about their mother and 
her relentless journey in search of ‘home. 
Gradually as  they dwell

کشور: هند
فیلمنامه نویس: توهینابها مجومدار

تهیه کننده : موسسه فیلم و تلویزیون هند
خالصه داستان : دینا و دو خواهرش آنو و بوری، 
یک روز پس از مرگ مادرشان در ساحل با هم قرار 

می گذارند تا همدیگر را تسکین دهند. آن ها از 
خاطرات مادرشان و سفرهای بی وقفه او در جستجوی 

خانه صحبت می کنند.

2020
24:00 2020آوازهایی از سرزمینی بسیار دور

24:00songs from a far away land



288

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L C
OM

PE
TI

TI
ON

  / F
IC

TI
ON

نی
ستا

دا
ل / 

مل
ن ال

 بی
ی

ما
سین

قه 
ساب

م

کارگردان: سیری هالکو 
 

Director: Siiri HALKO

2020
20:00

2020
20:00 Nestingآشیانه

Country: Finland
Writers: Petra KOIVULA
Producer: Aino NIEMI
Synopsis: Nesting is a story about Veikka 
)20(, who is about to leave his work place, 
a construction site, to start a new life in the 
big city. Veikka thinks the goodbyes will 
go smoothly, but a rare situation appears: 
there's a baby in the crane.

کشور: فنالند
فیلمنامه نویس: پترا کیووال

تهیه کننده : آینو نیممی
خالصه داستان : آشیانه داستان وایکا، جوانی است 

که در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار است. او 
قصد دارد محل کارش را ترک کرده تا زندگی جدیدی را 

در یک شهر بزرگ آغاز کند. او فکر می کند خداحافظی 
به راحتی پیش خواهد رفت اما با پیدا شدن کودکی در 

جرثقیل موضوع جور دیگری پیش می رود.
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کارگردان: لی شیسیان  Director: Li Xixian

Country: China
Writers: Li Xixian 
Producer: Shao luxiao, Xie Jiake, Xie Jiaqi, 
Yang kunhao, Sun Cheng
Synopsis: A story of conflict between father 
and son, which described father's strongly 
control over his son and how he finally mur-
ders his son's ideals....

کشور: چین
فیلمنامه نویس: لی شیسیان

تهیه کننده : شائو لوکسیائو، زی جیاکه، شی جیاقی، 
یانگ کونهاو، سان چنگ

خالصه داستان : داستان درگیری پدر و پسری که 
کنترل بیش از حد پدر باعث نابود کردن آرمان های 

پسر می شود.

2021
13:58 2021چائوئر

13:58Qiao Er 
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کارگردان: گابریل هررا  Director: Gabriel HERRERA

2021
10:00

2021
10:00

شادی موتور سوار در لباس 
او نمی گنجد

Motorcyclist's Happiness 
Won't Fit Into His Suit 

Country: Mexico
Writers: Gabriel HERRERA, Stefanie REIN-
HARD
Producer: Susana BERNAL
Synopsis: There he sits proudly on his beau-
tiful motorbike which he would never loan 
to anyone. He is certain that he alone can 
explore the jungle. A playful re-enactment 
with reversed roles that takes aim at the 
hubris of the colonial conquerors.

کشور: مکزیک
فیلمنامه نویس: گابریل هررا، استفانی رینهارد

تهیه کننده : سوزانا برنال
خالصه داستان :  شخصی با افتخار روی موتور 

زیبایش، که هرگز آن را به کسی قرض نمی دهد، 
نشسته است. او مطمئن است که به تنهایی می تواند 

در جنگل گردش کند. این فیلم یک بازسازِی زیرکانه 
ایست که گستاخی فاتحان استعمارگر را هدف قرار 

می دهد.
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کارگردان: اما کیان خو، لئوپولد دیولف  Director: Emma qian XU, Leopold Dewolf

Country: France
Writers: Emma qian XU, Leopold Dewolf
Producer: Antonin EHRENBERG, Emma 
qian XU, Leopold Dewolf
Synopsis: Nantong, China. Jian works as 
an e-driver, driving the cars of customers 
too drunk to drive home. One night, one of 
his passengers asks him to be taken to the 
police station…

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: اما کیان خو، لئوپولد دیولف

تهیه کننده : آنتونین اهرنبرگ، اما کیان خو، لئوپولد 
دیولف

خالصه داستان : جیان در نانتونگ چین راننده 
است. او خودرو مشتریانی که توانایی رانندگی ندارند 

را به خانه می برد. یک شب، یکی از مسافرانش از او 
می خواهد تا به پاسگاه پلیس بروند.

2021
12:16 2021شب های نانتونگ

12:16Nantong Nights 
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کارگردان: جانیس الکساندر کیفر  Director: Jannis Alexander KIEFER

2020
14:00

2020
14:00 Good German Workکار آلمانی خوب

Country: Germany
Writers: Jannis Alexander KIEFER
Producer: Milena SCHäPERS
Synopsis: The two craftspeople Uli and Didi 
are working on a swastika in their workshop 
somewhere between rural idyll and village 
dreariness, wondering about the strange 
newcomers in the village.

کشور: آلمان
فیلمنامه نویس: جانیس الکساندر کیفر

تهیه کننده : میلنا شاپرس
خالصه داستان: دو پیشه ور به نام های "اولی" و 
"دیدی" در حال کار بر روی یک صلیب شکسته در 

کارگاه خود هستند؛ مکانی که ترکیبی از آرامش زندگی 
روستایی و دلمردگی های آن را دارد. آن دو درباره 

غریبه های تازه وارد به روستایشان کنجکاو هستند.
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کارگردان: یوالندا سنتنو  Director: Yolanda Centeno

Country: Spain
Writers: Yolanda Centeno, Jesús Luque
Producer: Tay Sánchez
Synopsis: When Paula's painful breakup 
with Raúl causes her to stop seeing his 
son Dani, Paula will have no choice but 
to challenge a hypocritical legal system 
that ignores the custody rights of a loving, 
non-biological parent.

کشور: اسپانیا
فیلمنامه نویس: یوالندا سنتنو، ژسوس لوک

تهیه کننده : تای سانچز
خالصه داستان : بعد از جدایی پائوال از رائول، 

طبق قانون او اجازه مالقات با پسرش دنی را ندارد. 
حاال پائوال چاره ای جز به چالش کشیدن این قانون 

ظالمانه که حق حضانت مادر غیر بیولوژیکی را 
نادیده می گیرد، ندارد.

2021
15:40 2021خداحافظی غیرممکن است

15:40Impossible to say goodbye
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کارگردان: ناتان فرانک  Director: Nathan Franck

2020
15:00

2020
15:00 Flawlessبی نقص

Country: France
Writers: Nathan Franck, Marion Defer
Producer: Dimitri Krassoulia, Igor Auzepy 
Synopsis: Samuel and Agnes find them-
selves stuck in the elevator just after the 
first tried try to steal the bag of the second. 
Behind closed doors, aggressor and victim 
confront each other.    

کشور: فرانسه
فیلمنامه نویس: ناتان فرانک، ماریون دفر
تهیه کننده : دیمیتری کراسولیا، ایگور اوزپی

خالصه داستان : ساموئل و اگنس پس از تالش برای 
ربودن یک کیف در آسانسور گیر می افتند و حاال پشت 

در های بسته، سارق و مالباخته رودرروی یکدیگر قرار 
می گیرند.
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کارگردان:  آندری سوتلوف  Director: Andrey Svetlov

Country: Belarus
Writers: Oleg Davydchik, Andrey Svetlov
Producer: Ilya Krivushkin
Synopsis: “Friend” is a movie about two 
warring school students. One of them 
dreams of a new smartphone, the other of 
a simple friendship. By chance, they find 
themselves in a common predicament from 
which they will have to get out. It's a rich, 
day-long story spiced with chases, childish 
adventurism and light humour.

کشور: بالروس
فیلمنامه نویس: اولگ داویدچیک، آندری سوتلوف

تهیه کننده : ایلیا کرووشکین
خالصه داستان : داستانی هیجان انگیز و طنز در 

مورد دو دانش آموز، یکی در رویای یک گوشی موبایل و 
دیگری به دنبال یک رفیق. آن ها به طور اتفاقی درگیر 

یک مخمصه مشترک می شوند و تالش می کنند تا 
خود را از این شرایط نجات 

2021
20:30 2021دوست

20:30FRIEND
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کارگردان: وائل عصاف
 

Director: Wael Assaf

2020
15:43

2020
15:43  Elleاو

Country: Lebanon
Writers: Wael Assaf
Producer: Wael Assaf, Jennifer Harran 
Synopsis: In Lebanon, during the Leba-
nese-Israeli war of 2006, Adam, a shy 8-year-
old painter and his cousin Yara, decide to 
walk the streets of Beirut, under bombs, 
in order to buy colored pencils. Will they 
succeed in their mission?

کشور: لبنان
فیلمنامه نویس: وائل عصاف 

تهیه کننده : وائل عصاف، جنیفر هرران
خالصه داستان : در میانه جنگ لبنان و اسرائیل در 
سال 2006، آدام و  پسر عمویش یارا  تصمیم میگیرند 

برای خرید مداد رنگی به خیابان های بیروت که زیر 
آتش بمباران است بروند. اما آیا آن ها در این کار موفق 

خواهند شد؟
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کارگردان: داگ رولند  Director: Doug ROLAND

Country: United States
Writers: Doug ROLAND
Producer: Doug ROLAND
Synopsis: ‘Feeling Through' is a coming of 
age story that follows 18-year-old Tereek, 
a kind but guarded teen wandering the 
streets of New York, desperate for a place 
to crash, and his encounter with Artie, 
a DeafBlind man in need of help getting 
home. What begins as an awkward meeting 
between strangers becomes an intimate 
bond between friends, and a night long 
journey that forever changes Tereek.

کشور: آمریکا
فیلمنامه نویس: داگ رولند

تهیه کننده : داگ رولند
خالصه داستان : تریک پسر جوان مهربانی است. او 
در حال پرسه زدن در خیابان های نیویورک است که با 

مردی نابینا و ناشنوا به نام آرتی روبرو می شود. آرتی 
برای رسیدن به خانه نیاز به کمک دارد. آشنایی آن ها 

با یکدیگر مسیر زندگی تریک را برای همیشه تغییر 
می دهد.

2020
18:17 2020درک از طریق المسه

18:17Feeling Through
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کارگردان: برناردو راپازوت، افونسو راپازوت 
Director: Bernardo RAPAZOTE,
Afonso RAPAZOTE

2020
28:00

2020
28:00 Corteبارگاه پادشاه

Country: Portugal
Writers : Bernardo RAPAZOTE , Afonso 
RAPAZOTE
Producer: pedro CAMPELO
Synopsis: At the core of a royal court unbal-
anced by the long absence of its King, where 
women seem to have disappeared along 
with reason, the Crown Prince is murdered. 

کشور: پرتغال
فیلمنامه نویس: برناردو راپازوت، افونسو راپازوت

تهیه کننده : پدرو کامپلو
خالصه داستان : در غیاب پادشاه اوضاع دربار 

سلطنتی آشفته شده است، ولیعهد به قتل رسیده و 
زنان دربار ناپدید شده اند.

برادران دوقلوی پادشاه وارثان تاج و تخت هستند. 
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کارگردان: برسی اوالسون  Director: Brúsi ÓLASON

Country: Iceland
Writers : Brúsi ÓLASON
Producer: Kári ÚLFSSON
Synopsis: A six year old boy of divorced 
parents spends a weekend at his dad's farm. 
Not knowing how to connect with his son, 
the father goes about his day working. When 
they come across a seriously wounded 
horse they find a way to connect as they 
carefully go through the process of putting 
the horse out of its misery

کشور: ایسلند
فیلمنامه نویس: برسی اوالسون

تهیه کننده : کاری اولفسون
خالصه داستان :  پسرک مجبور است آخر هفته خود 

را در مزرعه با پدرش سپری کند. اما ارتباط برقرار کردن 
برای این پدر و پسر بسیار سخت است. اما کمک کردن 
به  یک اسب زخمی پلی می شود برای برقراری ارتباطی 

صمیمی بین آن ها.  

2020
16:12 2020دالیا

16:12DALIA
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کارگردان:  دیه گو باوئر  Director: Diego Bauer

2020
15:00

2020
15:00  Buried in the Backyardمدفون در حیاط پشتی

Country: Brazil
Writers : Diego Bauer
Producer: Diego Bauer, Ítalo Almeida
Synopsis: When younger, Isabela buried 
a revolver in the backyard, with a promise 
to take revenge on her stepfather, who as-
saulted her mother. Years later she digs up 
the gun and goes looking for revenge.

کشور: برزیل
فیلمنامه نویس: دیه گو باوئر

تهیه کننده : دیه گو بائر، ایتالو آلمیدا
خالصه داستان : ایزابال در کودکی به خود قول 

می دهد که زمانی از ناپدری اش بخاطر بدرفتاری با 
مادرش انتقام بگیرد. به همین دلیل هفت تیری را در 

حیاط پشتی خانه اشان دفن می کند. حاال او بعد از 
سالها اسلحه را برداشته و به دنبال انتقام می رود.
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کارگردان: آندری زاموسکوونی، ایگور تسوی  Director: Andrey Zamoskovny, Igor Tsoy

Country: Russian Federation
Writers : Andrey Zamoskovny, Igor Tsoy
Producer: Grigory Sobolev
Synopsis: After a fight with a classmate, 
Maxim comes home and starts to plot his 
revenge when suddenly he sees something 
on television which he decides to record.

کشور: روسیه
فیلمنامه نویس: آندری زاموسکوونی، ایگور تسوی

تهیه کننده : گریگوری سوبولف
خالصه داستان : ماکسیم بعد از دعوا با همکالسی 

خود، به خانه می آید و نقشه انتقام از دوستش را 
می کشد ولی ناگهان برنامه ای در تلویزیون می بیند و 

تصمیم می گیرد آن را ضبط کند.

2021
15:00 2021آسمان صاف

15:00Clear Sky



302

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L C
OM

PE
TI

TI
ON

  / F
IC

TI
ON

نی
ستا

دا
ل / 

مل
ن ال

 بی
ی

ما
سین

قه 
ساب

م

کارگردان: تریستان ایمون  Director: Tristan Aymon

2020
29:00

2020
29:00 Black Holeحفره سیاه

Country: Switzerland 
Writers : Tristan Aymon, Marianne Brun
Producer: Isabelle Zampiero
Synopsis: When young skateboarder 
Vincent meets a vulnerable animal at the 
bottom of a hole, the encounter will get him 
to confront his own fears of the unknown

کشور: سوئیس
فیلمنامه نویس: تریستان ایمون، ماریان برون

تهیه کننده : ایزابل زامپیرو
خالصه داستان :  آشنایی وینسنت، اسکیت باز 

جوان با حیوان بی سرپناهی باعث رو به رو شدن او با 
ترس های ناشناخته خود می شود.
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کارگردان: آکوس کی کوواچ  Director: Ákos K. Kovács

Country: Hungary
Writers : Ákos K. Kovács, Tamás Oláh
Producer: Gábor Osváth, Zsuzsi Gyurin 
Synopsis: Yugoslavia, 1991. Far away 
from the war zones Branka gets a job at 
a maternity ward of a state hospital. The 
young woman is all alone, but it turns out 
loneliness is not the hardest burden Branka 
has to carry. Newborns are disappearing 
from the hospital.

کشور: مجارستان
فیلمنامه نویس: آکوس کی کوواچ،  تماس اواله

تهیه کننده : گابور اسوات، زوزسی گیورین
خالصه داستان : برانکا زن جوانی است که در کشور 
یوگوسالوی به دور از مناطق جنگی زندگی می کند او 

در بخش زایمان یک بیمارستان مشغول به کار است. 
اما در این میان تنهایی سخت ترین مشکلی نیست که 

برانکا باید تحمل کند زیرا مدتی است که نوزادان در 
بیمارستان یکی یکی در حال ناپدید شدن هستند.

2021
20:00 2021برانکا

20:00Branka
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کارگردان: یوشیرو اوساکا  Director: Yoshiro OSAKA

2021
27:00

2021
27:00  A LITTLE CIRCUSیک سیرک کوچک

Country: Cambodia
Writers : Yoshiro OSAKA
Producer: Yoshiro OSAKA
Synopsis: In the year 2020, Battambang, 
the birthplace of the Cambodian circus. 
The circus is shut down by a virus spreading 
around the world. The boys at the circus 
school believe it will reopen and start 
practicing

کشور: کامبوج
فیلمنامه نویس: یوشیرو اوساکا

تهیه کننده : یوشیرو اوساکا
خالصه داستان :  در سال 2020، سیرک کامبوج با 

شیوع ویروسی در سراسر جهان تعطیل می شود اما 
پسران مدرسه سیرک منتظرهستند تا مدرسه  دوباره 

باز شود و آن ها تمرین را آغاز کنند.
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کارگردان: دامیان کوکور  Director: Damian KOCUR

Country: Poland
Writers : Damian KOCUR
Producer: Damian KOCUR
Synopsis: Somewhere in Europe, some-
where in Poland lives Pawel - a simple man 
working on a small river ferry close to his 
village. He spends most of his day taking 
the villagers to the other side of the river. 
Every day looks the same, but one day he 
notices somebody traversing the river by 
swimming. This person is Mohammad, an 
immigrant from Palestine. There is finally 
somebody Pawel can talk to....

کشور: لهستان
فیلمنامه نویس: دامیان کوکور

تهیه کننده : دامیان کوکور
خالصه داستان :  پاول مردی ساده روستایی است که 

در کرانه یکی از رودخانه های لهستان زندگی می کند. 
او با قایق کوچکش هر روز مردم دهکده  را به سمت 

دیگر رودخانه می برد.  یک روز متوجه محمد، مهاجر 
فلسطینی  می شود که قصد دارد با شنا کردن از 

رودخانه عبور کند.محمد کسی است که بالخره سکوت 
پاول را می شکند.

2020
25:00 2020روز، ورای روزمرگی است 

25:00Beyond is the day
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Noushin Meraji
نوشین معراجی

 Born on  1980. One year course at Iranian Youth Cinema Association
She began making short films in 2004, such as; Chicken for Dinner, Daddy's Guest, Hard, Straight, 
Awake and Brother. They were shown at national film festivals including the Tehran International 
Short Film Festival, and also in film festivals around the world, including Belgrade, USA, Herat and 
India. Meraji was nominated for best director for her film Brother and she won Best Film Script for this 
film. This same film also won the Best Actor award at the Tehran International Short Film Festival.this 
film was winner of the Razavi festival best actor and best film award and winner of Mehr e Salamat 
best film award. Her first feature film ‘ the son ‘ is winner of the Moscow best actor award and award 
the best film on the main competition program of 43 th   moscow international filmfestival . ‘the son' 
was selected in 50th rotterdam festival and prad festival )france(.

ــی  ــی و کارگردان ــای فیلمنامه نویس ــه دوره ه ــس. هنرآموخت ــردان و فیلمنامه نوی ــن. کارگ ــد 1359 در تنکاب متول
آزاد و انجمــن ســینمای جوانــان ایــران.

او ســاخت فیلم هــای کوتــاه » جوجــه بــرای شــام«، » مهمــان بابــا«، » محکــم باشــه«، » مســتقیم«، »بیــداری«، »خندیــد«، 
» درمانــده«، » ردپــا«، »ســودا«، »بــرادر« و » ســایه ی روبــاه« و فیلــم بلنــد » پســر« و همچنیــن نــگارش چندیــن فیلمنامــه 
کوتــاه و بلنــد را در کارنامــه دارد. معراجــی جوایــزی چــون جايزه بهترین فيلمنامه از جشنواره فيلم كوتاه تسنيم، جايزه 
بزرگ منتقدان از جشنواره فيلم مهر سالمت، جایــزه دوم بهترین فيلم از جشنواره فيلم رضوى بــرای فیلــم »بــرادر«  و جايزه 
بهترین فيلم از انجمن فيلم مسكو را بــرای فیلــم »پســر« را کســب کــرده اســت. او داور استعداديابي سي و سومين جشنواره 
بین المللي فيلم كوتاه تهران و عضو هيئت انتخاب فيلمهاى جشنواره بین المللي فيلم كوتاه تهران بوده اســت. او مدرس 

ــت. ــز هس فيلمنامه نويسي در انجمن سينماى جوانان شهریار  نی

308
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                                  نیما عباس پور    
Nima Abbaspour

Nima Abbaspour is born on 1974. 
He has written and directed ten short films and four documentaries. He worked as casting direc-
tor 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 mem-
ber of the Iranian Short Film Association Board of Directors )2010 – 2015). His film “The Jungle” 
was awarded UNICA silver medal in 2010. He has been the member of jury and film selection 
committee in several festivals. 

ــن  ــازی انجم ــوزش فیلم س ــل دوره آم ــارغ التحصی ــاز. ف ــردان و فیلمس ــران. کارگ ــفند 1352 در ته ــد اس متول
ســینمای جوانــان ایــران.

او ســاخت یــازده فیلــم كوتــاه داســتانی، تجربــی و چهــار مســتند تلویزیونــی را در کارنامــه خــود دارد و برنــده جوایــز مختلــف 
در جشــنواره های داخلــی و برنــده مــدال نقــره یونیــكا در ســال 20۱0 بــرای فیلــم کوتــاه »جنــگل« بــوده اســت.

ــر  ــی و دبی ــر هماهنگ ــران، مدی ــاه ای ــم كوت ــن فیل ــره انجم ــات مدی ــو هی ــران، عض ــاه ای ــم کوت ــن فیل ــوT انجم ــاس پورعض عب
آکادمــی داوری جشــن فیلــم کوتــاه شــانزدهمین و هجدهمیــن جشــن بــزرگ ســینمای ایــران، عضــو هیــات انتخــاب بخــش 
بین الملــل ســی و ســومین جشــنواره فیلــم فجــر، عضــو هیــات انتخــاب بخــش بین الملــل ســى امیــن جشــنواره بین المللــى 
فیلــم هــاى كــودكان و نوجوانــان، داور نخســتین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان در بیســت و نهمیــن جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای نوجوانــان، عضــو هیــات انتخــاب بخــش بین الملــل جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران در دوره هــای مختلــف و عضــو 

ــت. ــوده اس ــران ب ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل ــی وهفتمین جش ــی وچهارمین و س ــذاری س ــت گ ــورای سیاس ش
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Atefeh Khademolreza
عاطفه خادم الرضا

 Atefeh Khademolreza is an award-winning director and animator born in Iran and living in To-
ronto, Canada.
 Atefeh is a member of the Writers Guild of Canada and the Academy of Canadian Cinema & Television. At-
efeh's films have screened at prestigious film festivals around the world.  She is awarded Micki Moore Res-
idency at the Toronto International Film Festival )TIFF'21(. She is also an alumnus of the Berlinale Talent 
Campus, the Asian Film Academy and Reelworld E20. In 2020, she received a Toronto Art's Council grant 
for her animated short film, ‘Father Tree'. Atefeh is driven to tell stories about women, immigration, and 
identity. Her work explores the experience of disorientation and reorientation both culturally and social-
ly. She has an MFA in Film Production from York University in Canada and has made 16 short films, two fea-
tures and they have been showcased and awarded in many festivals globally, including Berlinale, Vienna, 
Busan and Bogota. She has been a jury member for a variety of film festivals. 

متولــد 1362 در تهــران. فیلمنامه نویــس، تدوینگــر، کارگــردان و تهیــه کننــده. کارشــناس ارشــد تولیــد فیلــم از 
دانشــگاه یــورک کانــادا، عضــو انجمــن نویســندگان و عضــو آکادمــی فیلــم کانــادا. 

او ساخت  شانزده فیلم کوتاه و 2 فیلم بلند را در کارنامه خود دارد.
خــادم الرضــا در ده هــا جشــنواره ملــی و بین المللــی از جملــه جشــنواره فجــر، فیلــم کوتــاه ایــران )خانــه ســینما(، فیلــم 
کوتــاه تهــران، برلیــن، پوســان، ویــن، تیــف، بوگوتــا، داکا حضــور داشــته و برنــده جوایــز داخلــی و خارجــی از جملــه جایــزه 
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران بــرای فیلــم »تنــگ خالی 
ماهــی«، جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه از جشــن خانــه ســینما، برنــده خــرس برنــز از جشــنواره فیلــم مســتقل ویــن، برنــده 

رزیدنســی »مــی کــی مــور« از جشــنواره تیــف کانــادا شــده اســت. 
او عضو هیات انتخاب و داوری جشنواره های متعدد ملی و بین المللی نیز بوده است.
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                                  حافظ آهی    
Hafez Ahi

Born on 1980 in Tehran. Author, Filmmaker and film scholar. Ahi has a B.A in Cinema from 
Sooreh Art University and an M.A in Film Studies from University of Tehran.
Before he started making films, Ahi studied theatre and acting in Germany and appeared in 
many plays and won some awards. He also hosted a show about Iranian Cinema and Theatre on 
national radio for over ten years.
Ahi writes as an author, and as an educator in periodical journals and magazines such as Film 
and Filmnegar. He directs and produces short films, documentaries and TV shows, and teaches 
in Tehran's film schools and art universities.
Hafez Ahi collaborates with IYCS since he became an alumnus as a member of the education 
committee.

ســوره.  دانشــگاه  از  ســینما  کارشــناس  ســینما.  مــدرس  و  کارگــردان  نویســنده،  تهــران.   ،1359 متولــد 
کارشناس ارشــد ســینما از دانشــگاه تهــران. فارغ التحصیــل دوره فیلمســازی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران.
ــا  ــرای ده ه ــا اج ــران دارد و ب ــه ای ای ــر حرف ــازی در تئات ــان و ب ــور آلم ــر در کش ــری تئات ــته بازیگ ــل در رش ــابقه تحصی او س
ــینمایی  ــای س ــری برنامه ه ــردبیر و مج ــال س ــدت ده س ــن به م ــی همچنی ــت آورده. آه ــم به دس ــزی ه ــش جوای نمای
ــی و  ــتندهای علم ــاه، مس ــای کوت ــی فیلم ه ــار کارگردان ــوده. در کن ــران ب ــون ای ــو و تلویزی ــف رادی ــبکه های مختل در ش
ــای  ــرای مجله ه ــی ب ــی و ترویج ــاالت علمی پژوهش ــف مق ــه تألی ــی، او ب ــی و ویدئوی ــه تلویزیون ــن مجموعه برنام چندی

ــت. ــغول اس ــینمایی مش ــدارس س ــس در م ــی و تدری تخصص
ــی  ــی و پژوهش ــف آموزش ــای مختل ــا بخش ه ــینمایی ب ــناس س ــی و کارش ــوان مرب ــه عن ــر ب ــی درحال حاض ــظ آه حاف

ــد. ــکاری می کن ــوان هم ــینمای ج ــن س انجم
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Zohre Zamani
زهره زمانی

 Born in 1970. Writer and filmmaker
Manager of Bandar Anzali Youth Cinema Association since 2016, President of the organizers of the 
Dhaka International Film Festival, the organizer of the Rainbow Film Festival in London and the Re-
ligion Festival of Italy Today
She has won several international awards. Has the 15th Kazan Film Festival - Russia and also the 
chairman of the jury in the short and independent films section of the 13th Dhaka International Film 
Festival, member of the selection committee of the 33rd Tehran International Short Film Festival, 
jury of the SIGNIS Award in The Religion Today Festival in Italy has been the main jury of the sixth Ne-
pal Human Rights Festival and the international jury of the Eternal Ray online festival in India.

متولد 1348.  نویسنده و فیلمساز 
ــم داکا،  ــی فیل ــنواره ی بین الملل ــزان جش ــه ری ــس برنام ــال 1394،  رئی ــی از س ــدر انزل ــان بن ــینمای جوان ــن س ــس انجم رئی

ــا ــروز ایتالی ــب ام ــنواره مذه ــدن و جش ــان در لن ــن کم ــم رنگی ــنواره فیل ــز جش ــه ری برنام
او برنــده چندیــن جایــزه بین المللــی بــوده و ســابقه داوری در بخــش فیلــم اولــی هــا در جشــنواره فیلــم کوتــاه »غدیــر« 
بنــدر انزلــی، بخــش بین الملــل ســیزدهمین دوره  جشــنواره  »مذهــب امــروز« ایتالیــا، بخــش اصلــی دوازدهمیــن دوره 
جشــنواره فیلــم داکا و بخــش فیلم هــای کوتاه بین الملــل پانزدهمین دوره جشــنواره کازان – روســیه  را داشــته و همچنین 
رئیــس هیئــت داوران در بخــش فیلم هــای کوتــاه و مســتقل ســیزدهمین دوره جشــنواره بین المللــی داکا، عضــو کمیتــه  
ــزه  SIGNIS در  ــران، داور جای ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــنواره ی بین الملل ــومین دوره ی جش ــی و س ــاه س ــای کوت ــاب فیلم ه انتخ
ــل  ــال،  و داور بین المل ــر« نپ ــوق بش ــنواره »حق ــمین دوره جش ــی شش ــا، داور اصل ــنواره ی Religion Today ایتالی جش

جشــنواره  آنالیــن eternal Ray  هندوســتان  نیــز بــوده اســت.
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                                  عطا مجابی    
Ata Mojabi

Ata Mojabi, born in 1982, is a filmmaker, screenwriter and filmmaking educator from Iran 
and a member of the Iranian Short Film Association (ISFA).
 Since 2012, he has been cooperating with the Iranian Youth Cinema Society as an educator and expert, and is 
currently the director of the Tehran branch office of the Iranian Youth Cinema Society.He is a graduate of IYCS 
film school, and has also received his master's degree in dramatic literature from the Arts and Architecture 
faculty of Tehran Azad University. As a screenwriter and director, he has made 11 short fiction and experimen-
tal films since 2004, all of which are efforts to invent a personal tone and style in Noir film and experimental 
cinema. So far, he has collaborated with several international film festivals )such as 36th Tehran Short Film 
Festival - 12th  Globe International Silent Film Festival )GISFF( ( as a selection committee and has also partic-
ipated in several regional short film festivals as a selection committee and jury.  In addition to making short 
films, Mojabi has experiences as script writer for web series, as well as production designing and producing 
short films, and has collaborated with several Iranian and European teams in this field, and in this regard has 
won awards in international Pitching competitions. 

عطا مجابی، متولد 1361، قزوین
ــا  ــال ۱3۹۱ ب ــه از س ــت ک ــفا( اس ــران )ایس ــاه ای ــم کوت ــف فیل ــو صن ــران و عض ــل ای ــازی اه ــدرس فیلمس ــس و م ــاز، فیلمنامه نوی  فیلمس
عنــوان مــدرس و کارشــناس بــا مجموعــه ســینمای جــوان همــکاری می کنــد و اکنــون مدیــر انجمــن ســینمای جــوان دفتــر ویــژه تهــران 
ــته  ــود در رش ــد خ ــی ارش ــدرک کارشناس ــن م ــت و همچنی ــوان اس ــینمای ج ــن س ــازی انجم ــل دوره فیلمس ــی فارغ التحصی ــت. مجاب اس
ــاه  ــم کوت ــردان، ۱۱ فیل ــس و کارگ ــوان فیلمنامه نوی ــا عن ــون ب ــت. او تاکن ــرده اس ــت ک ــز دریاف ــران مرک ــگاه ته ــی را از دانش ادبیات نمایش
داســتانی و تجربــی را از ســال ۱383 ســاخته کــه تاکنــون در بیــش از 60 جشــنواره ملــی و بین المللــی حضــور داشــته و افتخاراتــی را کســب 
ــون  ــی.او تاکن ــینمای تجرب ــوآر و س ــم ن ــب فیل ــخصی در قال ــبک ش ــن و س ــک لح ــداع ی ــرای اب ــتند ب ــی هس ــی تالش های ــد و همگ کرده ان
بــا چنــد جشــنواره بین المللــی، از جملــه ســی و ششــمین دوره فیلــم کوتــاه تهــران- دوازدهمیــن دوره جشــنواره گلــوب بــی کالم، بــه 
عنــوان هیــات انتخــاب همــکاری داشــته و همچنیــن در چندیــن جشــنواره داخلــی از جملــه چنــد دوره جشــنواره منطقــه ای ســینمای 
ــه  ــه ترجم ــی در زمین ــاه، تجربیات ــم کوت ــاخت فیل ــار س ــی در کن ــت .  مجاب ــرده اس ــکاری ک ــاب و داوری هم ــات انتخ ــوان هی ــا عن ــوان ب ج
متــون ســینمایی، نویســندگی ســریال، برنامه ریــزی فیلــم، و همچنیــن طراحی تولیــد فیلم هــای کوتــاه و بلنــد داشــته، و در ایــن 
زمینــه بــا چنــد تیــم ایرانــی و اروپایــی همــکاری کــرده اســت و در ایــن راســتا جوایــزی را در رقابت هــای بین المللــی پیچینــگ از جملــه 

ــت. ــرده اس ــب ک ــران کس ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل ــتان و جش ــنواره »In The Palace« بلغارس جش
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Tiam Yabande
تی یام یابنده

Born in 1985 in Shiraz. Writer, director, cinematographer and sound engineer. Master of Cine-
ma from the University of Arts.
He has made documentaries, fiction, experiments, and animations, including “Cinema and a Blind-
ness,” “Confession,” “Syringe,” “Rangan 99,” “Cymatic,” “Lazarus,” “Soup,” and “Zonami.” He has 
a record. He has won numerous rankings in domestic festivals and foreign festivals and has been 
selected for festivals: palm spring / Camerimage / Leeds / Ojai,.He is also a fellow of the Lee Stras-
berg Theater and Film Institute )Palmspring International Film Festival Award and Academy Award 
nomination(. Yabande was the selection committee of Tehran International Short Film Festival, ISFA 
selection and judging committee of Cinema House Festival, American Regional Festival selection 
committee and ... Redrock Young Cinema Association, Nahal and Sayeh Festival selection commit-
tee, member of IYCS training council in the education section, he has been a lecturer at the IYCS and a 
member of the jury for the creative section of the Tehran Non-Verbal Film Festival.

متولــد 1363 در شــیراز. نویســنده، کارگــردان، تصویــر بــردار وصدابــردار. کارشناســی ارشــد ســینما از دانشــگاه 
هنــر.

ــرنگ«،  ــراف«، » س ــوری«، »اعت ــه ک ــک عالم ــینما و ی ــه »س ــن از جمل ــی و انیمیش ــتانی، تجرب ــتند، داس ــار مس ــاخت آث او س
»رنــگان Cymatic««، » Lazarus ،»99 «، »ســوپ« و »زونامــی« را در کارنامــه دارد.

ــتیوال های :  ــده فس ــت و برگزی ــده اس ــدد ش ــای متع ــز رتبه ه ــی حائ ــتیوال های خارج ــی و فس ــنواره های  داخل او در جش
 Lee Strasberg Theater and Film   بــوده. و همچنیــن بورســیه از ،palm spring/Camerimage/Leeds/Ojai
Institute )جایــزه ی جشــنواره بین المللــی Palmspring  ومعرفــی بــه اســکار( اســت. یابنــده هیــات انتخــاب جشــنواره 
فیلــم کوتــاه تهــران، هیــات انتخــاب و داوری ایســفا جشــن خانــه ســینما، هیــات انتخــاب جشــنواره منطقــه ای  آمریــکا و 
...Redrock انجمــن ســینمای جــوان، هیــات انتخــاب جشــنواره های نهال و ســایه، عضو شــورای آموزش انجمن ســینمای 
جــوان ) نماینــده ی ایســفا در بخــش آمــوزش(، مــدرس انجمــن ســینمای جــوان ایــران و عضــو هیــات داوری بخــش خالقــه 

جشــنواره فیلــم بــی کالم تهــران نیــز بــوده اســت.
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 تهیه کننده، کارگردان و نویسنده از کشور ایتالیا
او ســاخت 50 مســتند و تالیــف 6 کتــاب از جملــه کتــاب » پیــک نیــک؛ هنــر زندگــی« را در کارنامــه خــود دارد  و در ســال 1997 جشــنواره فیلــم »مذهــب 

امــروز و زنــان معتقــد بــه صلــح« را در اورشــلیم )بیت المقــدس( پایــه گــذاری کــرد.
ــزه را در   ــته 32 جای ــگ« توانس ــار آهن ــتند »انفج ــر او مس ــن اث ــت.  جدیدتری ــرده اس ــت ک ــود دریاف ــای خ ــرای فیلم ه ــزه ب ــون 103 جای ــا کن ــی  ت بلترام
نقــاط مختلــف جهــان از آن خــود نمایــد. او همچنیــن شــیر طایــی صلــح ونیــز را در ســال 2017 کســب کــرده و عنــوان نماینــده مذاهــب بــرای صلــح 

در FAO-UN را نیــز بدســت آورده اســت.
ــنواره  ــاور جش ــتالژی، مش ــم نوس ــنواره فیل ــاری جش ــس افتخ ــی(، رئی ــفق قطب ــداز ش ــم ان ــی  Aurora Vision   )چش ــل کمپان ــر عام ــن مدی او همچنی

فیلــم Dhaka  )داکا( و جشــنواره فیلــم شــهر بنیــن و عضــو افتخــاری خانــه حکمــت گرانــادا اســت.

Lia Beltrami, producer director and writer. Her new documentary, A Burst of Song, won 32 award. worldwide, She received the 
Golden Lion for Peace 2017 in Venice. She directed 50 documentaries all over the world, winning 103 awards for her films. She is 
appointed as Representative of Religions for Peace at FAO-UN. In 1997 she founded Religion Today Film Festival, and the group 
Women of Faith for Peace in Jerusalem. She wrote 6 books: the new is “Picnic: the Art of Living”. She is the CEO of the production 
company Aurora Vision, honorary president of Nostalgia Film Festival, advisor for Dhaka Film Festival and Benin City Film 
Festival and honorary member of the House of Wisdom, Grenada.

Lia Beltrami لیا بلترامی
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تولد 1983 در فرانسه، فیلمساز، استاد، برنامه نویس جشنواره، منتقد فیلم
فیلم های او عبارتند از تماشاگر هرگز اجرا نمی کند، به خانه خوش آمدید، مجموعه، مجموعه شهری، حالت پرواز.

 Festival du Film ،او در جشــنواره های زیــادی شــرکت کــرده اســت: کنفرانــس فیلــم کوتــاه، جشــنواره بین المللــی بوســان. جشــنواره فیلــم کوتــاه
Français de Jeju، International Seoul. جشــنواره تصویــر و فیلــم فــوق العــاده کوتــاه.

born 1983 in France,
filmmaker, Professor, Festival programmer, Film critic
His movies include The Audience Never Performs, welcome Home, the Collective, The Urban Suite, Flight Mode.
He has participated in many festivals including PROGRAMMER & ORGANIZER : short Film Conference, Busan Intl. Short Film 
Festival, Festival du Film Français de Jeju, Seoul Intl. Extreme-Short Image & Film Festival.

Sebastien Simon سباستین سیمون
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Shoko Takegassa شوکو تاکگاسا

مؤسس جشنواره فیلم کوتاه کوتاه
ــاده  ــم خارق الع ــی فیل ــنواره بین الملل ــه کار در جش ــو، تجرب ــگاه Sophia توکی ــی در دانش ــان انگلیس ــگ و زب ــته فرهن ــل در رش ــا تحصی ــان ب همزم

ــت.  ــل پرداخ ــه تحصی ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــوتا ای ــگاه مینس ــم در دانش ــته فیل ــن در رش ــت آورد. همچنی ــه دس ــب را ب ــوان داوطل ــه عن ــو ب توکی
ــط  ــزی و رواب ــئول برنامه ری ــه در آن مس ــی ک ــود، جای ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــز ش ــوان برنامه ری ــه عن ــت و ب ــه SSFF و ASIA پیوس ــال 2015 ب او در س
بین الملــل جشــنواره بــوده اســت. او همچنیــن در جشــنواره فیلــم Tribeca بــه عنــوان نماینــده فیلــم کوتــاه همــکاری کــرده و در جشــنواره 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه 2021 ، ب ــت. از فوری ــرده اس ــرکت ک ــت داوران ش ــو هیئ ــوان عض ــه عن ــاه Nordisk Panorama و Soria ب ــم کوت ــی فیل بین الملل

ــت. ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــنواره در SSFF و ASIA مش جش

Festival Director of Short Shorts Film Featival
While studying English Language and Culture at Sophia University in Tokyo, she gained experience working at a movie theater 
and at Tokyo International Fantastic Film Festival as a volunteer. She also studied Film at the University of Minnesota, USA. 
She joined SSFF & ASIA in 2015 and served as Programming Manager, where she is in charge of festival programming, hospitality 
and international relations. She also worked for Tribeca Film Festival as a Shorts screener, and participated in Nordisk 
Panorama and Soria International Short Film Festival as a jury member. From February 2021, she works as Festival Director at 
SSFF & ASIA.
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Virgil Widrich ویرجیل ویدریش

 متولد 1967 در سالزبورگ اتریش
از بنیانگــذاران و مدیــران شــرکت چنــد رســانه ای Checkpointmedia GmbH، اســتاد دانشــگاه هنــر و علــوم دانشــگاه هنرهــای کاربــردی ویــن و 

ــت. ــل Virgil Widrich Film- und Multimediaproductions G.m.b.H اس ــب و مدیرعام صاح
 او ســاخت فیلم هــای کوتــاه و انیمیشــن  و چندیــن فیلــم بلنــد از جملــه » روشــن تــر از مــاه« و »شــب هــزار ســاعته« کــه آخریــن اثــر ســینمایی بلنــد 
او اســت را در کارنامــه دارد و در تولیــد چندیــن فیلــم و پروژه هــای تصویــری مشــارکت داشــته اســت.  او همچنیــن در ســال 2018 نخســتین موزیــک 

ویدیــوی خودبــه عنــوان »Nena & Dave Stewart: Be my Rebel« را کارگردانــی کــرد.
ویدریــش بــرای فیلــم کوتــاه »فروشــگاه کپــی«  37 جایــزه بین المللــی دریافــت کــرد و نامــزد اســکار شــد. همچنیــن بــرای انیمیشــن » فیلــم ســریع« 

تــا کنــون بیــش از 36 جایــزه بین المللــی  دریافــت کــرده اســت.

 Born 1967 in Salzburg, works on numerous multimedia and film productions. 
He is one of the founders and Managing Directors of the multimedia company checkpointmedia GmbH, University 
Professor of Art & Science at the University of Applied Arts Vienna and owner and Managing Director of Virgil Widrich 
Film- und Multimediaproduktions G.m.b.H. His first feature film is "Heller als der Mond" )"Brighter than the Moon"(. His 
short film "Copy Shop" won 38 international awards and was nominated for the Oscar. "Fast Film" premiered in Cannes 
2003 and won 36 awards until today. His most recent feature film is "Night of a 1000 Hours" )2016(. In 2018 he directed 
his first music video "Nena & Dave Stewart: Be my Rebel". In total, his work has been awarded 200 international awards. 
Virgil Widrich lives in Vienna, Austria.
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Abolfazl Jalili ابوالفضل جلیلی

متولد 1336 در ساوه. کارگردان، فیلمنامه نویس و تدوین گر
او کارگردانــی آثــاری چــون »میــاد«، » گال«، » دت یعنــی دختــر«، » دان«، » یــک داســتان واقعــی«، »رقــص خــاک«، » درنــا«، » بهــار«، »گل یــا پــوچ«، 

» ابجــد«، » دلبــران«، »قصه هــای کیــش«، » حافــظ« و » مســیر معکــوس« را در کارنامــه دارد کــه فیلمنامــه اغلــب آن هــا را خــود نوشــته اســت.
جلیلــی جوایــزی چــون جایــزه ویــژه هیئــت داوران جشــنواره فیلــم رم، قرقــاول طایــی جشــنواره فیلــم کــراال، یوزپلنــگ طایــی جشــنواره بین المللــی 
فیلــم لوکارنــو، همبســتگی جشــنواره فیلــم سن سباســتین، جایــزه ویــژه هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی ســنتا باربــارا، بالــن طایــی جشــنواره 

ســه قــاره، اوســای طایــی جشــنواره فیلــم ونیــز و ده هــا جایــزه بین المللــی دیگــر را بــرای آثــارش بــه دســت آورده اســت.
ــم  ــنواره فیل ــه، جش ــی در فرانس ــای ایران ــنواره فیلم ه ــوج، جش ــم م ــنواره فیل ــن جش ــون اولی ــی چ ــی و خارج ــنواره های داخل ــن داور جش او همچنی

دهلــی نــو و ... نیــز بــوده اســت. 

Born in 1977 in Saveh. Director, Screenwriter and Editor.
He has directed works such as "Milad", "Gal", "Det means Girl", "Don", "A True Story", "Soil Dance", "Derna", "Spring", "Flower 
or Absurdity", "Abjad" , He has "Delbaran", "Tales of Kish", "Hafez" and "Inverted Path" in his repertoire, most of which he wrote 
the script himself.
Jalili Awards such as the Special Jury Prize of the Rome Film Festival, the Golden Pheasant of the Kerala Film Festival, the Golden 
Cheetah of the Locarno International Film Festival, the solidarity of the San Francisco Film Festival, the Special Jury Prize of the 
Santa Barbara International Film Festival, the Golden Balloon of the Three Continents Film Festival, He has won dozens of other 
international awards for his work.
He has also been a Jury of domestic and foreign festivals such as the first Moj Film Festival, the Iranian Film Festival in France, the 
New Delhi Film Festival, and so on.
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TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

enabling different players in the short film world 
to work together and share their experience in 
an informal, non- Political and flexible atmos-
phere.  
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, 
but also in the region. The festival has hosted 
international well known festival directors and 
cineasts from around the world. 
Tehran Short Film Festival is a member of Inter-
national Short Film Conference )ISFC( enabling 
different players in the short film world to work 
together and share their experience in an infor-
mal, non-political and flexible atmosphere.” 
Awards & Prizes  
- Grand Prix: Trophy + Diploma + $2000 
-Best Fiction: Trophy + Diploma + $1000  
-Best Documentary: Trophy + Diploma + $1000  
-Best Animation: Trophy + Diploma + $1000  
-Best experimental: Trophy + Diploma $1000  
Rules & Terms  
Regulations:  
1. Entry requirements  
Films must have been completed after January 
1st, 2020.  
Films of 30 minutes or less are eligible.  
Fiction, animation, documentary, and experi-
mental genres, can be submitted to the festival.  
Each film can be submitted in just one section. 
The sections include “Main competition.”  - 
Films which have already been publicly broad-
cast or distributed in any form or screened-in 
Iran are not accepted.  
Films already submitted to the previous TISFF 
are not accepted - even in a newer version.  - In-
dustrial and commercial films are not accepted.  
2. Entry procedure and selection  
-Films must be submitted in English online and 
uploaded via platforms.  
-Complete transcription of dialogues with time 

code in their original language with translations 
only in  
English )even if the language of the film is Eng-
lish(.  
-Email at least one still of the film to the event.  
-The deadline for the online entry is June 20, 
2021.  
-There is no submission fee.  
-The list of the selected films will be published on 
the Festival's website )http://www.tisff.ir( by  
September 1st, 2021.  
-Directors or producers or distributors of se-
lected films will be notified via email prior to the 
event.  
3. Screening format and Resolution  
Screening format: Mpeg4- )H.264( - MOV )H.264(, 
with inlaid subtitles.  
Resolution: Full HD, 1920 x 1080  
Frame rate: )25p – 50i(  
4. Non-specified cases  
The festival committee will decide on any case 
which has not been stipulated in this regula-
tions document. The signature of the applicant 
implies full understanding of and consent to the 
rules.  
5- The Sender of the submitted film or screen-
play is responsible for all copyrights. He is legally 
authorized to enter his film or screening permis-
sion.  
Filmmaker agrees that film entered into festival 
may be selected for screening at the Festival.  
The applicant has secured all necessary rights 
for both picture and sound, and the exhibition 
will not violate or infringe upon any right, in-
cluding but not limited to music, images, and 
content.  
If Screening or information is inaccurate or 
flawed, the organizer is only liable in case of 
gross negligence. 
The applicant has to read and accept the regula-
tions and guidelines for participation. 
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TEHRAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

TEHRAN INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

WINNERS OF 37TH TEHRAN INTERNA-
TIONAL SHORT FILM FESTIVAL
– Grand Prize and 2000$ cash prize: Reza Fa-
himi for “White Clad” from Iran
– Best short Fiction and 1000$ cash prize: An-
thony Nti for “Da Yie” from Belgium/Ghana

– Best short animation and 1000$ cash prize: 
Marc Riba and Anna Solanas for “Candela” 
from Spain
– Best Documentary short and 1000$ cash 
prize: Jamshid Farajvand Dana for “Kaak 
Iraj” from Iran

REGULATIONS OF 38TH EHRAN INTERNA-
TIONAL SHORT FILM FESTIVAL 
Iranian Youth Cinema Society )IYCS( is an inde-
pendent 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 coun-
try; the main branch is located in Tehran. 
The main activity of IYCS is concentrated in 3 
fields.  
1- educating the youth in the field of cinema in 
compacted one- year film course  2- producing 
short films and their distribution in and out-

side the country.  
3-Submission of the selected Short Films pro-
duced in Iran to the best short Film Festivals 
around the world. 
IYCS Organizes Tehran International Short 
Film Festival every year in October )TISFF(.  
It is one of the oldest short Film Festival not 
only in Iran, but also in the region.  
The Festival has hosted international well 
known festival directors and cineasts from 
around the world.  
Tehran Short Film Festival is a member of 
International Short Film Conference )ISFC( 
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MARVANIPOUR AYUB  122
MAZAHERI MOHAMAD NIMA  85
MEDINA JUAN  237
MEHDIZADE EHSAN  116
MEHRABAN MOSTAFA  59
MIRZAMOHAMMADI HOSSEIN  83
MOEIN AMIR HOUSHANG  178
MOGHIMI SAM  142
MOHAMMADI HAMID  195
MOHAMMADIAN SINA  72
MOHAMMADKHANI MEYSAM  96
MOHAMMADZAKI MAHBOUBEH  176
MONNEY SILVAIN  242
MORADI HASHEM  76
MOSTOFI MOHAMMAD  144
NADERI NILOUFAR  151
NAJAFI AMIR  68
NEJATI REZA  51
NOURMONAVAR SAHAR  67
ÓLASON BRÚSI  299
ORTIZ ANDY  245
 OSAKA YOSHIRO  304
PAHLEVAN MOHAMMAD  50
PAILLOT LAURENT  278
PAKPARVAR AMIN  126
PARNIAN FAR PEDRAM  155
PATTHEY SAMUEL   242
PAYESHENAS MORTEZA  110
PAZIROFTEH AMIR  71. 273
 PENNANEN MOONA  260
 PETERSEN SOFIA  256
POURMOHAMMADI SOHEILA  61 . 270 
POURYOUSEFIAN MOHSEN  90
PUCHADES MARTÍNEZ JOSÉ )PUTXA(  267
QIAN XU EMMA  291
R. DEZA NOELIA  285
RAJABIAN MEHDI  111
RAPAZOTE BERNARDO  298
RAZAVI MAHSA  52
REZAVAND ALI  156
RODRÍGUEZ RISCO DANIEL  284
ROLAND DOUG  297
ROOHBAKHSH MOHAMMAD  93
ROSTAMI PARVIZ  129
ROUHOLAMINI MOEIN  80
SADEGHI FARDIN  147
SADEGHZADEH ERPHANEH  66
SAEDPANAH JALAL  64
SAFA MOHAMMAD  127
SALEHIFARD MOHSEN  182

SARABI ABTIN  157
SARJEH PEYMA MARYAM  86
SAVELEVA MARIA  239
SÁVIO LEITE  254
SCHNELLMANN SIMON  238
SEDIGHI MEHDI  196
SEGUNDO CARLOS  286
SENEZ GUILLAUME  274
SHAD REZA   95
SHADMANI EHSAN  152
SHAHABI ADNAN  161
SHAHBAZI AHURA  194 . 234
SHAHIN MOHAMMAD BAGHER   114
SHAMSHIRI BEHROUZ  74
SHARIFI ALI  159
SHEIDA KARATI BEHROOZ  146
SHIRALI AMIR HOSSEIN  143 
SHIRZAEI MOHSEN  123
SOHEILI JOYA  198
SOHEILI KOMEIL  198
SOHEILI SERESHT SOHEIL  140
 SOLEIMANI MOSTAFA                                                                             63 
SVETLOV ANDREY  295
TABAT AMIR HUSSEIN  160
TABATABAEI HOURA  97
TAGHIZADEH ALI  143
TAJMIR RIAHI BEHNAM  130
TALEBI MOHAMMAD  128
TALEBI YASER  108 . 264
TAVAKOLI ALI  70
TORABPOUR AKBAR  187
TOUTOUNGI ADAM  245
TSOY IGOR  301
TUHINABHA MAJUMDAR  287
UEHARA LEONARDO  255
VAEZI RANA  55
 VAHDANI HASAN  154
VAHDANI MOHAMMAD  49
VALÉRY CARNOY  277
VYAS DHRUTI  236
WEIJIA MA  240
XIXIAN LI  289
YARI SOROUSH  163
ZADVAN YALDA  81
ZAMOSKOVNY ANDREY  301
ZARE AKBAR  57
ZARE NAFISEH  53
ZARRINBAKHSH AMIRREZA  58
 ZEINALI ARSHIA  148
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ABBASI MOHAMMAD  150
ADELI ELHAM  113
 AFONSO RAPAZOTE  298
AFZALI POUYA  189
AGHALERI ELHAM  118
AHMADI BORHAN  124
AKHBARI LEILA  54
AKHLAGHI AFSHIN  92
ALIPOUR PEJMAN  179
ANSARI FARDIN  82
ARIA NIK MOHAMMAD  164
ARSENAULT PHILIPPE  272
ASSAF WAEL  296
AYMON TRISTAN  302
AZIZI ABOLFAZL  75
B. SENRA ARTHUR  254
BABAEIFAR HADI  77
BAGHBANI SOROUSH  166
BAHAEDINI AMIRHOSSEIN  89
 BALSEIRO CARLOS  247
BARGHZADEGAN MEHDI  180
BASTANFARD AMAR  107
BAUER DIEGO  300
BELL JON  279
BENAYÓN MARIANO  247
BUSH PAUL  244
CARLUCCI SFORZA PAWLINA  263
CENTENO YOLANDA  293
 CHAUDHARY MAYA  236
CHITSAZ NAZANIN  56
CICHOCKI ANDRZEJ  266
COMMINGES JEAN-FRANÇOIS  257
DANESHPAJOOH REZA  106
DEWOLF LEOPOLD  291
DEZHAM SHAHABSHIDOKHT I  184
DIDANDEH SHERVINEH  78
EBRAHIMZADEHGAN ASMA  87
ESMAEILI ELLAHE  115
ESPANANI MOJTABA  79
EVSTIGNEEV ALEXEY  246
FAKHRIAN MAJID  91
FARAZMAND ROOZBEH  153
FARHADI SIAVASH  69
FARHADNIA MORTEZA  112 . 145
FARHADNIA MORTEZA  145
FERNÁNDEZ CACHÓN HÉCTOR  281
FOTOUHI ALI  196
FRANCK NATHAN   294
 FRANKIE  255
FRYDMAN RAPHAËL  262

GASROC JULIETA  267
GHARAVIMANJILI FATEME  186
GHASEMI HAMED  149
GHASEMLOU JAVAD  158
GHOBADI FAHIME  177
GHOLIPOUR DASHTAKI ARMAN  120
GHOMAYSHI ELLAHE  191
GIELNIK SVEN  282
 GORAKHIYA NIDHI  236
HABIBZADEH HASSAN  48
 HAGHIGHI MAHDAD  121
HALKO SIIRI  288
HANIFE SHAHRIAR  165
HASENHÜTL LISA  250
HASHEM AL-HUSSEINI NAJMEH  183
HERRERA WALKER GABRIEL  290
HEYDARIAN AHMAD  181
I-BO, WU, XIANG-YI, L  243
IMANI SAJJAD  65
JAFARI GHOLAMREZA  73
JAFARI RONAK  88
JALALI SHAHIN  84
JANBOZORGI HADIS  125
JIN JIANG  265
K. KOVÁCS ÁKOS  303
KABABIAN ZAHRA  185
KABIRI MEHRDAD  62
KALAEE MAHBOUBEH  188 . 235
 KAPOOR HARNISH  236
KARAKURT EGE  275
KARAMROUDI SHADI  94
KASHKOLI NIA MARYAM  192
KAZEMI NESHAT ROUZBEH  141
KHALILZADE MARYAM  190
KHAN KHAJEH OZRA  55
KHODAEI MARYAM  119
KHODARAHMI AZAM  109
KHORAMIPOUR MEHRDOKHT  197
KIEFER JANNIS ALEXANDER  292
KOCUR DAMIAN  305
KOPIEC DARIA  248
KOZLOV VLAD  283
LANSAQUE STEPHANIE  241
 LEROY FRANCOIS  241
LIN GISELLE   276
MAJIDI BABAK  117
MALAYERI ZAHRA  193
MANDEGARI MARZIEH  162
MARASHI MEHDI  60
MARTENS SJOERD  249
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NAUSEA   62
NAZIFWH   127
NESTING    288
NIGHT TANK   58
NOCTURNE IN BLUE AND GREEN,  
MOUVEMENTÉE   165
NOWHERE   164
ONCE IN A MILLION YEARS   198
ONE DAY    265
ORGIASTIC HYPER-PLASTIC    244
OUT O' THE INKWELL   245
PARCELLES S7   157
PASSENGER    197
PEEL   242
PIECE OF SOLITUDE   191
PREMATURE   90
PRESERVE   125
PUCK   145
QIAO ER    289
RADIATIONS   146 
RAIN   180
RECURRENCE   142
RED PEN   150
REGION   87
RUN FOR LIFE    243
SAVIOR   89
SEPARATED   109
SEVEN ZAGROS SYMPHONIES   129
SHORT STATURES, WITH BIG AMBITIONS   119 
SIDERAL    286
SIX- TONE TYRANNOSAURUS   147 
SOME THINGS FOR SALE   149 
SONGS FROM A FAR AWAY LAND    287
SOULLESS   93
SOUR TREE    187
STARCHED COLLARS    284
STEP INTO THE RIVER
 STEP INTO THE RIVER  240
STEPMOTHER   112
SUDDEN THROW OF AN ELEPHANT   56
SUFFERINGS OF CHARACTERS LEFT   85
SURROUNDED   130
SWING MACHINE    183
TAMING HOUSE   152
 THAT SUMMER, WE STAYED AT HOME   285
THE APARTMENT    262
THE AWAKENING OF THE INSECTS    241
 THE BORDER GUARD   282

THE COFFIN   57
THE CRAVE    97
THE CROW    194 . 234
THE DOLL   115
THE DUEL    283
THE ELEVENTH STEP   192
THE FEAR    263
THE FIGURE OF ABSENCE    189
 THE FOURTH WALL  188 . 235
THE GAME   280 
THE GUARD   281
THE HAND AND THE EGG    186
THE LAND THAT RISES AND DESCENDS   260
THE LAST MASLOW'S DAY    278
THE MIDDLE   140 
THE MOOGAI   279
THE PAST    195
THE SAVIOR   61 . 270
 THE SCARECROWS ARE DANCING   123
THE SHEEP MUST SURVIVE   120
THE STATUE    182
THE STORY OF "MAJARA"  121
THE WOMAN NEXT DOOR   154
THE WOUND   67
THE ZOO    53
THERE IS AN INSECT INSIDE ME    236
TIME FLOWS IN STRANGE WAYS 
ON SUNDAYS    276
TIO    237
TITAN    277
TIYAREH   59
 TO HAPPEN  141
TO THE LAST DROP    238
TRANSIRE   156
 UP TO THE SEA, SEA WAVES A DREAM   190
UTOPIAN SOUTH    255
WALK WITH KINGS    274
WET MIRROR    178
WHERE THE WIND DIE   179
WHISTLE   275
WHITE LINES   64
WINTER MEMORIES    185
WOLF   74
WOOD   110
YOU ARE NOT A KIWI    239
ZARAFSHOUN   111
ZOOZEH   68
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A BIRTHDAY    272
A LITTLE BIT OF PARADISE    266
A LITTLE CIRCUS    304
A MAN FROM RASH HARME   124
A MOTHER FROM DARKHOVIN   122
ADAM AND EVE   106 
AHU   52   
ALL THE TIME   94
ALONE SLEEPS THE WATER, FROZEN SHE 
AWAKES    256
ANIMA    176
ANIMA ANIMAE ANIMAM   267
ARGHAVAN   50
AT HIS EIGHT   95
BASELESS LAUGHTER OF THE DEER         65 
BEFORE HEAVEN   181
BELIEF   144
BEYOND IS THE DAY   305
BLACK HOLE   302
BLUE MELODY   86
BOARS   73
BONUS   51
BRANKA    303
BREATHS OF A CITY   128
BRUISED   70
BURIED IN THE BACKYARD    3022
CHAIR   114
CHAMPION   118
CHAOS   159
CHILD'S PLAY   250
CHRONIC PAIN  151
CLEAR SKY    301
CLOUDY MAN   84
CORTE    298
CYCLE   155 . 273
CYLINDER   71
DALIA     299
DEATH AND THE DRAGON   126 
DEATH IN LIFE   161
DECOLLAGE   66
DEER   77
DIARIES OF THE MAN WHO WAS NOT THERE   153
DISH   55
EAT, ATE    184
ELLE    296
ENDLESS ROAD   60
EVERLASTING STORIES   117
FEELING THROUGH    297

FLAWLESS    294
FOR THE SECOND TIME   54
FORT-DA GAME  143 
FRIEND   295
FUELLED   251
GAJOO   72
GANDOM   76
GARDEN   63
GHAMIR   158
GHODRAT & KESHVAR  116
 GOOD GERMAN WORK  292 
GOWBANGI    196
GUARDS   91
GUILT   75
HAJAROO   92
HANASE   96
HIRUDO   166
HOW SHOULD ONE WAIT FOR GODOT   148 
I WILL NOT BE ALONE   108. 264
ID   177
IDENTIFICATION    257
IGOR’S MUM’S TALE OF AN OLD HOUSE, PAPERS 
AND PHOTOGRAPHS   248
IMMIGRANT   162
IMMORTAL   163
IMPOSSIBLE TO SAY GOODBYE   293
INHALE   113
INVITATION   249
KAKAEI    193
KEEP THE FLIGHT IN MIND, 
THE BIRD MAY DIE   107
LAST LULLABY IN TEHRAN   49
LEBER CHROMOSOME 17   78
LEILA   79
LENS   160
LEO   80
MAGIC   69
MAJAN   82
MARRIAGE ROOM   48
MASHOOM   83
MATRYOSHKA   81
MOM’S HAIR   246
MONEY    254
MORSE   88
 MOTORCYCLIST’S HAPPINESS WON’T FIT INTO 
HIS SUIT   290
MULE   247
NANTONG NIGHTS    291
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The Founder of the Islamic Republic of Iran

The Supreme Leader of Iran

The President of Iran

Imam Khomeini )PBUH(

Ayatollah Ali Khamenei

Hojjat al-Eslam- Valmoslemin Ebrahim Raisi

“I recommend all officials to provide the youth with 
the means for ethical, religious, scientific and artis-
tic development in any and every possible way and 
lead them to achieve values and innovations.”

“Art is a priceless gem. Its value is not merely due to 
attracting the hearts and eyes .The reality of art is a 
divine gift.”

The best support for Artists is to showcase their 
initiatives and creativity, especially the youth, and 
wherever they were allowed to act, they create 
Memorable artworks.



 IN THE
NAME OF GOD






