شناسنامه کتاب

مدیر مسئول :مهدی آذرپندار
سردبیر :طیبه فلکیان
مدیرتحریریه :فریبا شفیعی
مترجم :فرزانه قائمی زاده
مدیر هنری و ناظر چاپ :دانیال رحیمی کاشانی
همکار بخش طراحی کتاب :علی مهزیار معصومی
طراح پوستر :دانیال رحیمی کاشانی
لیتوگرافی و چاپ :پرسیکا
انتشار :مهر 1401
ناشر :انجمن سینمای جوانان ایران

فهرست

بخش مسابقه سینمای ایران
مسابقه داستانی 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه مستند 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه تجربی 118 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه پویانمایی 138 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
رویداد های بخش جنبی
نکوداشت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بزرگداشت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مرور آثار - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فیلم های بخش جنبی - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

176

نشست های تخصصی - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

179

تازه های نشر انجمن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

190

170

172

174

بخش مسابقه بین الملل
مسابقه پویانمایی 196 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه تجربی 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه مستند 223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسابقه داستانی 231 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست  -فیلم ها

#
آ

ب

پ

ت

3:33
 2131نفر می بیننر
آخرین آرزوی سیروس
آدمها و ماه
آسمان دوست داشتنی
آشفته ایام مبارک
آفتاب باالنس
آماتور
آیفون واحد 15
اتاق آقای ون
از اینجا باز شود
از خنده مغزم پوکید
از دید نقاش
استخوان ها
اسماء
اکشن
امیر
اندروا
انسانها وقتی کنار هم چپانده می شوند احمق تر هستند
او لبخند نمی زند
اویر
با همراهی سارا
باال افتادن
برخورد
برگشت ناپذیر
برنو
بزرگترین ماجرای ُگلی
بکرزایی
به من اشاره کن
به یاد و خاطر…
بی ستون
پارادوپینگ
پاییزان
پذیرایی سیمین
پر ویز
پرواز
پسر خورشیدی
پناه به دریا
پنجره های قدیمی
پوتین
پودر
پیش از فروپاشی بزرگ (پنکه خراب)
پینوکیو
ترش و شیرین

45
۱۲۳
۱۰۱
۱۴۳
۱۴۴
۲۰۲
۲۵۴
۴۶
۲۵۳
۲۱۳ | 124
۴۷
۱۲۵
۴۸
۱۹۸
۴۹
۲۶۲
۱۰۲
۵۰
۲۰۴
۵۱
۱۰۳
۵۲
۲۵۶ | 53
۵۴
۱۴۵
۵۵
۱۴۶
۱۲۶
۱۰۴
۲۱۶
۱۴۷
۵۶
۱۰۵
۵۷
۵۸
۱۲۷
۵۹
۱۰۶
۲۴۳
۱۴۸
۶۰
۲۶۳
۲۰۰
۲۵۰

ج
چ
ح
خ
د

ر

ز

س

تکه ای از تو
تیر مشقی
جابجایی
جایگزین
جناکات
چرا هلن کوخ به سرقت ماشین دست میزند؟
چرخ زندگی
چگونه بزرگ شدم
چله سیاه
حوضچه جاذبه
خاکستر
خانه خسران
خانواده انگل
دار و ندارم روی ژرمانیا
داستان پیچ
دال و مدلول
دختر شکارچی
در میان کلمات
دریچه
دشت گل های زرد
دگرسانی ها
دندان درخت
دوباره سکوت
رباب
رستگاری نامی ندارد
رعنا
رنگارنگ
رو به شب
روز خارجی
روز مادر
روزگار مفید
روزهای بهار
زادگاه
زبان کشتار
زمان خواب
زمستان خاطرات
زمین بازی
زنده
زنده بیدار ،آگاه
سالخوردگی
سر غیرمتصل
سریشوک
سقوط نور
سالخی

۶۱
۱۴۹
۶۲
۱۵۰
۶۳
۲۳۱
۱۵۱
۲۰۵
۶۴
۲۲۰
۲۵۹
۱۹۷
۲۱۲
۲۶۰
۱۵۲
۱۲۸
۲۳۶
۲۵۸
۲۳۷ | 65
۱۵۳
۲۴۵
۶۶
۶۷
۱۵۴
۱۹۹
۶۸
۶۹
۷۰
۲۱۷
۲۴۷
۱۰۷
۲۴۰
۲۲۷
۲۴۶
۱۵۵
۱۲۹
۱۵۶
۲۵۱
۱۵۷
۲۴۱
۲۰۶
۷۱
۱۵۸
۱۵۹

فهرست  -فیلم ها

ش
ص
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ع
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ف
ق
ک
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ل
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سمپاش
سوری
شازده حمام
شهر ذره بینی
شورش
شیهه
صبحانه
صداهای رنجور
صفر و یک
صلح خونین
ضدیخ
عقب نشینی
علی و گوسفند معجزه آسایش
غیرموجه
فاتجونا
فضای خالی
فقدان
فقط  ۱۰وات
فلس
فیلسوف
قضاوت
قهوه خانه عاشیقالر
قهوه ای مایل به زرد
کُ لنِ ل
کارخانه فیلم
کرم ابریشم
گالش منزل
گفت برقص
گودال
گوهر نور
گیالس ها
گیلگمش
البیرنت
لطف ًا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید
لوورخانه
لیدی
مای سا
متقاطر
مرثیه زمستان
مرز نامرئی
مریضخانه مرکزی
مسافران
معلق
ملودی

۱۹۶|160
۱۰۸
۱۰۹
۲۰۳
۲۱۴
۷۲
۱۳۰
۲۲۴
۲۱۹
۷۳
۷۴
۲۲۵
۲۶۱
۷۵
۲۵۵
۲۲۳
۲۰۷
۲۲۶
۷۶
۲۱۸
۷۷
۷۸
۲۳۹
۱۶۱
۲۱۰
۷۹
۱۱۰
۱۶۲
۸۰
۱۶۳
۲۳۴
۱۳۱
۱۳۲
۲۱۱
۱۱۱
۸۱
۱۱۲
۲۲۱
۲۲۹
۲۵۲
۸۲
۲۰۱
۲۳۳
۱۶۴

ن

و
ه
ی

من زنده برگشتم
موزه صلح
موش
میمین
نارس
َ
نجان
نحسی
نشانی
نشو و نما
نقطه پایان
نقطه نامتناهی
نگران من نباش
نوستوس آلگیا
نوشابه مشکی
واگن سیاه
وسمه
وضع همیشگی
وقتی ال.آر گریست
وقفه
هرس
همه چیز از باال قشنگتر است
هیوالها
یاماها
یک تن
یک چیز سیاه
یه چوم یه لنگ

۱۱۳
۱۶۵
۲۳۵
۲۴۹
۸۳
۲۴۴ | 84
۸۵
۲۳۸
۱۳۳
۲۵۷
۲۱۵
۸۶
۱۳۴
۸۷
۲۲۸
۲۳۲
۲۴۲
۱۳۵
۸۹
۸۸
۱۱۴
۲۴۸
۱۶۶
۹۰
۱۶۷
۹۱

فهرست  -کارگردان

آ

ب

پ

ت

آریافرد علی
آسترکی علی
آقامحمدلو مصطفی
آقامحمدی حسین
آلوارادو آلخاندرو
آنجلوسکا آنابا
ابلهان رافائل
اپور آندری
ارکل بالینت
اسدی سمانه
اسماعیل فرید
اصدق پور محسن
اصالنی حامد
افشاری زردشت
امیری زاد پارسا
انصاری فردین
ایمانی سجاد
باچه استیو
بادی عماد
باقری محمدمهدی
بانرکویرو کونچا
بایم محمد اف ژانتمیر
بختیاری مریم
بدیر -روزنتال ماکسیمیلیان
برزگر یاسر
بزرگ زاد امین
بلوم ریستو پکا
بنائیان علی
بهادری راد سیاوش
بولوس تیمور
بیولی ماتیا
پابلو زارامال خوان
پاک سرشت مانا
پاک نژاد ابوذر
پاک نیا علی
پانای نیکالس
پایدار محمد
پذیرفته امیر
پراناندا دری
په جاناتان
پورمحسنی شکیب سیدمحسن
پوستین دوز محمد
پیهل لورنز
تامکوویچ مارا

۱۲۹
۱۲۵
۴۹
۱۵۳
۲۱۸
۲۲۵
236
۲۵۳
۲۱۴
۱۵۶
۲۵۸
۴۷
۴۶
۵۱
۸۵
۸۱
۱۰۵
۲۵۵
۲۴۰
۲۴۴ | 84
۲۱۸
۲۳۵
۲۵۶ | 53
۲۵۰
۹۱
۱۲۸
۲۱۱
۵۷
۶۲
۲۲۴
۲۱۶
۲۰۱
۸۹
۷۴
۶۶
۲۵۷
۸۷
۵۰
۲۳۹
۲۲۰
۱۴۸
۱۲۸
۲۳۲
۲۵۱

ث
ج
چ
ح

خ
د
ر

ز
ژ
س
ش
ص

ترابی سجاد
ترمبلی فرانک
توگنونی ماتیا
ثریا محمد
جاور صبا
جعفریان سیداحمد
جمالی رضا
جیوا رانگسان پراپات
جئون جینکیو
چابرا آکاش
حاتمی مسعود
حاجی عباسی فرهاد
حدادی کاوه
حسنی رنجبر محمدرضا
حسینی زهرا
حیدری مجتبی
خاکساری محمد
خاوری محمدرضا
خجسته امین
خوش نیت احمد
خویری اسعد
دور آندریاس
دوسه مایکل
دیلدار آرام
رافائل قبادلو بهراز
رحیمی کامران
ردا میتهام
رضوانی تایماز
رنجبر پویان
رنجبر فرزاد
رولند استفانی
زارع فرح
زارعی گلی
زولیچ میالن
ژوزفوس دون
سعیدی پویا
سهیل جورا علی
سهیلی کمیل
سیستانی کاوه
شفیعی فرزانه
شکویان اوسانا
شهاب الدین علی
شیروان محمدرضا
صادقی آزاد

۱۰۱
۲۴۸
۲۴۱
۵۵
۱۵۴
۱۶۵
۷۸
۲۱۲
۱۹۷
۲۲۹
۲۳۷ | 65
۴۹
۱۱۴
۵۶
۱۵۱
۱۱۳
۶۴
۷۵
۸۶
۱۳۵
۲۶۳
۲۰۶
۲۳۳
۲۳۸
۲۶۰
۱۰۶
۲۶۱
۶۰
۱۳۳
۸۰
۲۲۳
۱۰۴
۴۸
۲۱۵
۲۳۶
۷۲
۲۴۶
۱۲۳
۱۴۹
۱۵۸
۲۵۴
۱۱۰
۱۳۴
45

فهرست  -کارگردان
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صبوری علیرضا
صراف یزد احمد
صفار امین
طالبی امیرحسین
عابدی فرنوش
عربانی احمد
عزیزی پیام
عسکری زاده محسن
علیزاده سولماز
علیمراد عبداهلل
علیمراد محمدرضا
غزالی یونس
غالمی محمود
فخرایی پیمان
فراهانی ایمان
فرزانگان کوروش
فرناندز لورن
فرهادنیا مرتضی
فولکارلی الیور
فوئنتس اویر
فیاض آرمان
قبادی فرزانه
قربان زاده صمد
قمبریان سمیرا
کاتکوس ویتاوتاس
کاردگر پرستو
کارژوف آدیلت
کاشی شیدا
کانکو ایساکو
کاوش ریحانه
کشاورز سعید
کفلوفسکی پاتریک
کلباس سیلوستار
کمال علوی محمد
کوسینیا خواکین
گازر آریا
گایزر موریتز
گرستورفر مارک
گریم الزا
الگانیر سیمون
لی چوی لوید
لیو یوفی
لئون کریستوبال
ماگنو جولیا

۱۱۲
۱۰۹
۱۵۸
۴۷
۱۹۶|160
۱۶۴
۱۱۱
۱۰۷
۱۰۸
۱۵۰
۱۵۲
۱۴۳
۱۵۵
۵۸
۵۲
۱۰۳
۲۰۴
۱۳۰
۲۲۱
۲۲۶
۵۹
۱۶۶
۷۱
۱۲۷
۲۳۴
۱۶۱
۲۲۸
۱۴۵
۲۰۳
۱۶۷
۷۰
۲۴۷
۲۱۰
۶۷
۱۹۸
۷۷
۲۳۱
۲۵۲
۲۱۹
۲۴۹
۲۴۲
۲۰۵
۱۹۸
۲۱۷

ن
و
ه
ی

مجابی عطا
محسنی امیرحسین
مرادی زاده حسین
مرادی محمدرضا
معصومی علی
مکری پویان
مالمحمدی زهره
مهران امیر
مهران پور الیکا
مهندسیان امیر
موسوی سید زهیر
مومن آریوبرزن
مومنی سپهر
مونتانیا جووانی
مونی بنویت
میرزابیگی داوود
میرزایی احسان
میلو کالرا
نادری هومن
نامی نوید
نامی وحید
نعمتی نوا
نوری هادی
واالس جوزف
وحدانی حسن
وحدت شروین
ون مایل گوویندا
هالبروک پل
هریچر مارک
همتی محمد
هنرمند امیر
يغماییان آبتین

۶۳
۵۴
157|۱۳۱
۶۹
۱۴۷
۹۰
۱۶۳
۱۴۴
۱۴۶
۶۸
۷۳
۱۲۶
۱۵۹
۲۲۷
۲۶۲
۱۰۲
۲۱۳ | 124
۲۵۹
۷۶
۸۲
۸۲
۸۳
۶۱
۱۹۹
۱۳۲
۱۱۱
۲۴۵
۲۴۳
۲۰۷
۸۸
۷۹
۱۶۲

 بهترین تدویننامزد ها:
 عماد خدابخش و سعید نجاتی برای فیلم کبود حسین جمشیدی گوهری برای فیلم آخرین الالیی در تهران پویان شعله ور برای فیلم مورس عماد خدابخش برای فیلم ارفاق علی صداقت برای فیلم میر و مارتنديس جشنواره و مبلغ  150.000.000لاير به عنوان بهترين تدوين اهدا می شود
به «حسین جمشیدی گوهری» برای فیلم داستانی «آخرین الالیی در تهران»
 بهترین صدانامزد ها:
 امیر عاشق حسینی و زهره علی اکبری برای فیلم هرگز گاهی همیشه علی اکبر نعمتی و ایرج شهزادی برای فیلم آخرین الالیی در تهران سعید زند و مجید نجاتی برای فیلم کبود حسین قورچیان برای فیلم دیوار چهارم هادی معنوی پور و حسین قورچیان برای فیلم ارفاقتنديس جشنواره و مبلغ  150.000.000لاير به عنوان بهترين تدوين اهدا می شود
به «امیر عاشق حسینی و زهره علی اکبری» برای فیلم داستانی «هرگز گاهی همیشه»
 تحقیق و پژوهش در فیلم مستندتنديس جشنواره و مبلغ  150.000.000لاير به عنوان بهترين تحقیق و پژوهش در فیلم
مستند اهدا می شود به «امین پاک پرور» برای فیلم «میر و مار»

برگزیدگــــان ســــــی و هشــتمین جشــنواره
بیـــــن المللـــــی فیلــــــم کوتــــــاه تهــــــران
 بهترین فیلم با مضمون هویت ملی و افزایش سرمایه های اجتماعیتندیس جشنواره و مبلغ  250.000.000ریال اهدا می شود به
«امیرهوشنگ معین» برای فیلم پویانمایی «آینه خیس»
دیپلــم افتخــار بهتریــن نــوآوری و خالقیــت در ویژگــی هــای » بازیگــری،موســیقی ،عنــوان بنــدی ،جلــوه هــای ویــژه ،طراحــی صحنــه و لبــاس و» ...
دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــری و مبلــغ  100.000.000ریــال اهــدا مــی شــود بــه«بهــزاد دورانــی» بــرای فیلــم داســتانی «زوزه»
دیپلــم افتخــار بهتریــن طراحــی جلــوه هــای بصــری و مبلــغ  100.000.000ریــالاهــدا مــی شــود بــه «مهــدی شــرکت معصــوم» بــرای فیلــم پویانمایی «گذشــته»
دیپلــم افتخــار بهتریــن طراحــی صحنــه و مبلــغ  100.000.000ریــال اهــدامــی شــود بــه «ریحانــه اســماعیلیان» بــرای فیلــم داســتانی «مــورس»
 بهترین فیلمبردارینامزد ها:
 پویان آقابابایی برای فیلم آخرین الالیی در تهران آرمان فیاض برای فیلم ارفاق مسعود سالمی برای فیلم مورس محمدرضا خوشحال سرمست برای فیلم گذشته فرهاد طالبی نژاد برای فیلم زوزهتنديــس جشــنواره و مبلــغ  150.000.000لاير بــه عنــوان بهتريــن فیلمبــرداری اهدا
مــی شــود بــه «آرمــان فیــاض» بــرای فیلــم داســتانی «ارفــاق»

 بهترین فیلم نامه اقتباسیتنديس جشنواره و مبلغ  150.000.000لاير به عنوان بهترين فيلمنامه اهدا می شود
به «محمد وحدانی» برای فیلم داستانی «آخرین الالیی در تهران»
 بهترین فیلم نامهنامزد ها:
 رضا نجاتی برای فیلم ارفاق شادی کرم رودی برای فیلم هرگز گاهی همیشه امیر نجفی برای فیلم زوزه اسما ابراهیم زادگان برای فیلم منطقه سهیال پورمحمدی برای فیلم جان دادتنديس جشنواره و مبلغ  200.000.000لاير به عنوان بهترين فيلمنامه اهدا می شود
به «شادی کرم رودی» برای فیلم داستانی «هرگز گاهی همیشه»
 بهترين كارگرداني فيلم پویانمایینامزد ها:
 اهورا شهبازی برای فیلم کالغ محبوبه محمدزکی برای فیلم آنیما محبوبه کالیی برای فیلم دیوار چهارم حمید محمدی برای فیلم گذشته امیرهوشنگ معین برای فیلم آینه خیستنديس جشنواره و مبلغ  200.000.000لاير به عنوان بهترين كارگرداني اهدا می شود
به «حمید محمدی» برای فیلم «گذشته»

 بهترين كارگرداني فيلم مستندنامزد ها:
 الهه اسماعیلی برای فیلم عروسک محمدباقر شاهین برای فیلم صندلی ایوب مروانی پور برای فیلم مادری از دارخوین امین پاک پرور برای فیلم میر و مار پرویز ر ستمی برای فیلم هفت سمفونی زاگرستنديس جشنواره و مبلغ  200.000.000لاير به عنوان بهترين كارگرداني اهدا می شود به «حمید محمدی» برای فیلم «گذشته»
تنديس جشنواره و مبلغ  200.000.000لاير به عنوان بهترين كارگرداني فيلم مستند اهدا می شود به «محمدباقر شاهین» برای فیلم «صندلی»
 بهترين كارگرداني فيلم تجربینامزد ها:
 سروش باغبانی برای فیلم هیرودو احسان شادمانی برای فیلم رامخانه عرشیا زینعلی برای فیلم چگونه منتظر گودو باشیم روزبه فرازمند برای فیلم روزنوشت های مردی که آنجا نبود پدرام پرنیان فر برای فیلم سیکلتنديــس جشــنواره و مبلــغ  200.000.000لاير بــه عنــوان بهتريــن كارگردانــي در بخــش فيلــم تجربــي اهــدا مــی شــود بــه «عرشــیا زینعلــی» بــرای فیلــم «چگونــه
منتظــر گــودو باشــیم»
 بهترين كارگرداني فيلم داستانينامزد ها:
 محمد وحدانی برای فیلم آخرین الالیی در تهران شادی کرم رودی برای فیلم هرگز گاهی همیشه روناک جعفری برای فیلم مورس رضا نجاتی برای فیلم ارفاق اسما ابراهیم زادگان برای فیلم منطقه امیر نجفی برای فیلم زوزهتنديس جشنواره و مبلغ  200.000.000لاير به عنوان بهترين كارگرداني در بخش فيلم داستاني اهدا می شود به «روناک جعفری» برای فیلم «مورس»
 جایزه ویژه هيأت داوران در بخش فيلم هاي داستاني یا تجربیتندیــس جشــنواره و مبلــغ  250.000.000لاير بــه عنــوان جایــزه ویــژه هيــأت داوران در بخــش فيلــم هــاي داســتاني یــا تجربــی اهــدا مــی شــود بــه «ســهیال پورمحمــدی»
بــرای فیلــم داســتانی «جــان داد»
 جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایراننامزد ها:
 محمد وحدانی و مهسا قنبرپور برای فیلم آخرین الالیی در تهران آرین وزیر دفتری برای فیلم هرگز گاهی همیشه سولماز وزیرزاده و موسسه فرهنگی-هنری پویانوین ماندگار برای فیلم ارفاق محمد یوسفی و امیرحسین عنایتی برای فیلم مورس حمید محمدی و مرکز گسترس سینمای مستند و تجربی برای فیلم گذشتهتنديــس جشــنواره و مبلــغ  400.000.000لاير بــه عنــوان جايــزه بهتريــن فيلــم در بخــش ســينماي ايــران اهــدا مــی شــود بــه «محمــد یوســفی و امیرحســین عنایتــی»
بــرای تهیــه کنندگــی فیلــم «مــورس»

 سینمای ایرانهمه فیلمهای کوتاه تولید شده (از سال  1400تا کنون) در چارچوب اهداف
جشنواره با حداکثر زمان  30دقیقه و در انواع گونههای داستانی ،مستند،
تجربی و پویانمایی میتوانند در این بخش حضور یابند.

جوایز مسابقه سینمای ایران

آییننـــــامه ســــــی و نهمیــن جشـــــنواره
بیـــــــن المللـــــی فیلـــــم كوتــــاه تهـــــران
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران بــه منظــور شناســایی و معرفــی برتریــن
آثــار کوتــاه در ســطح ملــی و بینالمللــی و ایجــاد عدالــت فرهنگــی در نقــاط
کشــور همچنیــن رقابــت ســازنده بیــن فیلمســازان« ،ســی و نهمیــن دوره
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران» را برگــزار میکنــد.
فیلمهایــی کــه از طریــق ژانرهــای ســینمایی باعــث ایجــاد تنــوع و تکثــر در
فضــای فیلــم کوتــاه مــی شــوند ،در ایــن جشــنواره از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار خواهنــد بــود .همچنیــن توجــه بــه ســینمای بومــی بــا تأکیــد بــر
خالقیــت و نــواوری در اولویــت انتخــاب و داوری اســت.

ایــن جشــنواره بــا اجــرای کامــل ضوابــط و پروتکلهــای اعــام
شــده ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا برگــزار خواهــد شــد.
اهداف جشنواره:
 شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی تقویــت جایــگاه فیلــم کوتــاه بــه عنــوان جریانــی مســتقل و اندیشــمند درســینمای کشــور
 بروزرسانی دانش سینمایی فیلمسازان در حوزه فیلم کوتاه تقویــت چرخــه عرضــه فیلــم کوتــاه بــا فراهــم کــردن زمینههــای بازاریابــیداخلــی و خارجــی
 -گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه

ی جشنواره:
بخشها 
جشــنواره فیلــم كوتــاه تهــران در دو بخــش ســینمای ایــران و ســینمای بینالملــل
برگــزار میشــود.

 تندیس جشنواره و مبلغ  400.000.000ریال به عنوان جایزه بهترین فیلم در بخشسینمای ایران (این جایزه به تهیهکننده حقیقی تعلق میگیرد).
 تندیس جشنواره و مبلغ  250.000.000ریال به عنوان جایزه ویژه هیأت داوران تندیس جشنواره و مبلغ  200.000.000ریال به بهترین كارگردانی در بخش فیلم داستانی تندیس جشنواره و مبلغ  200.000.000ریال به بهترین كارگردانی در بخش فیلم تجربی تندیس جشنواره و مبلغ  200.000.000ریال به بهترین كارگردانی در بخش فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ  200.000.000ریال به بهترین كارگردانی در بخش فیلم پویانمایی تندیس جشنواره و مبلغ  200.000.000ریال به بهترین فیلمنامه تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به بهترین فیلمنامه اقتباسی تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به بهترین صدای فیلم تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به بهترین تدوین تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به بهترین فیلمبرداری دیپلم افتخار و مبلغ  100.000.000ریال به بهترین بازیگری دیپلم افتخار و مبلغ  100.000.000ریال به بهترین طراحی جلوه های ویژه دیپلم افتخار و مبلغ  100.000.000ریال به بهترین طراحی صحنه و لباس دیپلم افتخار و مبلغ  100.000.000ریال به بهترین گریم دیپلم افتخار و مبلغ  100.000.000ریال به بهترین موسیقی تندیس جشنواره و مبلغ  150.000.000ریال به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلقخواهد گرفت.
 سینمای بینالمللاین بخش با رویکرد ارزشهای انسانی و جامعه ،شامل فیلمهایی است که در انواع
گونههای داستانی ،مستند ،پویانمایی و تجربی در خارج از کشور ایــران تولید شده باشند.
(آثار این بخش میبایست بعد از زمستان سال ( 1399آغاز سال  2021میالدی) تولید
شده و همچنین تاكنون در هیچ جشنواره دیگری در ایران نمایش داده نشده باشند).

جوایز مسابقه سینمای بین الملل
 تندیس جشنواره و مبلغ  2000دالر جایزه بزرگ بخش بینالملل تندیس جشنواره و مبلغ  1000دالر به بهترین فیلم داستانی تندیس جشنواره و مبلغ  1000دالر به بهترین فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ  1000دالر به بهترین فیلم پویانمایی تندیس جشنواره و مبلغ  1000دالر به بهترین فیلم تجربیدیگر اطالعات بخش بینالملل از طریق سایت اختصاصی جشنواره بینالمللی فیلم
کوتاه تهران قابل دسترسی است.

شرایط عمومی برای شركت در بخش ملی جشنواره بینالمللی فــیلم
كوتاه تهران
 )1شركت هم ه فیلمسازان  ،نهادها  ،سازمانهای دولتی و تهیهكنندگــــــان بخش
خصوصی آزاد است.
 )2توجه  :ثبتنام و بارگذاری آثار در جشــنواره تنها به شــیوۀ اینترنــــــتی
امكانپذیر میباشــد .بنابراین الزم است درخواستكنندگان با مـــراجعه به
ســایت  www.festival.iycs.irفرم تقاضای شــركت در جشنواره را تكمیل
كرده و ســپس فایل فیلم را بارگذاری نمایند.

 )3فرمت های مورد پذیرش برای بارگذاری اثر  MP4 (H.264( :و ( ، HEVC (H.265و حداکثر حجم فایل ارسالی  Mb1000می باشد.
 )4فیلمســازانی کــه فیلمشــان بــه بخــش مســابقه راه مییابــد ،میبایســت حداکثــر تــا  5روز کاری بعــد از اعــام اســامی راه یافتــگان ،نســخه اصلــی فیلــم را طبــق
شــرایط فنــی اعــام شــده در بند»شــرایط فنــی آثــار راه¬ یافتــه» بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد .درصــورت تأخیــر دبیرخانــه مــی توانــد نســبت بــه حــذف
فیلــم اقــدام کند.
 )5فیلمهایی که به بخش مسابقه راه مییابند ،باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی باشند.
 )6ارسال تیزر با فرمت  MPG4؛ حداکثر یک دقیقه و با حجم  25مگابایت به همراه نسخه فیلم الزامی است.
 )7فیلمهایی كه به بخش مسابقه راه مییابند ،گواهی شركت در جشنواره دریافت خواهند کرد.
 )8فیلمهایی كه از استانداردهای فنی الزم برخوردار نباشند ،به تشخیص دبیرخانه جشنواره از بخش مسابقه حذف میشوند.
 )9پس از راهیابی فیلمها به جشنواره امكان خارج كردن آثار از برنامه جشنواره وجود نخواهد داشت.
 )10تصمیــم نهایــی دربــاره مــوارد پیشبینــی نشــده كــه در مقــررات حاضــر لحــاظ نشــده و یــا ابهامــات ناشــی از مفــاد آن و تغییــر در بعضــی از مقــررات ،بــا دبیــر
جشــنواره است.
 )11تهیــه کننــده اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــا ارســال فیلــم بــه جشــنواره « بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران « ،اجــازه تامــه و اختیــار الزم را جهــت نمایــش
فیلمهــای منتخــب ،فــارغ از جنبــه انتفاعــی و مالــی و بــه منظــور بهرهبــرداری آموزشــی بــه ویــژه در دفاتــر و نمایندگیهــای انجمــن ســینمای جوانــان ایــران
درسراســر کشــور و در قالــب پاتــوق فیلــم کوتــاه داده و حــق هرگونــه اعتــراض در ایــن خصــوص را از خــود ســلب مینمایــد.
 )12در صورتی که فیلمنامه اثر شما اقتباسی می باشد لطفا گزینه مربوطه را عالمت زده و منبع اقتباس را مشخص نمایید.
 )13لطفا در صورت تمایل به نمایش آنالین اثر خود در هنگام ثبت نام گزینه مربوطه را مشخص فرمایید.
 )14تكمیل فرم تقاضای شركت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعالم شده خواهد بود.
 )15کلیــه آثــار راه یافتــه بــه بخــش مســابقه ملــزم بــه داشــتن پروانــه نمایــش از معاونــت نظــارت و ارزشــیابی ســینمایی خواهنــد بــود و اقــدام بــه اخــذ پروانــه
نمایــش ایــن آثــار توســط دبیرخانــه « ســی و نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران» انجــام مــی شــود.

شرایط فنی آثار راه یافته به بخش مسابقه:
 تمامی آثار ارسالی صرفا به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه گردند.آثــار بایســتی در یکــی از قطــع هــای  Full HD- HDVو لزومـ ًا بــا مشــخصه فریمریتهــای  24p - 25 pیــا  i 50و حــد اقــل حجــم  Mb 750و حداکثــر  Gb 4بــه
دفتــر جشــنواره تحویل داده شــوند.
فرمتهای قابل پذیرش:
)MXF / MOV (H.264) / MPEG 4 (H.264) / MPEG 2 / HEVC (H.265
تذكر مهم:
• صاحبان آثار تولید شده به شیوه صدای فراگیر (  ) 5.1میتوانند نسخه مربوطه را به همراه نسخه صدای استریو به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.
• بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی ،فرمتهای متفرقه یا فایلهای دارای اشكال ،در مرحله انتخاب آثار شركت داده نخواهند شد.
• شــرایط فنــی زیرنویــس :زیرنویــس انگلیســی آثــار بایــد بــه صــورت یکپارچــه بــا خــود تصویــر ( )Mergeشــده باشــد؛ همچنیــن پیشــنهاد میشــود بــرای
تمامــی آثــار از فونــت  Arial blackدر انــدازه  36بــا رنــگ زرد و حاشــیه ( )Strokeمشــکی اســتفاده گــردد.
گاهشمار جشنواره:
تاریخ شروع ثبت نام در سایت 28 :فروردین ماه 1401
تاریخ پایان ثبت نام در سایت 5 :مرداد 1401
تاریخ شروع بارگذاری آثار 28 :فروردین ماه 1401
تاریخ پایان بارگذاری آثار 5 :مرداد 1401
اعالم فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه :از نیمه دوم شهریور 1401
• نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی جشنواره اعالم میشود.
زمان برگزاری جشنواره  27 :مهر 1401
تاریخ اختتامیه جشنواره 2 :آبان 1401
توجه :تأکید میشود «مهلت ثبتنام و بارگذاری آثار به هیچ عنوان تمدید نشده و رأس تاریخ اعالم شده ،سایت ثبتنام بسته خواهد شد».
نشانی دبیرخانه:
تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی – خیابان نوزدهم – شماره  -20دبیرخانه سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران
كدپستی1517873811 :
تلفن86084863 - 86084851 :
سایت ثبت نام www.iycs.ir / www.festival.iycs.ir :
پست الكترونیكiycs.fest@gmail.com / festival@iycs.ir :

Mohammad Mehdi Esmaili
Minister of Culture and Islamic Guidance

محمدمهدیاسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

تقــارن ایــام خجســت ه مــاه ربیـعاالول بــا بهــار ســینمای کوتــاه ایــران و برگــزاری سـیونهمین دوره جشــنوار ه فیلــم کوتــاه تهــران را بایــد در ایــن
روزهــا بــه فــال نیــک گرفــت.
ایــن جشــنواره ســه ویژگــی دارد؛ بــرای مــن کــه پیــش از مســئولیت و ان شــاء اهلل پــس از آن کســوت معلمــی را در دانشــگاه داشــته و دارم و بــا
جوانترهــا گــذران عمــر کــردهام ،همیشــه جــذاب بــوده اســت .اول اینکــه ایــن جشــنواره مختــص فیلــم کوتــاه و در تمجیــد از«ایجــاز» اســت؛
یعنــی چگونــه در کوتاهتریــن زمانهــا ،عمیقتریــن بیانهــا را داشــته باشــیم.
دوم آنکــه بیــش از هــر رویــداد دیگــری ،جشــنوار ه جوانهــای ایــن ســرزمین اســت و برآینــدی از دغدغــه ،روحیــات و باورهــا و بیــم و امیدهــای
ســینما دوســتان جــوان؛ بــه ویــژه کــه امســال ایــن جشــنواره بــا شــعار «تنــوع ژانــر بــا رویکــرد بومــی» ان شــاءا ...بیــش از ســالهای گذشــته
پیــامآورامیــد ،نشــاط و تنــوع اســت.
ســوم آنکــه در ایــن ضیافــت اندیشــه ،فیلمســازان از کل کشــور حضــور بهــم میرســانند و برآینــدی از «ایــران عزیــز» را در پرتــو سیاســت عدالــت
فرهنگــی بــرای همــه جوانــان پراســتعداد کشــور ،میتــوان در آینـ ه ایــن جشــنواره دیــد .چــه آنکــه جهانیــان نیــز از  131کشــور متقاضــی حضــور در
ایــن رویــداد بیــن المللــی بودهانــد و چــه فرصتــی بهتــر از ایــن جشــنواره کــه ایــران را آنگونــه هســت بــه جهانیــان بشناســیم؟
ی ســینمای ایــران
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران فرصتــی کوتــاه امــا الهــام بخــش بــرای جوانانــی اســت کــه اطمینــان دارم آینــده درخشــانی بــرا 
رقــم خواهنــد زد و مــن از حضــور در کنــار آنهــا برخــود مــی بالــم.
ان اشاءا ...که این جشنواره سرمنشاء تحقق ،آگاهی ،امید ،اخالق و عدالت در آینده سینمای ایران باشد.

Congratulations on holding the newest edition of TISSF. This is very auspicious, that the holding days of this edition is joined
with the holy month of Rabi-ul-Awl.
As a university teacher who communicates with young generation, I think this festival has three important characteristics for me.
First, this festival is special for short films and in praise of brevity; how they can deliver deepest meanings in the shortest time.
Second, the 39 editions of TISFF will be held with the slogan «variety in genre and taste of art» with the participation of young
enthusiastic filmmakers and film lovers.
Third, in this edition, the festival takes filmmakers around the country and around the world. With submission of 131 different
countries this is a good opportunity to introduce dear Iran and its people to the people of the world as it is.
This cinema is the future of Iranian cinema. TISFF is a place for youth filmmakers who have started a pathway to the cinema
with hope and motivation and I am so proud to be with them.
I hope that this festival will be a source of awareness, ethics, and justice in the future of Iranian cinema.

Mohammad Khazaee
Head of Cinema Organization

محمدخزاعــی

رئیس سازمان سینمایی

جشــنواره بینالمللــی فیلــم کوتــاه تهــران ،میعــادگاه جوانــان ســینماگری اســت کــه بــا انگیــزه هایــی بــزرگ و افقهــای تــازه پــا بــه ایــن میــدان
ســترگ و شــگرف گذاشــتهاند.
ایــن ســینما ،آینــده ســینمای کشــور اســت .همچنانکــه ،بارهــا ،مرزهــای تــازهای را در ایــن عرصــه گشــوده اســت و در ســپهر ســینمای ایــران،
در دنیــای پرشــتاب امــروز ،بســیار تاثیرگــذار اســت.
تردیدی نیست که سینمای ایران به مدد همین استعدادهای نوظهور و نویافت هاش بارها ،در عرصههای جهانی درخشیده است؛
و در عین حال ،این سینما ،آوردگاه بسیاری از بزرگان بوده و خواهد بود.
از آنجاییکــه حــوزه فیلــم کوتــاه را یکــی از مهمتریــن بســترهای تربیــت نیــروی انســانی و تولیــد محتواهــای جدیــد بــر اســاس نیازهــای جامعه
امــروز میدانیــم جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران ،امســال ،ملهــم از راهبــرد مشــترک رویدادهــای ســازمان ســینمایی یعنــی «اخــاق ،آگاهــی و امیــد»
بــه درســتی ،بــا اهتمــام بــه «تنــوع گونــه هــا بــا رویکــرد بومــی» طراحــی و برنامهریــزی شــده اســت.
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کوتــاه تهــران بــه مثابــه مهمتریــن رویــداد ســینمایی فیلــم کوتــاه در منطقــه ،در دوران پســاکرونا ،بایــد منســجمتر و
متفاوتتــر از ادوار پیشــین برگــزار شــود و خوشــبختانه ،توانســته اســت نــگاه بســیاری از کشــورهای منطقــه و جهــان را بــه خــود جلــب نمایــد.
حضــور پررنــگ و بیســابقه کشــورهای منطقــه و همســایه مویــد ایــن نکتــه اســت کــه ایــن جشــنواره دور تــازهای از مســیر رو بــه رشــد و بالندگی
را تجربــه میکنــد.
اکنــون ،ایــن رویــداد ســینمایی کــه دوره جدیــدی را آغــاز کــرده اســت میطلبــد بــا فهــم نیازهــای ســینما و الزامــات جدیــد آن در عصــر نبــرد
روایــت هــا ،بــه خلــق ادبیــات و روایــت جدیــد بیندیشــد .کلیشـهزدگی ،بیگانگــی بــا روح حقیقــی جامعــه و «انســداد» در ســینمای کوتــاه جایــی
نــدارد .اینجــا ،قلمــرو پدیدههــا و شگفتیهاســت.
فیلــم کوتــاه بــا همافزایــی ســایر محصــوالت ســینمایی ،بایــد شناســه فرهنگــی و هویتــی ایــران اســامی را در گســتره ســرزمینی تصویــر نمایــد و
بــه مــدد کیفیــت برتــر ،غنــای تفکــر و اســتفاده مناســب از زبــان تصویــر و درک حساســیتهای عاطفــی و اجتماعــی امــروز ،دریچههــای تــازهای
بــه جامعــه و جهان بگشــاید.
ســازمان ســینمایی بــه تاســی از راهبــرد دولــت ســیزدهم و اهتمــام وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه ظرفیتهــا و قابلیتهــای زیرســاختی،
تولیــدی و آموزشــی مناطــق مختلــف کشــور ،نــگاه ویژهتــری را بــرای احیــای ســینمای اســتانها و حمایــت از ســینماگران جــوان انتخــاب کــرده
کــه بــه طــور قطــع ایــن رویکــرد و نــگاه در حــوزه فیلــم کوتــاه تجلــی مشــهودتری پیــدا میکنــد.
چشــم انــداز ســینمای کوتــاه ایــران بســیار روشــن اســت و اینــک ،پــس از چهــار دهــه از ســینمای انقــاب ،بیــش از همیشــه بــه پــرورش نســل
جدیــد ســینما و درک ضرورتهــای اجتنابناپذیــر گفتمــان انقــاب اســامی در دنیــای معاصــر نیازمندیــم.

TISFF is a place for youth filmmakers who have started a pathway to cinema with hope and motivation.
This cinema is the future of Iranian cinema. Iranian independent cinema is an influential cinema and many times it redefined
our mainstream cinema.
There is no doubt that Iranian cinema has become popular in the world over the years with the help of its young filmmakers. Also,
Iranian art cinema has nurtured and will nurture great filmmakers.
Since the Iranian short cinema is the most important center for the training of specialists and also in terms of content, it is aligned
with the young society of Iran, at 39th TISSF, special attention has been paid to generic short films with the theme of morality,
awareness, and hope, as well as paying attention to Iranian folk culture.
TISSF is one of the most important short film festivals in the west of Asia. In this festival edition, due to the Improving pandemic
conditions, the festival takes filmmakers around the world. We are so proud that in this edition there are more filmmakers from
neighboring countries than in the past.
Iranian independent cinema should be far from stereotypes and societal alienation. Here is the land of new talents.
The short film can represent the culture and art of Islamic Iran.
This cinema can influence Iranian society and people around the world due to its superior quality.
In order to increase social justice, The Iranian Organization of Cinema has taken the policy of paying more attention to other parts
of the country. For Iranian short cinema and young filmmakers, this support will increase.
The future of Iranian short cinema is very bright. And now, after four decades of Iran›s Islamic Revolution, we need more than
ever to nurture the new generation of cinema.

Mehdi Azarpendar
Festival President

مهدی آذر پندار
دبیر جشنواره

جشــنواره یعنــی آییــن دیــدار و گفــت و گــو؛ آییــن دیــد و بازدیــد .مخاطــب بــه دیــدن فیلــم مــی شــتابد و فیلمســاز بــه بازدیــد مخاطــب
مــی آیــد و گفــت و گــو اعتــا مــی بخشــد بــه هردویشــان.
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران ،آییــن صلــۀ رحــم ســینمای جوانــان ایــن ســرزمین اســت؛ بــه ویــژه اگــر بعــد از دو ســال ســخت
دوری کرونایــی و حاکمیــت «فاصلــۀ اجتماعــی» برگــزار شــود« .ســینمای جــوان» و «جامعــه فیلــم کوتــاه» یــک خانــواده اســت کــه قهــر و دوری در
فرهنــگ لغــت آن ،جایگاهــی نــدارد.
بــه لطــف پــروردگار جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران در یــک قدمــی بلــوغ چهــل ســالگی ،دوره «ســی و نهــم» خــود را بــا شــعار
«تنــوع گونــه هــا و تکثــر ســایق» بــا حضــور فیلمســازان کــه بــا شــوق جامــۀ نــوی فیلمســازی بــه تــن کــرده انــد ،هماننــد ســی و هشــت ســال
گذشــته ،برگــزار خواهــد کــرد و همــه دعوتنــد بــه ایــن ضیافــت ســینمایی اندیشــه وگفــت و گــو.
امید است آیین گفت و گو در سخت ترین روزها هم فراموش مان نشود.

Film festivals are social interaction rituals. It is a place where filmmakers and audiences look for each other and this dialogue
improves both parts.
Tehran International Short Film Festival is the social interaction ritual of the youth cinema society of Iran; especially after two
difficult years of the covid-19 pandemic.
The “youth cinema society” and “short film society” are the same family and also are allies in spirit.
By God’s grace, the 39th edition of TISFF will be held with the slogan «Variety in genre and taste of Art» with the participation of
enthusiastic filmmakers, and everyone is invited to this cinematic feast of thoughts.
It is hoped that the conversation ritual will not be forgotten even on the most difficult days.
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مهدی آذرپندار
Mehdi Azarpendar

دبیراجرایی جشنواره
Executive Committee Director

دبیر جشنواره
Festival President

علی جعفری
Ali Jafari

محمد حسین امیری
Mohammad Hossein Amiri

مدیر کمیته پشتیبانی و مالی
Financial Committee Director

قائم مقام دبیر جشنواره
Deputy Director

آرش رصافی
Arash Rasafi

سعید پوراسماعیلی
Saeed Pouresmaeeli

مدیر کمیته پشتیبانی فنی
Technical Committee Director
عطا مجابی
Ata Mojabi
مدیر کمیته بین الملل
International Committee Director

محمود قمصریان
Mahmoud Qamsarian
مدیرکمیته فناوری اطالعات
IT Committee Director

مهدی طاهری
Mehdi Taheri
مدیر پردیس جشنواره
Festival venue Manager

مدیر کمیته نشست های تخصصی
Workshops Committee Director
میکائیل دیانی
Mikaeel Dayani
مدیرکمیته ارتباطات و بازرگانی

)(عرضه و روابط عمومی
Communications & Marketing Committee Director
)The Publicity & Public Relations(

غالمرضا نجاتی
Gholam Reza Nejati
مدیر کمیته حراست
Safety and Security Committee Director

سید جواد میرهاشمی
Seyed Javad Mirhashemi
مدیرکمیته انتشــارات و بخشهای جنبی
Parallel Sections & Publications
committee Director

همکاران جشنواره

دبیرخانه جشنواره :فریبا شفیعی ،حمیدرضا صالحی
امور بینالملل :جاوید سبحانی ،زهرا شفیعی ،تارا رصافی ،فرزانه قائمی زاده
کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی :عالیه هاشمی ،حمیدرضا کوهافکن ،امیرحسین زارعین ،مصطفی داوطلب
پشتیبانی فنی :سیامک سلیمانی ،حسین جودکی ،عباس روزبهانی ،هادی عزیزی ،سیدمحمدهادی آقاجانی
ارتباطــات و بازرگانــی :مســعود مدرســی ،پونــه ظفرنیــا ،احمــد کاونــد ،محمــد کفیلــی ،حمیــد ابراهیمــی ،رســول کریمــی ،نرگــس کریمــی اصفهانــی،
علــی صریحی
مدیر تبلیغات :عبدالرضا علی پناه
مشاور حقوقی :سمانه کافتری
مدیر ستاد خبری :رکسانا قهقرایی
طراح گرافیک :احمد غالمی
هیأت تحریریه :میثم کریمی ،زهرا منصوری ،بهاره گلپرور ،فاطمه شوقی
عکاسان :امیرحسین غظنفری ،صبا اقرلو ،محمد وقار ،مریم کریمی
ارتباطات با رسانه ها :میثم کریمی
امورفنی و نمایش :امید مداح ،کامیار قربانی ،سعید امانی ،مجید رضاییان ،علی فراهانی ،پیمان مصطفی ،محمد مهاجری
امور استانها :طیبه نادی ،داوود نوروزی ،اسحاق عرب
امور اداری :مهرداد میرزامحمدی ،مژگان پناهی ،ناهید ساوه دورودی ،ابراهیم مظاهری
امورمالی :الهه حسنبیگی ،فاطمه جعفری ،راضیه فتحی اشکانی ،الهام رضایی نژاد ،دانیال ارتشدار
انفورماتیک :الهام محمدحسین
حراست :محمدحسین هاشمی
پشتیبانی :حسین تقوی ،محمد ذوالفقاری ،حسین رضازاده ،امیر مالبخش ،محمدجواد حیدری ،فردین روحی ،امیر رضازاده ،علیرضا قلیپور
باسپاس از همراهی و همکاری :عباس سعیدیفر ،سمیه انصار یفر و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران

INTERNATIONAL COMPETITION
JURY MEMBERS

مسابقه سینمای ایران
هیات داوران

NATIONAL COMPETITION/ JURY MEMBERS

 هیات داوران/مسابقه سینمای ایران

Mohammad Reza Sokoot
Cinematographer, lecturer

1343 / قصرشیرین
Qasreshirin / 1964

محمدرضا سکوت
 مدرس،مدیر فیلمبرداری

:فعالیت ها
98  تا84  و انجمن فیلمبرداران از سال90  تا85 هیأت مدیره خانه سینما از سال
:آثار
،» «سراســر شــب،» «چهار انگشــت،» «جزیــره:مدیــر فیلمبــرداری بیــش از پنجــاه فیلــم ســینمایی و دههــا مجموعــه تلویزیونــی و نمایــش خانگــی از جملــه
،» «پــری دریایــی،» «بــوی گنــدم،» «اســب حیــوان نجیبــی اســت،» «مــن و زیبــا،» «چتــر ســبز،» «روز روشــن،» «گینــس،»«پرســه در حوالــی مــن
،» «مــن بــن الدن نیســتم،» «کافــه ترانزیــت،» «رازهــا،» «باغهــای کندلــوس،» «توفیــق اجبــاری،» «استشــهادی بــرای خــدا،» «ســرزمین کهــن،»«پــاداش
.» «مــوج مــرده،» «ســاقی،» «خاموشــی دریــا،» «کودکانــه،» «چنــد تــار مــو،» «پروانــه ای در بــاد،» «آیــه هــای زمینــی،»«مواجهــه
:جوایز
»کاندیدای سیمرغ بلورین برای فیلمهای «کافه ترانزیت» و «استشهادی برای خدا
»برنده جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره جهانی رشد برای فیلم «استشهادی برای خدا

Experiences:
A Member of the Board of Directors at House of Cinema (2066-2011) and A Member of the Iranian Society of Cinematographers.
Filmography:
He has been the cinematographer of many of the most important Iranian movies and TV series, such as Movajehe, A Petition
for Allah, Whole Night, Tofighe Ejbari, Red Nail Polish, Four Fingers, Cheshm O Goosh Baste, Absolutely Tame Is a Horse,
The Lucky Bride, Café Transit, Ziba and I, Saghi, Khabar-e Khasi Nist, Ghabrestan-e Gheyr-e Entefaee, etc.
Awards:
Nominated the Best Cinematography Award at Fajr International Film Festival at different editions for the movies: “Café Transit”
and “A Petition for Allah”
Won the Best Cinematography Award at Roshd International Film Festival for the movies: A Petition for Allah
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روح الله سهرابی

همدان 1357 /
Hamedan / 1978

Ruhollah Sohrabi
M.A in Political Science and International Relations
PhD in Political Science , B.A in Art

کارشناسی ارشد علوم سیاسی  ،روابط بین الملل و دکتری
تخصصی رشته علوم سیاسی و کارشناسی هنر
فعالیت ها:
عضــو رســمی کانــون کارگردانــان ایــران خانــه ســینما  ،عضــو رســمی انجمــن علــوم سیاســی ایران،عضــو باشــگاه پژوهشــگران ونخبــگان جــوان،
عضــو شــورای سیاســتگذاری جشــنواره بیــن المللــى فیلــم مقاومــت ،هیــأت انتخــاب بخــش ســینمایی جشــنواره بیــن المللــى فیلــم مقاومــت،
عضــو هیــأت داوران بخــش ســینمایی ویدیویــی جشــنواره بیــن المللــى فیلــم مقاومــت ،عضــو شــورای پروانــه ســاخت ویدیویــی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی
آثار:
نویســندگی و کارگردانــی آثــاری از جملــه" :محــدوده ابــری"" ،خاکســتر و بــرف" و “ ترانــه آتــش "“ ،آرام مــی گيريــم " ،نویســندگی و كارگردانــى
ســریال " آرام مــی گيريــم " ،تهیــه کنندگــی فیلــم ویدیویــی "بازگشــت"
جوایز:
كتــاب برگزيــده جوانــان نويســنده و نويســندگان جــوان كشــور بــرای کتــاب هــای" :وجــدان روشــنفکر یــا تعصــب وجــدان؟! " و "تــراژدى اســبى
كــه ايســتاد" ،حضــور در جشــنواره هــاى بیــن المللــى (توکیــو ،بانکــوک ،چشــم ســوم هندوســتان ،فجــر) بــا فیلــم " محــدوده ابــری"
نامــزد دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتريــن کارگردانــی ،برنــده ديپلــم افتخــار بهتريــن كارگردانــى از بخــش تجلــى اراده ملــى جشــنواره فجــر ،برنــده
تندیــس بهتریــن فیلــم ســینمایی از جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــرای فیلــم "خاکســتر و بــرف" ،ســریال " آرام مــی گیریــم" بــه عنــوان بهتریــن
فیلــم بــه انتخــاب مــردم در برنامــه ســین مثــل ســریال.
Experiences:
A member of the Directors Guild of Iran, A member of Iranian Political Science Association, A member of Young Researchers
Club, A member of Resistance Festival Organizing Council, A member of jury and also selection committee of Resistance
Festival , A member of Screening License Council
Filmography:
Director and Writer of several short films and TV Series such as “Cloud Range”, “Ashes and Snow” and “Song of Fire”, “Aram Mi Girim”,
”“Return
Awards:
Selected by the young writers of the country for the books: “Vojdan Roshanfekr ya Taasob Vojdan?!” and “The Tragedy of the
”Horse that Stopped
His films have been selected in several international festivals (Tokyo, Bangkok, Third Eye of India, Fajr) for the film “Cloudy Range”.
Nominated for the Best Director Crystal Simorgh Award,
Win a Diploma of Honor for the Best Director at Fajr International Film Festival.
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سید رسول صدرعاملی
دکترای افتخاری کارگردانی سینما

اصفهان ۱۳۳۳ /
Iafahan / 1954

Seyyed Rasool Sadr Aamili
Honorary PhD in Cinema-Directing

فعالیت ها:
کارگردان ،تهیه کننده ،فیلمنامهنویس ،روزنامه نگار ،هیات مدیره موسسه پخش فیلمیران ،دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان
آثار:
آثار کارگردانی بیش از بیست اثر سینمایی از جمله :سال دوم دانشکده من ،در انتظار معجزه ،زندگی با چشمان بسته ،شب ،هر شب تنهایی ،دیشب باباتو دیدم
آیدا ،من ترانه  ۱۵سال دارم ،دختری با کفشهای کتانی ،سمفونی تهران ،قربانی،پاییزان،گلهای داودی ،رهایی و تهیه کنندگی ده ها اثر سینمایی همچون :شنای
پروانه ،سونامی ،عروسک فرنگی ،دیشب باباتو دیدم آیدا  ،برگ برنده ،دختری با کفشهای کتانی ،شبیخون ،روزهای خوب زندگی ،پاییزان ،رهایی و فیلمنامه
نویسی آثاری چون :در انتظار معجزه ،هر شب تنهایی ،دیشب باباتو دیدم آیدا ،من ،ترانه  ۱۵سال دارم  ،سمفونی تهران ،میخواهم زنده بمانم ،قربانی ،رهایی
جوایز:
برخی از مهم ترین عناوین جوایز داخلی و خارجی :بهترین فیلم جشن خانه سینما ،بهترین فیلم مجمع کودک و نوجوان ،جایزه فیل نقرهای برای بهترین
کارگردانی از جشنواره فیل طالیی هند ،جایزه ویژه هیأت داوران برای دوستی ملتها در پنجاهمین جشنواره فیلم برلین آلمان ،جایزه  CIFEJنوزدهمین دوره
جشنواره فیلم آلکینو ،لهستان برای فیلم « دختری با کفشهای کتانی» جایزه بهترین فیلم ( )NETPACارتقای سینمای آسیا ،جایزه ویژه هیأت داوران پنجاه
و پنجمین جشنواره فیلم لوکارنو سوییس ،جایزه بهترین بازیگر زن پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم لوکارنو ،جایزه ویژه شهر ِرن در چهاردهمین جشنواره فیلم
ِرن فرانسه ،جایزه تماشاگران چهاردهمین جشنواره فیلم ِرن فرانسه ،برنده پروانه زرین از بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان برای
بهترین کارگردانی ،بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر-بخش بینالملل.
Experiences:
Director, Producer, Screenwriter, Journalist, Board of Directors of Filmiran Institute, Director of Isfahan Hasnat Short Film Festival.
Filmography:
Director and screenwriter of several feature films such as:
The Liberation (1982), Deliverance (1983), Chrysanthemum (1985), During Autumn (1987), The Victim (1991), Symphony
of Tehran (1993), The Girl in Sneakers (1999), I’m Taraneh (2002), Aida, I Saw Your Father Last Night (2005), Every Night
Loneliness (2008), Life With Closed Eyes (2010), Waiting For A Miracle (2011), My Second Year in College (2019).
Awards:
Win the Best Film Award at Berlin International Film Festival (2000).
Win the Best Film, Best Screenplay and Best Director Crystal Simorgh Award at the Fajr International Film Festival (2002).
Win the Crystal Simorgh for the Best Film at Fajr International Film Festival (2022).
Win the Best Film Award at Ale Kino! - International Young Audience Film Festival (2001).
Win the Best Film Award at Brisbane International Film Festival (2003).
Nominate for the Best Film Award at Cairo International Film Festival (1999).
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هادی مقدمدوست
فیلمنامه نویس ،کارگردان ،مدرس

تهران ۱۳۵۰ /
Tehran / 1971

Hadi Moghadamdoost
Screenwriter, Director, Lecturer

فعالیت ها:
نــگارش نقــد و مقــاالت آموزشــی و گفتگــو در مجــات ســروش و فیلــم نــگار و ماهنامــه فیلــم و همشــهری داســتان ،همشــهری جــوان و
همشــهری مــاه و ماهنامــه ســه نقطــه
تدریس فیلمنامه نویسی در انجمن سینمای جوان ،حوزه هنری و موسسات فرهنگی و آموزشی
داوری و هیأت انتخاب جشنواره های فیلم فجر ،رویش ،جشنواره صد ،حسنات ،جشنواره فیلم شهر
آثار:
نویســندگی و کارگردانــی آثــاری از جملــه" :تولــدی دیگــر"" ،بــی پولــی"" ،آرایــش غلیــظ" " ،ســر بــه مهــر" و ســریال هــای تلویزیونــی از جملــه":گل مــن گلی"
" کاشــانه " " ،ســوانح العشــاق" " ،ایــن یــک دادگاه نیســت" " ،ایــن راهــش نیســت" " ،وضعیــت ســفید"" ،ســرباز"  " ،لــب دریــا" " ،فریــدون
مهربــان اســت " " ،بــه صــرف شــربت و شــیرینی" "،تعقیــب "  " ،فیلــم ســینمایی مالقــات ؛ اپیــزود چســب زخــم ""،ســرباز" " ،ســر بــه مهــر"،
" هیهــات اپیــزود چهــارم"" ،عطرآلــود "

Experiences:
Movie review writer and Film Reporter in the magazines Soroush, Film Nagar, Film Monthly and Hamshahri Dastan,
Hamshahri Javan, Hamshahri Mah and SeNoghteh Monthly.
Teaching screenwriting at IYCS Film School, Hoze Honari, etc.
He has been a member of jury and also selection committee of Fajr, Roish, Sad, Hasnat, Shahr Film Festivals
Filmography:
He is a writer and director, known for Flaming (2018), The Sealed Secret (2013), The Meeting (2011), Soldier (TV series),
Never, Adhesive Plaster, Sholevar, Hard Makeup, Bi pooli, Goli Man Goli, Vaziat-e Sefid, Kashaneh, etc.
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Hossein Namazi
B.A in Cinema
Screenwriting Instructor and Director

1360 / تویسرکان
Tuyserkan / 1981

حسین نمازی

کارشناسی سینما
کارگردان و مدرس فیلمنامه نویسی
:فعالیت ها
75 ورودی انجمن سینمای جوانان ایران در سال
 فیلم بلند سینمایی و سریال، فعال در حوزه نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه
عضو هیأت انتخاب و داوری چندین جشنواره داخلی و خارجی
دبیر بخش فیلم کوتاه جشنواره شانتیئی فرانسه

:آثار و جوایز
:حضور در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی با فیلم سینمایی «آپاندیس» و کسب جوایزی از جمله
.جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره مونترئال کانادا
جایزه ویژه هیات داوران آسیاپاسیفیک برای کارگردانی
جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره ایمیجین ایندیا اسپانیا
.نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمای «شادروان» و حضور در جمع بهترین فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر از منظر آرای مردمی
.نویسندگی وکارگردان سریال پرمخاطب «حوالی پاییز» و نامزدی در بخش بهترین کارگردانی جشن حافظ

Experiences:
Started Studying at the IYCS Film School in 1996
Director and screenwriter of several TV Series, Short and feature films,
A member of jury and also selection committee of Several national and international film festivals.
President of the Chantilly Film Festival, in Short Film Part (France).
Filmography and Awards:
His films have been selected and also won several prestigious awards at the various national and international film festivals.
Appendix (2017):
Win the Best Screenplay Award at the Montreal Festival, Canada.
Win the Best Directing Asia Pacific Jury Special Award.
Win the Best Screenplay Award at Imagineindia International film Festival Madrid.
Shadravan(2022), In the list of Audience Choice of Best Film at the 40th Fajr International Film Festival.
Around Autumn (2018), TV series Nominated for the Best Director Award at Hafez Awards.
30

30

NATIONAL COMPETITION
SELECTION COMMITTEE

مسابقه سینمای ایران
هیات انتخاب بخش داستانی

NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE

 هیات انتخاب داستانی/مسابقه سینمای ایران

اســما ابراهیــم زادگان

Asma Ebrahimzadegan
Tehran/1986

1365/تهران

کارشناسی کارگردانی نمایش

B .A in Theat er-Direc t ing

Screenwriter and Director

نویسنده و کارگردان

Experiences:
First assistant director of “Fish & Cat” “Invasion” and
“ Tooman”.

:فعالیت ها
مدیــر برنامــه ریــزی و دســتیار اول کارگــردان در فیلــم ســینمایی
» مدیر برنامــه ریزی فیلم ســینمایی «تومان،»  «هجــوم،»«ماهــی و گربــه

Art Works:
In Ebrahimzadegan has directed a play titled “In Camp”,
and in 2016 and 2021 respectively two short films titled
“Common Hole” and “Region”.

:آثار
 نویســنده و کارگــردان،»نویســنده و کارگــردان نمایــش«در کمــپ
.»فیلمهــای کوتــاه «حفــره مشــترک» و «منطقــه

Awards:
In 2016 won the Best Film, Best Cinematography and
Best Adapted Screenplay Award at the 33th Tehran
International Short Film Festival,
In 2016 won the Art and Experience Cinematic Institute
Special Award at the 33th Tehran International Short
Film Festival,
In 2017 won the Best Film and Best Cinematography
Award at the 54th Provincial IYCS Film Festival,
In 2017 won the Best Director Award at the Kish Mowj
International Film Festival,
In 2016 won the Book and Cinema Special Award at
the 33th Tehran International Short Film Festival,
In 2017 nominated for the Best film, Best director,
Best sound And Best cinematography Awards at the
7th ISFA Academy Awards.
In 2017 won the Best adapted screenplay Award at the
7th ISFA Academy Awards.

:جوایز
 فیلــم بــرداری و فیلــم نامــه اقتباســی،برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم
در ســی و ســومین جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران
بهتریــن فیلــم از نــگاه هنــر و تجربــه در ســی و ســومین جشــنواره
فیلــم کوتــاه تهــران
 بهتریــن فیلــم بــرداری در پنجــاه و چهارمیــن،بهتریــن فیلــم
جشــنواره منطقــه ای
بهترین کارگردانی از جشنواره موج
کســب رتبــه ســوم در بخــش کتــاب و ســینما در ســی و ســومین
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران
، بهتریــن صداگــذاری، بهتریــن کارگردانــی،نامــزد بهتریــن فیلــم
بهتریــن فیلــم بــرداری و برنــده بهتریــن فیلــم نامــه اقتباســی در
.هفتمیــن دوره جوایــز آکادمــی ایســفا
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امیرمهدی پوروزیری

Amir Mahdi Pourvaziri
کرمان1359/

کارشناسی کارگردانی

کارگردان ،تهیه کننده و نویسنده

Kerman/1980
B.A in Directing

Director, Producer and Screenwriter

فعالیت ها:
عضــو هیــأت انتخــاب و داوری جشــنوارههای شــهر ،رویــش ،رشــد،
مدرســه ،مقاومــت ،منطقــه ای ســینمای جــوان و ...

Experiences:
He has been a member of jury and also selection committee of
the various national film festivals including Shahr, Rooyesh,
Roshd, Madrese, Resistance, and Provincial IYCS Film Festival, etc.

آثار:
کارگردانــی چندیــن فیلم و ســریال مانند «افغانســتان»« ،پس از اشــغال»،
«بازگشــت»« ،خاطــرات»« ،مینــو»« ،محاصره».
تهیــه کننــده آثــاری از جملــه «بهشــت منتظــر میمانــد»« ،مهاجــران»
«شــرم»« ،گره» و «از بلوچســتان».

Filmography:
Director of several films and TV series such as “Afghanistan”,
“After the occupation”, “Return”, “ Memories” and
”“Under The Siege”, “Mino
He also has worked in several projects as a producer
such as “Heaven is Waiting” and “Mohajeran”, “Sharm”,
“Gereh” and “From Balochistan”.

جوایز:
جایــزه بهتریــن فیلــم داســتانی و فیلــم نامــه از جشــنواره عمــار بــرای
فیلــم «رو بــه قبلــه»،
جایــزه یــک عمــر فعالیــت در عرصه مستندســازی از جشــنواره ســینما
حقیقــت ،جایــزه بهتریــن فیلــم بلنــد داســتانی از جشــنواره هــای
فیکتــس ایتالیــا و فیلــم هــای ورزشــی بــرای فیلــم «بازگشــت».

Awards:
Won the Best Fiction Film and Best screenplay Award at
the Ammar Film Festival for the Film “Robe Qibla”,
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امیــر عبـــــــاس ربیعی
Amir Abbas Rabiei
Isfahan/1977

1356/اصفهان

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

M.A in Dramatic Literature

Screenwriter and Director

نویسنده و کارگردان

Filmography:
Director of several short and feature films such as
“Meeting”, “Valad”, “Mah dar Khane”, “ B a d a z o h r ” ,
“ The Undercover,2020 “ and “ The Opposition, 2022”.

:آثار
 «بعــد از ظهــر» و،» «مــاه در خانــه،» «ولــد،»«میتینــگ
»فیلــم ســینمایی «لبــاس شــخصی» و «ضــد

Awards:
Won two Crystal Simorgh Awards at the 40th Fajr
International Film Festival,
Won the Jury Special Award at the International Open
Film Festival (IOFF) (Dhaka, Bangladesh).
His films also have been won several awards at the
various national film festivals including Resistance,
Nahal, Rooyesh,, Hasnat, Ammar, IRIB University and Eshraq.

:جوایز
.برنده دو سیمرغ بلورین از چهلمین جشنواره فیلم فجر
.برنده جایزه ویژه هیات داوران از جشنواره آنالین بنگالدش
، حســنات، رویــش، نهــال،برگزیــده جشــنواره هــای مقاومــت
 اشــراق، دانشــگاه صــدا و ســیما،عمــار
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محــمدرضــــــاعـــرب
Mohammadreza Arab

تهران1345/
عکاس  ،مستند ساز ،کارگردان و تهیه کننده سینما
عضو کانون کارگردان سینمای ایران
عضو انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران
عضو انجمن تهیه کنندگان  /کارگردان فیلم های سینمایی
فعالیت ها:
تهیــه کنندگــی و کارگردانــی  3فیلــم ســینمایی 9 ،مجموعــه مســتند،
 7فیلــم مســتند و کوتــاه داســتانی 30 ،عضویــت در هیــأت هــای
انتخــاب و داوری جشــنواره ملــی و بینالمللــی ،نمایــش آثــار وی
در جشــنوارهها ،مجامــع فرهنگــی ،ســینمایی و مراکــز دانشــگاهی 60
کشــور جهــان و در زمــره فیلمســازان فعــال ایــران محســوب می شــود.

Tehran/1966

Photographer, Documentary Filmmaker, Producer and Director
Member of Directors Guild of Iranian Cinema
Member of Iranian Cinema Arts and Techniques Society
Member of Iranian Guild of Producers and Directors
Experiences:
member of jury and selection committee in the more than
30 international and national film festivals.
Director of 3 Feature films, 9 Documentary series,
7 fiction and documentary shorts etc..
Screening of his films in universities and film centers
etc… in more than 60 countries.

آثار:
کارگردانــی فیلــم هــای ســینمایی « آخریــن ملکــه زمیــن» و « ندارهــا»،
تهیــه کنندگــی فیلمهــای ســینمایی « ندارهــا» و «پــری دریایــی»
مجموعه های مستند « در امتداد ساوا »  « ،بحران كوزوو »،
«گــذری بــر غارهــای ايرانــی » « ،كاروانســرهای ايــران » « ،قشــم نگين
خليــج فــارس » « ،بــر بلنــدای ســهند »« ،يــادگار دوســت»« ،ســينمای
جــوان ســينمای آينــده»« ،عكــس و عكاســی در ايــران» و فیلــم هــای
مســتند و کوتــاه « چــون كــوه » « ايســتاده در بــاد » « زميــن ســوخته »،
«كنــدوان ديــار آفتــاب»« ،صــدای روشــنايی» « زنبــق و خاکســتر »
و«آئينــه هــای روبــرو» کارگردانــی و تهیــه کنندگــی نمــوده اســت.

Filmography:
Director of the movies “The Last Queen of the
”Earth” and “Nadarha”, producer of the movies “Nadarha
and “Mermaid”.
Director of Documentaries
“On the length of Sava”, “Kosovo crisis”, “A passage
on Iranian caves”, “Iranian caravanserais”, “Geshm
Naginin of the Persian Gulf”, “On Blandai Sahand”,
“Yadegar Dost”, “Young Cinema of Future Cinema”,
“Photography in Iran” and documentary and short
films “Chun Koh”, “Standing in the Wind”, “Burnt
Earth”, “Kandavan Diar Aftab”, “The Sound of Light”,
”“Lily and Ashes” and “Mirrors Facing

جوایز:
نخســین جایــزه بــزرگ (آفرودیــت طالیــی) از فســتیوال بیــن المللــی
فیلــم وارنــا ،بــرای ســینمای ایــران 70 ،حضــور بینالمللــی و 80
حضــور ملــی و کســب بیــش از  20جایــزه ملــی و بینالمللــی.

Awards:
His films have been screened in more than 70
international and 80 national film festivals and won
more than 20 international awards so far. He has
also won the first Golden Rose for Iranian cinema
in Varna Intl Film Festival.
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جــواد میــرزا آقــــازاده

Javad Mirza Aghazadeh
Tabriz/1982

1361/تبریز

 کارشناسـی ارشـد تهیهکنندگــی،کارشــــناسی کارگردانــــی

B.A in Directing and M.A in film production

Screenwriter, Director, Producer

 تهیه کننده، کارگردان،نویسنده

Experiences:
Line producer at Sima Film,
Line producer and production coordinator of documentary
and animation productions at the Provinces Television
Center.
Member of the Supreme Council of the Synapse,
Screenplay, Film and TV Series in Television Center.
Consultant of the Director of the 2th Iran Animation and
TV Puppet Show Festival.
Head of the secretariat affairs and Jury committee of the
first Iran Animation and TV
Puppet Show Festival.
Responsible for evaluating the documentary series in
Television Center.

:فعالیت ها
،مدیر طرح و برنامه مرکز سیمافیلم
مدیــر طــرح و هماهنگــی تولیــد مســتند و انیمیشــن مرکــز
ســیمای اســتان هــا
 فیلمنامــه و فیلــم و ســریال،عضــو شــوراهای عالــی طــرح
معاونــت ســیما
مشــاور دبیــر دومیــن جشــنواره ملــی پویانمایــی و برنامه های عروســکی
تلویزیونــی ایــران
مســئول دبیرخانــه تخصصــی و کمیته داوری نخســتین جشــنواره ملی
پویانمایــی تلویزیونــی ایران
مسئول ارزیابی برنامه های مستند معاونت استان ها

Filmography:
Writer, Director and Producer of several short fiction
films, documentary and mini-series such as “Vaghte
Sobh”, “Engar”, “Salam”, “Tayebe. M”, “Sahel Sefid”,
“Nemat” and “Jaye Khali”

:آثار
،» تهیهکننــده و کارگــردان مینــی ســریال «وقــت صبــح،نویســنده
،» «طیبــهم،» «ســام،»...کارگــردان فیلــم هــای کوتــاه «انــگار
» «نعمــت» و «جــای خالی،»تهیــه کننــده مســتندهای «ســاحل ســفید
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رضــــــــا نجـــــاتــــــی
Reza
Nejati
Mashhad/1994

1373/مشهد

کارشناسی بازیگـری نمایش

B.A in Theater and Acting

Experiences:
He has been a member of jury and also selection
committee of the ISFA Academy Awards.
Member of the selection committee at the 11th OMID
International Student Short Film and Photo Festival.
Member of the Screenplay Academy at Ten Film festival.
Member of the Iranian Short Film Association (ISFA).

:فعالیت ها
)عضو هیأت انتخاب و داوران آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا
عضــو هیــأت انتخــاب یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فیلمکوتــاه امیــد
.عضو آکادمی فیلمنامه جشنواره َده
.عضو صنف فیلم کوتاه خانه سینما

Filmography:
Director of seven short films such as “The Antlers, 2015”,
“Tribune, 2018”, “Revulsion, 2019”, “Chauffeur, 2020”,
“Bonus , 2021”, etc.

:آثار
» «تریبون،»ساخت هفت فیلم کوتاه از جمله «شاخ گوزن
... «ارفاق» و،» «شوفر،»«چندش

Awards:
Won a Crystal Simorgh Award for the Best Short Film
at the 40th Fajr International Film Festival,
Won the Best film, Best director and Best screenplay
Awards at the 12th ISFA Academy Awards.
Won the Best film Award at the 33th International Film
Festival for Children and Youth.
Won the Best film Award at the Kargah-Azad-Film
Festival.

:جوایز
برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم کوتــاه از چهلمیــن جشــنواره
فیلــم فجــر
 فیلمنامــه و فیلــم از دوازدهمیــن،برنــده جایــزه بهتریــن کارگردانــی
)دوره آکادمــی فیلــم کوتــاه ایران(ایســفا
برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم از ســی و ســومین جشــنواره
بینالمللــی فیلــم کــودک و نوجــوان
برنــده جایــزه بهتریــن کارگردانــی و فیلمنامــه از جشــنواره
کارگاه آزاد فیلــم
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داریــــــوش یـــــــاری
D a r i u s h Ya r i
Tehran/1973

1352/تهران

کارشناسی کارگـردانی سینما
B.A in Directing

Director, Producer and Cinema Instructor
Experiences:
A member of jury at the various national and international
film festivals.
A member of the Directors Guild of Iran.
A member of the Iranian short film association (ISFA).
A member of the Screenwriters Guild of Iran.
The Chairman of the Khat Khiyal Illustrators Institute.
Filmography:
Director of several short films, documentary, feature
and television films such as “Dakhil”, “Lilaj”,”Karbala:
Joghrafiyay Yek Tarikh”,
“Habib”, “Mosafere Baran”, “Harfe Mardom”,
“Younes”, “Our school”, “House on the Hill”, “Hatef”,
“Panahe Akhar”, “Next to the butterflies”.
Awards:
Won the Best Film Award at the Religion Today Film Festival.
Won the Best Film Award at the Cairo International
Film Festival for Children.
Won the Best Film Award at the OMID international
student short film and photo festival.
Wo n t he Sp ec ial J u ry A wa rd a t th e R o s h d
International Film Festival.
Won the Best Director Award at the Jam-e-Jam
Television Festival.
Won the Best Director Award at the Police Film
Festival.
Won the Best Film, Best Director and Best Screenplay
Award at the national Razavi Film Festival,
Won the Best Film and Best Director Award at the
Yas International Film Festival
42

 تهیه کننده و مدرس،کارگردان
:فعالیت ها
داوری در جشنوارههای داخلی و خارجی
عضو کانون کارگردانان سينمای ايران
عضو انجمن فيلم کوتاه سينمای ايران
عضو انجمن فیلمنامه نویسان ایران
ِ مدير عامل موسسه تصويرگران
خط خيال
:آثار
 فیلــم بلنــد ســينمايی و تلــه،ســاخت فیلــم هــای کوتــاه و مســتند
» «کربــا جغرافيــای يــک تاريــخ،» «لیــاج،»فیلــم چــون «دخيــل
» «مدرسه ما،» «يونس،» «حرف مردم،» «مسافر باران،»«حبيب
.» «پناه آخر» و « درکنار پروانه ها،» «هاتف،»«خانه ای روی تپه
:جوایز
 از کشور ايتالياreligion today برنده جايزه بزرگ جشنواره فيلم
برندهجايزهبزرگجشنوارهبينالمللیفيلمکودکونوجوانقاهره
 جايــزه ويــژه هیــات داوران از،جايــزه بهتريــن فيلــم از جشــنواره اميــد
،جشــنواره بيــن المللــی فيلم رشــد
،جايزه بهترين کارگردانی از جشنواره جام جم
،برنده بهترين کارگردانی از جشنواره فيلم پليس
،بهتريــن فيلــم و فيلمنامــه و کارگردانــی جشــنواره فيلــم رضــوی
.بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی جشــنواره یــاس
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
آزاد صادقی

1369 /سنندج
کارشناسی کارگردانی سینما

Azad Sadeghi

Sanandaj /1990
B.A in Cinema-Directing

3:33

2022
19:00

Screenwriter: Azad Sadeghi
Cinematographer: Navid Zare
Editor: Azad Sadeghi
Sound Recordist: Pezhman Razh
Sound Mixer: Azad Sadeghi
Music: Behnam Karimi
Makeup Artist: Ayoub Sheikhahmadi
VFX supervisor: Ayoub sheikhahmadi (Special
Effects) and Mohammad Ahmadi (Visual Effects)
Set and Costume Designer: Ayoub
Sheikhahmadi and Zila Sadeghi
Producer: IYCS -Sanandaj, Azad Sadeghi
City: Sanandaj

Cast: Aram Bahmani, Shakila Fatehi, Rostam
Kheiri, Kian Ghadrnashnas

1401
19:00

3:33

 آزاد صادقی:فیلمنامه نویس
 نوید زارع:فیلمبردار
 آزاد صادقی:تدوینگر
 پژمان راژ:صدابردار
 آزاد صادقی:صداگذار
 بهنام کریمی:موسیقی
 ایوب شیخ احمدی:گریم
 ایوب شیخ احمدی (میدانی) و:جلوههای ویژه بصری
)محمد احمدی (رایانه ای
 ایوب شیخ احمدی:طراح صحنه
 ژیال صادقی:طراح لباس
 دفتر سنندج-  انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
و آزاد صادقی
 سنندج:شهر
 کیان، رستم خیری، شکیال فاتحی، آرام بهمنی:بازیگران
قدرنشناس

:خالصه داستان
داســتان دربــاره پســری بــه اســم آکام اســت کــه خانـهای قدیمــی را خریــداری کــرده و از اتفاقــات داخــل زیرزمین آن
 امــا یــک شــب بــرای کــژال دوســت آکام اتفاقــی عجیبــی میافتــد،خانــه هیــچ اطالعــی نــدارد

SYNOPSIS:
The story is about a young boy named Akam who buys an old mysterious house. Akam is not aware
what’s happening in the basement until a strange thing happen for his friend Kajal.

45

45

حامداصالنی

AMATEUR

2022
16:00

Screenwriter: Hamed Aslani, Payam Rezaei
Cinematographer: Babak Abarghani
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Vahid Razavian
Sound Mixer: Neda Mohseni
Music: Hamed Aslani, Sahand Niknejad
VFX supervisor: Erfan Sheykh Harandi
Set and Costume Designer: Hamed Aslani and
Masiha Aslani
Producer: Peyman Monfared
City: Tehran
Cast: Niki Gholkhanbaz, Sam Valipour

1401
16:00

آماتور

1365 / تهران
کاردانی کارگردانی

Hamed Aslani
Tehran /1987
A.A in Directing

 حامداصالنی و پیام رضایی:فیلمنامه نویس
 بابک ابرغانی:فیلمبردار
 شیدا گرجی:تدوینگر
 وحید رضویان:صدابردار
 ندا محسنی:صداگذار
 حامداصالنی و سهند نیکنژاد:موسیقی
 عرفان شیخ هرندی:جلوههای ویژه بصری
 حامداصالنی:طراح صحنه
 مسیحا اصالنی:طراح لباس
 پیمان منفرد:تهیهکننده
 تهران:شهر
 نیکی قلخانباز و سام ولی پور:بازیگران

:خالصه داستان
. به شرط پسر برای دیدن گربه تن میدهد،دختربچه که مشتاق دیدن گربه پسر همسایه است

SYNOPSIS:
The little girl, who is eager to see a cat, accepts neighbor’s son’s condition in order to see the cat.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محسن اصدقپور

1374 /رشت
کارشناسی مهندسی مکانیک

Mohsen Asdaghpour

Rasht /1995
B.A in Mechanical Engineering

کــــــــارگردان

DIRECTOR
امیرحسین طالبی

1377 /تهران
کارشناسی روانشناسی

Amir Hossein Talebi
Tehran /1998
B.A Psychology

Where It Begins

2022
26:00

Screenwriter: Amir Hossein Talebi
Cinematographer: Mahdiyeh Agahi
Editor: Bahram Emrani
Sound Recordist: Amin Jafari
Sound Mixer: Abdolreza Heydari
Music: Behnam Omran
Makeup Artist: Sachlin Mehdipoor
VFX Supervisor: Mohammad Amin Ghazanfari
Set and Costume Designer: Faezeh Mohammadi,
Pouyan Baghandeh and Melina Baghandeh
Producer: Mohsen Asdaghpour
City: Tehran
Cast: Siavash Cheraghi Pour, Behrad Selahvarzi,
Mahdi Rezaei, Ali Rahimi

1401
26:00

از اینجا باز شود
 امیرحسین طالبی:فیلمنامه نویس
 مهدیه آگاهی:فیلمبردار
 بهرام عمرانی:تدوینگر
 امین جعفری:صدابردار
 عبدالرضا حیدری:صداگذار
 بهنام عمران:موسیقی
 ساچلین مهدی پور:گریم
 محمدامین غضنفری:جلوههای ویژه بصری
 فائزه محمدی و پویان باغنده:طراح صحنه
 ملینا باغنده:طراح لباس
 محسن اصدق پور:تهیه کننده
 تهران:شهر

 مهدی، بهراد سالحورزی، سیاوش چراغیپور:بازیگران
 علی رحیمی،رضایی

:خالصه داستان
 بــه، حــاال او. زندگــی جــادو میشــود،از روزی کــه تُ نــگ دکمههــای شــانس بــه خیاطــی «ابــرام» میرســد
. در رونــد عدالــت جهــان نقــش دارنــد،»همدســتی گربــهاش «حمیــرا

SYNOPSIS:
Life goes magical when a jar of lucky buttons is delivered to Ebraam’s shop. Now Ebraam and his cat
“Homeira” have an important role to promote justice in the world.
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گلی زارعی

From the Painter’s View

2022
17:00

Screenwriter: Payam Saeedi
Cinematographer: Arash Ramezani
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Ahmad Saberi
Sound Mixer: Zohre Aliakbari
Music: Afshin Azizi
Makeup Artist: Niloufar Mirzaei
Set and Costume Designer: Vahab Yahya Zade
and Maryam Nourmohammadi
Producer: Goli Zarei
City: Tehran
Cast: Farbod Eshghi, Masih Kazemi, Ebrahim
Azizi and Kamal Kalantar

1401
17:00

از دید نقاش

Goli Zarei

1368 /تهران
کارشناسی ارشد تئاتر

Tehran / 1989
M.A in Theatre Directing

 پیام سعیدی:فیلمنامه نویس
 آرش رمضانی:فیلمبردار
 عماد خدابخش:تدوینگر
 احمد صابری:صدابردار
 زهره علی اکبری:صداگذار
 افشین عزیزی:موسیقی
 نیلوفر میرزایی:گریم
 وهاب یحیی زاده و مریم:طراح صحنه و لباس
نورمحمدی
 گلی زارعی:تهیه کننده
 تهران:شهر
 ابراهیم عزیزی، مسیح کاظمی، فربد عشقی:بازیگران
و کمال کالنتر

:خالصه داستان
 پــدر و مــادرش ســعی میکننــد کــه. ســاله ای بــه نــام ســیاوش برنــده جایــزه نقاشــی شــده اســت۶پســر
 در نقاشــی او خان ـهای وجــود دارد کــه.مصاحب ـهی او بــا تلویزیــون را دربــاره نقاشــی تجزیــه و تحلیــل کننــد
.دیــوار نــدارد
SYNOPSIS:
Six years old boy, Siavash, has won a painting award and his parents are trying to analyze his TV interview
about the painting. The painting is about a home that has no walls. Now everyone is trying to find a
reason for it, but none of them succeed.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
مصطفی آقامحمدلو

1366 /کرج

دانشجوی کارشناسیارشد تاریخ علم و فناوری

Mostafa Aghamohammadloo
Karaj /1987

M.A in History of Science and Technology

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرهاد حاجی عباسی
1359 /تهران
کارشناسی علوم سیاسی

Farhad Haji Abbasi

Tehran /1980
Bachelor of Political Science

ASMAA

2022
20:00

Screenwriter: Mostafa Aghamohammadloo
Cinematographer: Shahin Araghi
Editor: Benyamin Ghochagh
Sound Recordist: Amin Jafari
Sound Mixer: Morteza Fathi and Meysam Fathi
Music: Ali Eskandari Poor, Hossein Mobasher,
Amir Hossein Kianpoor, Mozhgan Hosseini,
Mahgol Safdari
Makeup Artist: Majed Al Kasir and
Babak Koshan Fallah
VFX and SFX Supervisors: Hamid Rasoolian
and Hossein Rastgoo (Special Effects), Mahdi
Sheykhtadi (Visual Effects)
Set and Costume Designer: Raha dadkhah
Producer: IYCS, Farhad Haji Abbasi, Mostafa
Aghamohammadloo
City: Tehran
Cast: Mahsan khoda karami, Boloor Sadat
kasaeian, Ahmad Joneid, Hossein Samahe,
Bashir khafaizadeh, Sepideh Sadeghi

1401
20:00

اسماء

 مصطفی آقامحمدلو:فیلمنامه نویس
 شاهین عراقی:فیلمبردار
 بنیامین قچاق:تدوینگر
 امین جعفری:صدابردار
 مرتضی و میثم فتحی:صداگذار
 امیر حسین، حسین مباشر، علی اسکندر پور:موسیقی
 مهگل صفدری، مژگان حسینی،کیانپور
 بابک کشن فالح و ماجد آل کثیر:گریم
 حمید رسولیان و حسین:جلوههای ویژه بصری
) مهدی شیخ طادی (رایانه ای،)راستگو(میدانی
 رها دادخواه:طراح صحنه و لباس
 فرهاد حاجی، انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
عباسی و مصطفی آقامحمدلو
 تهران:شهر

 احمد، بلورسادات کسائیان، مهسان خداکرمی:بازیگران
. بشیر خفائی زاده، سپیده صادقی، حسین سماحه،جنید

:خالصه داستان
اســماء زن امدادگــر ســوری بــرای ســامان دادن بــه یــک بیمارســتان زیــر آتــش در اســتان ادلــب ســوریه بــه
 وی بــه همــراه یــک نــوزاد تــازه متولــد شــده در اثــر یــک انفجــار زیــر.همــراه یــک فرمانــده وارد آن میشــود
.آوار گیــر میافتــد
SYNOPSIS:
Asmaa, a female Syrian aid worker, goes to a war-torn hospital in Adlib province for tactical emergency
medical support. But an explosion causes Asmaa with a newborn baby trapped in the rubble
49
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امیر پذیرفته

Andarva

2022
18:00

Screenwriter: Amir Pazirofte, Mehrdad Hasani
and Tahmineh Hosseini Assar
Cinematographer: Poyan Aghababai
Editor: Poyan Aghababai
Sound Recordist: Hamid Zibakalam
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Makeup Artist: Hani Golshahi
Set and Costume Designer: Seyyed Kazem
Hosseini
Producer: IYCS,Amir Pazirofte
City: Rafsanjan
Cast: Nader Fallah, Ruqiya Akbarabadi and
Raheel Akbarabadi

1401
18:00

اندروا

1371/رفسنجان
کارشناسی بازیگری نمایش

Amir Pazirofte

Rafsanjan /1992
B.A in Theater Acting

 مهرداد حسنی و، امیر پذیرفته:فیلمنامه نویس
تهمینه حسینی عصار
 پویان آقابابایی:فیلمبردار
 پویان آقابابایی:تدوینگر
 حمید زیباکالم:صدابردار
 حسین قورچیان:صداگذار
 هانی گلشاهی:گریم
 سیدکاظم حسینی:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمایی جوانان ایران و امیر پذیرفته:تهیه کننده
 رفسنجان:شهر

 رقیه اکبرآبادی و راحیل اکبرآبادی، نادر فالح:بازیگران

:خالصه داستان
.مردی که میان واقعیت و خیال سرگردان است

SYNOPSIS:
A man who wanders between reality and illusion.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
زردشت افشاری
1361/بهبهان

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و فیلم و رسانه

Zardosht Afshari

Behbahan /1982
MA in Dramatic Literature,
MFA in Film and Media

She Does Not Smile

2022
27:00

Screenwriter: Zardosht Afshari
Cinematographer: Saba Ahmad
Editor: Hossein Tavakoli
Sound Recordist: Will Martinko
Sound Mixer: Mahdi Javaherizadeh
Music: Javad Biglarzadeh
VFX Supervisor: Harold Batista, Ali Ehtemami,
Ahmad Khodabandeh
Set and Costume Designer: Gabby Perera,
Kayla Casey
Producer: Zardosht Afshari, Madison Conner
City: Behbahan

Cast: Gladia Boldt, Brianna Pope Mcbride,
Leonardo Guercio, William Bricca

1401
27:00

او لبخند نمی زند

 زردشت افشاری:فیلمنامه نویس
 صبا احمد:فیلمبردار
 حسین توکلی:تدوینگر
 ویل مارتینکو:صدابردار
 مهدی جواهری زاده:صداگذار
 جواد بیگلرزاده:موسیقی
، علی اهتمامی، هارولد باتیستا:جلوه های ویژه بصری
احمد خدابنده
 کایال کیسی، گبی پریرا:طراح صحنه و لباس
 مدیسون کانر، زردشت افشاری:تهیه کننده
 بهبهان:شهر

 لئوناردو، بریانا پوپ مک براید، گالدیا بولت:بازیگران
 ویلیام بریکا،گوئرسیو

:خالصه داستان
 صــدای نواختــن یــک ســاز، او یــک روز صبــح زود. دانشــجوی آهنگســازی در فیالدلفیــا آمریکاســت،ســامانتا
.موســیقی خاورمیانــه ای را از اتــاق مجــاور خــود میشــنود و مصمــم میشــود کــه نوازنــده را پیــدا کنــد

SYNOPSIS:
Samantha, a music composing student in Philadelphia in the US, hears someone playing a middle
eastern musical instrument in the next room. She is determined to find the player.
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ایمان فراهانی

Sarah Helps Her

2022
15:00

با همراهی سارا

1401
15:00

Screenwriter: Iman Farahani
Cinematographer: Iman Salehi
Editor: Iman Farahani and Rasool Ghorbani
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Kiarash Khodashenas and Kaveh Sajadi
Makeup Artist: Ashkan Afshari
VFX supervisor: Ali Sajadi
Set and Costume Designer: Samira Norouz Naseri
and Kiarash Khodashenas
Producer: IYCS, Mahbod Abghari
City: Tehran

 ایمان فراهانی:فیلمنامه نویس
 ایمان صالحی:فیلمبردار
 رسول قربانی، ایمان فراهانی:تدوینگر
 سامان شهامت:صدابردار
 سامان شهامت:صداگذار
 کیارش خداشناس و کاوه سجادی:موسیقی
 اشکان افشاری:گریم
 علی سجادی:جلوه های ویژه بصری
 سمیرا نوروز ناصری و:طراح صحنه و لباس
کیارش خداشناس
 انجمن سینمای جوان ایران و مهبد عبقری:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Parasto Ghorbani, Shabnam Dadkhah,
Hesam Noorani, Rashid Aghaei, Shoja Giyahi

، حسام نورانی، شبنم دادخواه، پرستو قربانی:بازیگران
 شجاع گیاهی،رشید آقایی

1371 /تهران
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

Iman Farahani

Tehran /1992
M.A in Dramatic Literature

:خالصه داستان
.سارا در کالس تشریح دانشکده پزشکی با یکی از آشناهای خود رو به رو می شود

SYNOPSIS:
In anatomy class at the medical school, Sarah meets someone she knows.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

مریم بختیاری

باال افتادن

تهران1374 /
کارشناسیارشد سینما
1400
15:00

2021
15:00

Falling Up

Maryam Bakhtiari
Tehran /1996
M.A in Cinema

Screenwriter: Maryam Bakhtiari, Amin Chadegani
فیلمنامهنویس :مریم بختیاری ،امین چادگانی
Cinematographer: Reza Zeinali
فیلمبردار :رضا زینعلی
Editor: Sheyda Gorji
تدوینگر :شیدا گرجی
Sound Recordist: Farzin Zand
صدابردار :فرزین زند
Sound Mixer: Zohreh Ali Akbari
صداگذار :زهره علیاکبری
Makeup artist: Sogol Bahrampour
گریم :سوگل بهرامپور
VFX supervisor: Mohammad Keshavarz
جلوههای ویژه بصری :محمد کشاورز
Art Director: Hamed Aslani
طراح صحنه و لباس :حامد اصالنی
Producer: IYCS, Maryam Bakhtiari
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران و مریم بختیاری
City: Tehran
شهر :تهران
بازیگران :وحید راد ،مریم بختیاری ،نسا قمشهای

Cast: Vaheed Rad, Maryam Bakhtiari, Nesa
Ghomshei

خالصه داستان:
شــبی در شــرکتی کــه آدم هــا بــه آن خــواب ســفارش میدهند،خــواب مــردی مطابــق سفارشــش پیــش نمـیرود.
مــرد بــرای شــکایت بــه شــرکت میآیــد و متوجــه میشــود علــت اختــال ،شــباهت قســمتی از خــواب او بــا خــواب
دختــر جوانیســت .مــرد و دختــر بــرای رفــع ایــن اختالل،یــک روز را بــا هــم در ایــن شــرکت میگذراننــد.
SYNOPSIS:
One night a man’s dream doesn’t proceed as he ordered. The company that produces dreams tells
him the fault has occurred because of the similarity between his dream and a young girl’s dream. They
should spend a day in the company in order to solve the problem.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

امیرحسین محسنی

Collision

2022
15:00

Screenwriter: Ali Asgari, Amir Hossein Mohseni
Cinematographer: Majid Gorjian
Editor: Mohammad Najarian
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Bahman Ardalan
Music: Alireza Hosseini
Makeup Artist: Niloofar Morsalvand
VFX Supervisor: Mohsen kheir Abadi
Set and Costume Designer: Sina Aghayani
Producer: Majid Reza Mostafavi, Soheila Rostami
City: Tehran
Cast: Habib rezayi, Mehran Ghafoorian,
Mohamd Shakeri, Mahdi Soleyman

1401
15:00

برخورد

1375 /تهران
کارشناسی کارگردانی

Amir Hossein Mohseni
Tehran /1996
B.A in Directing

 علی عسگری و امیرحسین محسنی:فیلمنامه نویس
 مجید گرجیان:فیلمبردار
 محمد نجاریان:تدوینگر
 سامان شهامت:صدابردار
 بهمن اردالن:صداگذار
 علیرضا حسینی:موسیقی
 نیلوفر مرسل وند:گریم
 محسن خیر آبادی:جلوه های ویژه بصری
 سینا آقایانی:طراح صحنه و لباس
 مجیدرضا مصطفوی و سهیال رستمی:تهیه کننده
 تهران:شهر
، محمد شاکری، مهران غفوریان، حبیب رضایی:بازیگران
مهدی سلیمان

:خالصه داستان
.سينا نوجوانی که برای آزادی از زندان مجبور است شرايط پيچيده ای را قبول كند

SYNOPSIS:
Sina, An imprisoned young boy, has to accept complicated conditions in order to be released from
the prison.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمد ثریا

1366 /تهران
کارشناسی کارگردانی سینما

Mohammad Soraya
Tehran /1987
B.A in Cinema Directing

BRNO

2022
15:00

1401
15:00

Screenwriter: Mohammad Soraya and
Morteza Shahbazi
Cinematographer: Behrouz Badrouj
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Ali Alidosti
Music: Mojtaba Shadabfar
Makeup artist: Navid Farahmarzi
Set and Costume Designer: Ashraf Shah Hosseini
VFX supervisor: Benyamin Ghochagh
Producer: IYCS , Mohammad Soraya
City: Tehran
Cast: Hassan Asgari, Kiyana Montajabi,
Korosh Shadab Far

برنو

 محمد ثریا و مرتضی شهبازی:فیلمنامه نویس
 بهروز بادروج:فیلمبردار
 پویان شعله ور:تدوینگر
 سامان شهامت:صدابردار
 علی علیدوستی:صداگذار
 مجتبی شادابفر:موسیقی
 نوید فرح مرزی:گریم
 اشرف شاه حسینی:طراح صحنه و لباس
 بنیامین قچاق:جلوههای ویژه بصری
 محمد ثریا،  انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
 تهران:شهر

 کوروش شاداب فر، کیانا منتجبی، حسن عسگری:بازیگران

:خالصه داستان
. کام قباد و مریم را تلخ میکند،برنو در شب عروسی

SYNOPSIS:
BRNO’S gun ruins the wedding of Qobad and Maryam.
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محمدرضا حسنی رنجبر

Paradoping

2022
20:00

Screenwriter: Reza Fahimi
Cinematographer: Hamed Baghaeian
Editor: Ali Reza Ahmadi Teyfakani
Sound Recordist: Vahid Razavian
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Javaherizadeh
Music: Behniya Yousefi , Milad Etemad
Set and Costume Designer: Elham
Khodabandehloo
Producer: IYCS , Mohammad Reza Hasani
Ranjbar
City: Rafsanjan
Cast: Mohammad Roygar , Hadi Bemanadi
Fatemeh Radmanesh , Mohammad Reza
Ghodsvali , Amir Ali Zebrdast ,
Mohammad Erfan Sadeghi

پارادوپینگ

1401
20:00

1373/رفسنجان
کارشناسی کارگردانی سینما
Mohammad Reza Hasani Ranjbar
Rafsanjan/1994
B.A in Cinema Directing

 رضا فهیمی:فیلمنامه نویس
 حامد بقائیان:فیلمبردار
 علیرضا احمدی طیفکانی:تدوینگر
 وحید رضویان:صدابردار
 محمد مهدی جواهری زاده:صداگذار
 بهنیا یوسفی و میالد اعتماد:موسیقی
 الهام خدابنده لو:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمای جوانان ایران و:تهیه کننده
محمدرضا حسنی رنجبر
 رفسنجان:شهر

، فاطمه رادمنش، هادی بمانادی، محمد رویگر:بازیگران
 امیرعلی زبردست و،محمد رضا قدس ولی
محمد عرفان صادقی

:خالصه داستان
. خود را برای تست استعدادیابی فوتبال اماده کند،آریو در تالش است تا در مدت زمانی اندک

SYNOPSIS:
Ario is trying to prepare himself for a football talent test in a short time.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR

علی بنائیان

1373 /تهران
کارشناسیارشد سینما

Ali Bana’iyan
Tehran/1994
M.A in Cinema

Simin’s Hospitality

2021
19:00

Screenwriter: Ali Bana’iyan
Cinematographer: Behrouz Badrouj
Editor: Sheyda Gorji
Sound Recordist: Arash Najafian
Sound Mixer: Mohadese Teimouri
Music: Younes Eskandari
Makeup Artist: Hosna Khanmohamadi
Set and Costume Designer: Fateme Keshavarz
Producer: Ali Bana’iyan
City: Tehran
Cast: Nazanin Ahmadi, Negin Firouzmanesh,
Amirhosein Bagherian, Elnaz Dibafar,
Mohamad Niroumand , Sara Solhdoust

1400
19:00

پذیرایی سیمین
 علی بنائیان:فیلمنامه نویس
 بهروز بادروج:فیلمبردار
 شیدا گرجی:تدوینگر
 آرش نجفیان:صدابردار
 محدثه تیموری:صداگذار
 یونس اسکندری:موسیقی
 حسنا خانمحمدی:گریم
 فاطمه کشاورز:طراح صحنه و لباس
 علی بنائیان:تهیه کننده
 تهران:شهر

 امیرحسین، نگین فیروزمنش، نازنین احمدی:بازیگران
 سارا صلح دوست،  محمد نیرومند، الناز دیبافر،باقریان

:خالصه داستان
 دیوانههــا انــگار معنایــی جدیــد در. دیوانــه خانههــا از دیوانــه تخلیــه شــدند،در جریــان انقــاب فرانســه
.زندگیشــان یافتــه بودنــد

SYNOPSIS:
During the French Revolution, insanity people were evacuated from asylums. It seems they had found
a new meaning in their lives.
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پیمان فخرایی

PAR WIZ

2022
22:00

Screenwriter: Peyman Fakhraei
Cinematographer: Rasoul Hemati
Editor: Payam Alimoradi
Sound Recordist: Abdolreza Heydari
Sound Mixer: Ramin Abousedgh
Music: Peyman Fakhraei
Makeup Artist: Sara Valizadeh
VFX Supervisor: Ashkan Chegini
Set and Costume Designer : Fatima Nofeli
Producer: Kaveh Fakhraei
City: Tehran
Cast: Shayan Rasouli, Ariyan Azadkam, Saeed
Oveisi, Javad Hosseini

1401
22:00

پر ویز

1373 /تهران
کارشناسی معماری

Peyman Fakhraei
Tehran /1994
B.A in Architecture

 پیمان فخرایی:فیلمنامه نویس
 رسول همتی:فیلمبردار
 پیام علیمرادی:تدوینگر
 عبدالرضا حیدری:صدابردار
 رامین ابوالصدق:صداگذار
 پیمان فخرایی:موسیقی
 سارا ولیزاده:گریم
 اشکان چگینی:جلوه های ویژه بصری
 فاطیما نوفلی:طراح صحنه و لباس
 کاوه فخرایی:تهیه کننده
 تهران:شهر
، آرین آزادکام، سعید اویسی، شایان رسولی:بازیگران
جواد حسینی

:خالصه داستان
 او بعــد از دو هفتــه کار.پرویــز کارگــر ســادهای اســت کــه بــرای اســتخدام بــه یــک رســتوران قدیمــی م ـیرود
! امــا اتفاقاتــی او را بــه ســمت دیگــری هدایــت میکنــد،آزمایشــی منتظــر جــواب اســتخدامش اســت

SYNOPSIS:
Parviz is an internship in an old restaurant. After completing the trial period, he is waiting for the employer’s opinion for employment. But some events lead him in another way!
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

آرمان فیاض

پسر خورشیدی

الهیجان1361 /
کارشناسیارشد سینما
1401
20:00

فیلمنامه نویس :آرمان فیاض
فیلمبردار :آرمان فیاض
تدوینگر :عماد خدابخش
صدابردار :سامان شهامت
صداگذار :حسین قورچیان
موسیقی :مسعود سخاوت دوست
گریم :میشا جودت
جلوههای ویژه بصری :کامیار شفیع پور
طراح صحنه و لباس :حمید بخشی
تهیه کننده :موسسه پویانوین ماندگار ،سولماز وزیر زاده
شهر :تهران

بازیگران :نیما حسندخت ،کیوان پرمر ،بهمن صادق
حسنی ،رعنا صفییاری

2022
20:00

solar boy

Arman Fayyaz
Lahijan /1982
M.A in Cinema

Screenwriter: Arman Fayyas
Cinematographer: Arman Fayyaz
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Hossein Ghorchian
Music: Masoud Sekhavatdoust
Makeup Artist: Misha Jodat
VFX Supervisor: Kamyar Shafaeipour
Set and Costume Designer: Hamid Bakhshi
Producer: Somlaz Vazirzadeh, Pouya Novin
Mandegar Institute.
City: Tehran
Cast: Nima Hasandokht, Keyvan Parmar,
Bahman SadeghHasani, Rana Safiyari

خالصه داستان:
پســر دچــار بیمــاری نــادری اســت ،او بعــد از غــروب خورشــید فلــج مــی شــود و تمــام اندامــش لمــس میگــردد
و صبــح فــردا بــا طلــوع دوبــاره خورشــید بــه زندگــی طبیعـیاش بــاز بــر میگــردد گویــی کــه هیــج اتفاقــی در روز
گذشــته نیفتــاده اســت ،ایــن اتفــاق هــر روز بــا طلــوخ و غــروب خورشــید تکــرار میشــود.
SYNOPSIS:
A boy has a rare disease. His body being paralyzed every day after sunset and recover at sunrise. This
is how his life goes every day

59

59

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

تایماز رضوانی

Powder

2021
13:00

Screenwriter: Taymaz Rezvani
Cinematographer: Salar Ardestani
Editor: Seyyed Farid Hoseini
Sound Recordist: Rashid Daneshmand
Sound Mixer: Mehrdad Barati
Music: Golnoush Salehi
Makeup Artist: Reza Arabi
Set and Costume Designer: Nafise Naseri Nia
Producer: Soheila Golestani
City: Tehran
Cast: Abbas Jamali, Hamid Pourazri, Pegah
Tabasinejad, Saman Pargal, Omid Davoodvandi,
Nasim Mehmandoost.

1400
13:00

پودر

1358 /تهران
کارشناسی مکانیک سیاالت

Taymaz Rezvani
Tehran /1980

B.A in Fluid Mechanics Engineeringing

 تایماز رضوانی:فیلمنامه نویس
 ساالر اردستانی:فیلمبردار
 سید فرید حسینی:تدوینگر
 رشید دانشمند:صدابردار
 مهرداد براتی:صداگذار
 گلنوش صالحی:موسیقی
 رضا عربی:گریم
 نفیسه ناصری نیا:طراح صحنه و لباس
 سهیال گلستانی:تهیه کننده
 تهران:شهر
 پگاه طبسی، حمید پورآذری، عباس جمالی:بازیگران
 نسیم مهماندوست، امید داوودوندی، سامان پرگال،نژاد

:خالصه داستان
. از پزشکی قانونی با مشکالتی مواجه می شود،هادی برای ترخیص فرزندش که در تصادف فوت شده

SYNOPSIS:
To forensic discharge his son, who recently died in an accident, Hadi struggles with some issues.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
هادی نوری

1360 /تهران
کارشناسیارشد حقوق بین الملل

Hadi Nouri

Tehran /1982
M.A in International Law

A PIECE OF YOU

2022
26:00

Screenwriter: Hadi Nouri
Cinematographer: Arman Fayaz
Editor: Mahdi Saadi
Sound Recordist: Hadi Manavipour
Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Music: Payam Azadi
Makeup Artist: Omid Golzadeh
VFX Supervisor: Mohsen Kheirabadi
Set and Costume Designer: Babak Karimi tari
and Nafiseh Nasernia
Producer: Hadi Nouri
City: Tehran
Cast: Shahrokh Foroutanian, Maedeh Tahmasebi,
Nazanin Ahmadi, Hadi Nouri

1401
26:00

تکه ای از تو
 هادی نوری:فیلمنامه نویس
 آرمان فیاض:فیلمبردار
 مهدی سعدی:تدوینگر
 هادی معنوی پور:صدابردار
 زهره علی اکبری:صداگذار
 پیام آزادی:موسیقی
 امید گلزاده:گریم
 محسن خیرآبادی:جلوه های ویژه بصری
 بابک کریمی طاری: طراح صحنه
 نفیسه ناصرنیا:طراح لباس
 هادی نوری:تهیه کننده
 تهران:شهر

 نازنین، مائده طهماسبی، شاهرخ فروتنیان:بازیگران
 هادی نوری،احمدی

:خالصه داستان
 پزشــک زن جوانــی کــه در چالش.پیرمــردی والــه نــا امیدانــه بــه دنبــال قلــب بــرای جراحــی پیوند همســرش اســت
.جدایــی از همســرش اســت او را همراهــی مــی کند

SYNOPSIS:
A passionate old man, desperately looking for a donor heart for his wife’s transplant surgery. A young
female doctor caught in the challenge of separating, accompanies him.
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سیاوش بهادری راد

Moving

2021
17:00

1400
17:00

Screenwriter: Siavash Bahadorirad
Cinematographer: Saeid Barati
Editor: Ehsan Vaseghi
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Amir Sedighian
VFX Supervisor: Adel Madani
Set and Costume Designer: Elahe Afshari
Producer: Siavash Bahadorirad and
Shadi Bahadorirad
City: Tehran
Cast: Behzad Dorani, Elahe Afshari

جابجایی

1364 /تهران
کارشناسی تئاتر

Siavash Bahadorirad
Tehran /1985
B.A in Theater

 سیاوش بهادری راد:فیلمنامه نویس
 سعید براتی:فیلمبردار
 احسان واثقی:تدوینگر
 سامان شهامت:صدابردار
 سامان شهامت:صداگذار
 امیر صدیقیان:موسیقی
 عادل مدنی:جلوه های ویژه بصری
 الهه افشاری:طراح صحنه و لباس
 شادی بهادری راد، سیاوش بهادری راد:تهیه کننده
 تهران:شهر

 الهه افشاری، بهزاد دورانی:بازیگران

:خالصه داستان
.کشمکش بین چند نسل از یک خانواده

SYNOPSIS:
The story is about generational conflict in a family.
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DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR

عطا مجابی

1361 /قزوین
کارشناسیارشد ادبیات دراماتیک

Ata Mojabi

Qazvin /1982
M.A in Dramatic Literature

PSYCHICKEN

2022
14:00

Screenwriter: Ata Mojabi
Adapted From: Crime and Punishment (1866)
Cinematographer: Keyvan Mohseni
Editor: Hamid Najafirad
Sound Recordist: Payman Balaei
Sound Mixer: Giammarco Lauri
Music: Armando BAGALÀ
Makeup Artist: Masud Semnani
VFX supervisor: Mohammad Bradaran
Set and Costume Designer: Ata Mojabi
Producer: IYCS , Nicoletta Ctaldo, Ata Mojabi,
Pooyan Sedghi
City: Qazvin
Cast: Ebrahim Azizi, Soosan Maghsoodloo

1401
14:00

جناکات
 عطا مجابی:فیلمنامه نویس
)1866(  جنایت و مکافات:منبع اقتباس
 کیوان محسنی:فیلمبردار
 حمید نجفی راد:تدوینگر
 پیمان باالیی:صدابردار
 جیان مارکو الوری:صداگذار
 آرماندو باگاال:موسیقی
 مسعود سمنانی:گریم
 محمد برادران:جلوههای ویژه بصری
 عطا مجابی:طراح صحنه و لباس
، عطا مجابی، انجمن سینمای جوان:تهیه کننده
 پویان صدقی،نیکولتا کاتالدو
 قزوین:شهر
 سوسن مقصودلو، ابراهیم عزیزی:بازیگران

:خالصه داستان
 و مرتکــب، دربــاره یــک دزد کــه توســط صاحبخانــه غافلگیــر شــده،یــک فیلــم نــوآر فانتــزی بــدون دیالــوگ
. او میگریــزد امــا متوجــه مــی شــود کســی او را تعقیــب مــی کنــد.قتلــی وحشــیانه مــی شــود

SYNOPSIS:
A fantasy film-noir based on “Crime and Punishment”. A thief who is burgling gets surprised by the host
and commits a brutal murder. He runs away but realizes that something is following him.
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محمد خاکساری

THE BLACK QUARANTINE

2022
14:00

Screenwriter: Mohammad Khaksari
Cinematographer: Ali Ehsani
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Salim Bordbari
Sound Mixer: Fereydoun Bahrami
Makeup Artist: Sogol Bahrami
Set and Costume Designer: Amirhossein Davani
Producer: Mohammadreza Khademi
City: Tehran
Cast: Mohammad Aghebati, Mojtaba Alipour,
Nima Bagheri, Ali Jamalpour

1401
14:00

چله سیاه

1368 /تهران
کارشناسیارشد کارگردانی نمایش

Mohammad Khaksari
Tehran /1989
M.A in Theater Directing

 محمد خاکساری:فیلمنامه نویس
 علی احسانی:فیلمبردار
 پویان شعلهور:تدوینگر
 سلیم بردباری:صدابردار
 فریدون بهرامی:صداگذار
 سوگل بهرامی:گریم
 امیرحسین دوانی:طراح صحنه و لباس
 محمدرضا خادمی:تهیه کننده
 تهران:شهر
، نیما باقری، مجتبی علیپور، محمد عاقبتی:بازیگران
علی جمالپور

:خالصه داستان
 یــک روز کامــل را در کنــار ســاحل، در پــی اعــام غــرق شــدن فــردی در دریــا،مامــور نیــروی انتطامــی و ســربازی
.بــه انتظــار مینشــینند

SYNOPSIS:
A person has drowned in the sea. To find his body, a police officer and a soldier are waiting at the
seaside all day long.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
مسعود حاتمی

Masoud Hatami
Rasht /1983
Diploma

1362 /رشت
دیپلم

THE HATCH

2022
23:00

Screenwriter: Masoud Hatami
Cinematographer: Mohamadreza Jahanpanah
Editor: Hamid Najafi and Ata Mehrad
Sound Recordist: Ali Alavi
Sound Mixer: Ensie Maleki
VFX Supervisor: Javad Aghaee
Set and Costume Designer: Masoud Hatami and
Fereshte Asadzadeh
Producer: Hamid Enjavi
City: Rasht
Cast: Behzad Dorani, Roja Jafari

1401
23:00

دریچه

 مسعود حاتمی:فیلمنامه نویس
 محمد رضا جهان پناه:فیلمبردار
 حمید نجفی و عطا مهراد:تدوینگر
 علی علوی:صدابردار
 انسیه ملکی:صداگذار
 جواد آقایی:جلوههای ویژه بصری
 مسعود حاتمی و فرشته اسدزاده:طراح صحنه و لباس
 حمید انجوی:تهیه کننده
 رشت:شهر

 بهزاد دورانی و روجا جعفری:بازیگران

:خالصه داستان
.تنها راه رفتن فقط یک دریچه است

SYNOPSIS:
Walking alone is just a hatch.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

علی پاک نیا

تهران1370 /
کارشناسی نمایش

Ali Paknia

Tehran /1991
B.A in Theater

دندان درخت
فیلمنامه نویس :علی پاک نیا
فیلمبردار :پویان رنجبر
تدوینگر :پویان شعله ور
صدابردار :سامان شهامت
صداگذار :رامین ابوالصدق
موسیقی :آوا راستی
گریم :بابک کشان فالح
جلوه های ویژه بصری :گروه جلوه های بصری آسو
طراح صحنه و لباس :مهبد عبقری ،هدی میرزایی
تهیه کننده :مهبد عبقری
شهر :مازندران

بازیگران :سونیا سنجری ،جاوید قائم مقامی ،محمود
رفیعی ،سهیل باوی

1401
22:00

2022
22:00

Tree’s Tooth

Screenwriter: Ali Paknia
Cinematographer: Pouyan Ranjbar
Editor: Pooyan Sholehvar
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Ramin Abousedgh
Music: Ava Rasti
Makeup Artist: Babak Keshan Falah
VFX supervisor: Asoo Group
Set and Costume Designer: Hoda Mirzaee,
Mahbod Abghari
Producer: Mahbod Abghari
City: Mazandaran
Cast: Soonia Sanjari, Javid Ghaem Maghami,
Mahmood Rafie, Soheil Bavi

خالصه داستان:
صابــر و خــزر پــس از چنــد ســاعتی بــه مقصــد رســیدهاند ولــی نمیتواننــد استراحتگاهشــان (بــاغ نقاشــی) را پیــدا
کننــد ،ایــن مســاله باعــث عصبانیــت خــزر مــی شــود و بــا صابــر بحــث میکننــد .در میان ـهی بحــث ،صابــر بــا
گاریای کــه در حــال حمــل انــار اســت ،تصــادف میکنــد .تصــادف باعــث آشــنایی صابــر و خــزر بــا بهمــن (صاحــب
گاری انــار) میشــود .صابــر متوجــه میشــود کــه بهمــن همــان صاحــب بــاغ نقاشــی اســت.
SYNOPSIS:
After a long journey Saber and Khazar have arrived in the destination city, but they cannot find their
residence (Painting Garden). They fight over this issue and cause an accident with a pomegranate cart
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمدکمال علوی

1362 /تهران
کارشناسی بازیگری

Mohammad Kamal Alavi
Tehran /1983
B.A in Theatre Acting

silence again

2022
13:00

1401
13:00

Screenwriter: Amineh Arani
Cinematographer: Majid Gorjian
Editor: Omid Tootoonchi
Sound Recordist: Amir Partozadeh
Sound Mixer: Amir Sedighian
Music: Amir Sedighian
Makeup Artist: Amir Torabi
Set and Costume Designer: Faraz Modiri
Producer: Farid Hosseini
City: Tehran
Cast: Amineh Arani

دوباره سکوت
 امینه آرانی:فیلمنامه نویس
 مجید گرجیان:فیلمبردار
 امید توتونچی:تدوینگر
 امیر پرتوزاده:صدابردار
 امیرصدیقیان:صداگذار
 امیر صدیقیان:موسیقی
 امیر ترابی:گریم
 فراز مدیری:طراح صحنه و لباس
 فرید حسینی:تهیه کننده
 تهران:شهر
 امینه آرانی:بازیگران

:خالصه داستان
. تنها و در سکوت.دوباره سکوت داستان زنی است که دور از شهر در تپهای زندگی میکند

SYNOPSIS:
A young woman lives on a hill far from the city. Alone and in the silence.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

امیر مهندسیان

تهران1371 /
کارشناسی کارگردانی

Amir Mohandesian
Tehran /1992
B.A in Directing

رعنا

1401
20:00

فیلمنامه نویس :امیر مهندسیان
فیلمبردار :حمید مهرافروز
تدوینگر :عماد خدابخش
صدابردار :مهران ملکوتی
صداگذار :محمدحسین ابراهیمی
موسیقی :امیر شهاب خرمی
گریم :نعیم میرالی
جلوه های ویژه بصری :آرمین به امیدحق
طراح صحنه و لباس :میالد دالسا
تهیه کننده :علی مجیدی
شهر :تهران
بازیگران :سیاوش چراغی پور ،محمدرضا سامیان،
فردین شاه حسینی ،کاوه ابراهیم

2022
20:00

Rana

Screenwriter: Amir Mohandesian
Cinematographer: Hamid Mehrafrouz
Editor: Emad Khodabakhsh
Sound Recordist: Mehran Malakoti
Sound Mixer: Mohammadhosein Ebrahimi
Music: Amirshahab Khorami
Makeup Artist: Naeem Mirali
VFX supervisor: Armin Behomidhagh
Set and Costume Designer: Milad Delasa
Producer: Ali Majidi
City: Tehran
Cast: Siavash Cheraghipor, Mohammadreza
Samian, Fardin Shahhoseini, Kaveh Ebrahim

خالصه داستان:
چهــار ســرباز کــه مدتهاســت در یــک پاســگاه مــرزی در موقعیــت جنگــی هســتند و مــدت طوالنــی بــه مرخصــی
نرفتنــد .بــا پیــدا شــدن یــک پیراهــن زنانــه در پــادگان ماجراهایــی بیــن آنهــا پیــش میآیــد.

SYNOPSIS:
…During wartime, four soldiers in a border outpost, find a woman’s shirt
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمدرضا مرادی

1364 /اراک
کارشناسی سینما

Mohammad Reza Moradi
Arak /1985
B.A in Directing

Rangarang

2021
15:00

Screenwriter: Mohammad reza Moradi and
Golsa Ghaffari
Adapted from: One Thousand and One Nights
(Aladdin and the Genie’s lamp)
Cinematographer: Mahdi Rezai
Editor: Mahyar Behmanesh
Sound Recordist: Amir Nakhjavan
Sound Mixer: Ehsan Afshariyan
Makeup Artist: Elham Tehrai
VFX Supervisor: Ardeshir Azizi
Set and Costume Designer: Reyhane Esmailiyan
Voice Actors: Behroz Razavi, Asghar Hemat, Zahra
Saeidi, Masomeh Aziz Mohammadi, Behjat Tavajoh
Producer: IYCS -Arak and Golsa Ghaffari
City: Arak
Cast: Pouyan Mokri

1400
15:00

رنگارنگ

 محمدرضا مرادی و گلسا غفاری:فیلمنامه نویس
) هزار و یک شب ( عالءالدین و غول چراغ:منبع اقتباس
 مهدی رضایی:فیلمبردار
 مهیار بهمنش:تدوینگر
 امیر نخجوان:صدابردار
 احسان افشاریان:صداگذار
 الهام طهرانی:گریم
 اردشیر عزیزی:جلوههای ویژه بصری
 ریحانه اسماعیلیان:طراح صحنه و لباس
، زهرا سعیدی، اصغر همت، بهروز رضوی:صدا پیشگان
 بهجت توجه،معصومه عزیز محمدی
 دفتر اراک و- انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
گلسا غفاری
 اراک:شهر

 پویان مکری:بازیگران

:خالصه داستان
 ممدعلیخــان همــان گنــج را بــه عنــوان هدیــه از.مریخیهــا گنــج خــود را بــه اهالــی لیلیپــوت دادنــد
 امــروز ســروش آن گنــج را بــه ارث بــرده امــا اصــا نمیدانــد چــه هدیــه بــا.اهالــی لیلــی پــوت گرفــت
!ارزشــی در دســتانش اســت
SYNOPSIS:
The Martians gave a treasure to the people of Lilliput and the people gave it to Mammad Ali Khan.
Finally, Soroush inherited the Martians treasure. But he is not aware of what a valuable gift is in
his hands!
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سعید کشاورز

Towards The Night

2022
20:00

1401
20:00

Screenwriter: Saeed Keshavarz, Ehsan Ahmadi
Cinematographer: Pooyan Aghababaee
Editor: Afshin Shahsavari
Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Music: Payam Azadi
Makeup Artist: Omid Golzadeh
VFX Supervisor: Kamyar Shafipour
Set and Costume Designer: Reyhaneh
Esmaeilian
Producer: Mahdi Hosseini
City: Tehran

Cast: Mahdiyeh Nassaj, Mojtaba Pirzadeh, Shiva
Falahi, Nazli Jamalpanah, Farajollah Golsefidi

رو به شب

1363 /شیراز
کارشناسی سینما

Saeed Keshavarz
Shiraz/1985
B.A in Cinema

 سعید کشاورز و احسان احمدی:فیلمنامه نویس
 پویان آقابابایی:فیلمبردار
 افشین شهسواری:تدوینگر
 علی عدالت دوست:صدابردار
 محمدحسین ابراهیمی:صداگذار
 پیام آزادی:موسیقی
 امید گلزاده:گریم
 کامیار شفیع پور:جلوه های ویژه بصری
 ریحانه اسماعیلیان:طراح صحنه و لباس
 مهدی حسینی:تهیه کننده
 تهران:شهر

، شیوا فالحی، مهدیه نساج، مجتبی پیرزاده:بازیگران
نازلی جمال پناه و فرج اهلل گلسفیدی

:خالصه داستان
. به زادگاهاَش باز میگردد،لیال در پی کشف حقیقت

SYNOPSIS:
Leila returns to her hometown to discover the truth.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
صمد قربانزاده

1363 /ارومیه
کارشناسی ارشد عکاسی

Samad Ghorbanzadeh
Urmia/1984
M. A in Photography

Sarsaok

2021
15:00

Screenwriter: Samad Ghorbanzadeh, Atabak
Bakhshour
Adapted From: The Hadhayosh (or Sarsaok)
cow based on Persian Mythology
Cinematographer: Mohammad Mostofi
Editor: Sheida Gorji
Sound Recordist: Mohammad Mahdi Moarefi
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Javaherizadeh
Music: Mohammad Darabifar
Makeup Artist: Shahram Valipour
VFX Supervisor: Aref Ahmadi
Set and Costume Designer: Samad Ghorbanzadeh
Producer: IYCS - Urmia , Akram khoshvaght Pir
City: Urmia
Cast: Mojgan Esmaeilpour, Ali Azari, Pouya
Shakibi, Alireza Monir, Amin Monir, Aria Mehrnia,
Ehsan Nikravesh

1400
15:00

سریشوک

 صمد قربان زاده و اتابک بخشور:فیلمنامه نویس
) اسطوره گاو هدیوش (یا سریشوک:منبع اقتباس
براساس اساطیر ایرانی
 محمد مستوفی:فیلمبردار
 شیدا گرجی:تدوینگر
 محمد مهدی معارفی:صدابردار
 محمد مهدی جواهری زاده:صداگذار
 محمد دارابی فر:موسیقی
 شهرام ولیپور:گریم
 عارف احمدی:جلوه های ویژه بصری
 صمد قربان زاده:طراح صحنه و لباس
 دفتر ارومیه- انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
و اکرم خوشوقت پیر
 ارومیه:شهر
آمین، پویا شکیبی، علی آذری، مژگان اسماعیل پور:بازیگران
 آریا مهرنیا، احسان نیک روش، علیرضا منیر، منیر

:خالصه داستان
جنیــن گاو مقدســی بنــام «سریشــوک» توســط مــردی دزدیــده میشــود تــا بتوانــد اکســیر جاودانگــی از آن
. امــا در نهایــت اتفاقــات ناگــواری بــرای او میافتــد.بدســت آورد

SYNOPSIS:
The fetus of a sacred cow named “Sarsaok” is stolen by a man in order to get the elixir of immortality
from it. But at the end, ominous things happen to him.

71

71

پویا سعیدی

Neigh

2022
20:00

1401
20:00

ِ
شیهه

Screenwriter: Nafiseh zare, Atefeh Salehi
Rewriter: Pouya Saeedi
Cinematographer: Adib Sobhani
Editor: Emad khodabakhsh
Sound Recordist: Meisam Hasanloo
Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Music: Ava Rasti
Makeup Artist: Azim Farayen
VFX Supervisor: Mohammad Baradaran
Set and Costume Designer: Reihaneh Esmaeeli
and Mina salami
Producer: Soolmaz Vazirzadeh and Pouya Novin
Mandegar Institute.
City: Tehran

 نفیسه زارع و عاطفه صالحی:فیلمنامه نویس
 پویا سعیدی:بازنویسی
 ادیب سبحانی:فیلمبردار
 عماد خدابخش:تدوینگر
 میثم حسنلو:صدابردار
 زهره علی اکبری:صداگذار
 آوا راستی:موسیقی
 عظیم فراین:گریم
 محمد برادران:جلوه های ویژه بصری
 ریحانه اسماعیلیان و مینا سلیمی:طراح صحنه و لباس
 سولماز وزیرزاده و موسسه پویا نوین ماندگار:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Negar Javaherian, Amirsam Mousavi, Hadi
Sheikholeslami

 هادی، امیرسام موسوی، نگار جواهریان:بازیگران
شیخاالسالمی

۱۳۷۴ /همدان
دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی

Pouya saeedi

Hamedan/1995
B.A in Dramatic Literature

:خالصه داستان
لیــا در روزی کــه تصمیــم گرفتــه فرزنــدش را ســقط کنــد بــا پســربچهی غریبــه ای رو بــه رو میشــود کــه
.مجبــور اســت او را نگــه دارد

SYNOPSIS:
leila has decided to abort her baby today but she is faced with a strange boy that she has to keep him.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
سید زهیر موسوی

1368 /مشهد
کارشناسی کارگردانی سینما

Sayed Zuhair Mousavi
Mashhad/1990
B.A in Cinema Directing

The Bloody Peace

2022
11:00

Screenwriter: Zuhair Mouasvi
Cinematographer: Zuhair Mousavi
Editor: Shima Monfared
Sound Recordist: Hezbollah Sultani
Sound Mixer: Farhad Mir Mohamad Sadeghi,
Sohrab Karamrodi
Music: Farhad Mir Mohamad Sadeghi, Sohrab
Karamrodi
Producer: Basir Ahmad Salehi, Mohamad Erfan
Ramezani
City: Tehran
Cast: Payande Mohamad Afzali, Latif Qena’at

1401
11:00

صلح خونین

 سید زهیر موسوی:فیلمنامهنویس
 سید زهیر موسوی:فیلمبردار
 شیما منفرد:تدوینگر
 حزب اهلل سلطانی:صدابردار
 فرهاد میرمحمد صادقی و سهراب کرم رودی:صداگذار
 فرهاد میرمحمد صادقی و سهراب کرم رودی:موسیقی
 بصیراحمد صالحی و محمدعرفان رمضانی:تهیهکننده
 تهران:شهر

 پاینده محمدافضلی و لطیف قناعت:بازیگران

:خالصه داستان
 بــه تازگــی امــام مســجد،محمــد متوجــه مــی شــود کــه قاتــل پــدرش کــه از قــوم هــای طالبــان بــوده اســت
.محلــه شــان شــده اســت و بعــد از ایــن محمــد نمــی توانــد زندگــی عــادی خویــش را ادامــه بدهــد

SYNOPSIS:
Muhammad realizes that his father’s killer, a former commander of Taliban, is working as a clergy in
a local mosque near to Mohammad’s house. After that, Mohammad cannot continue his normal life.
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ابوذر پاک نژاد

Antifreeze

2022
19:00

1401
19:00

ضدیخ

Screenwriter: Aboozar Paknezhad
Cinematographer: Farid Tahmasebi
Editor: Hani Salmani
Sound Recordist: Abdolreza Heydari
Sound Mixer: Abdolreza Heydari
Music: Hossein Mirzagholi
Makeup Artist: Iman Kheyrandish
VFX Supervisor: Ali Farahani
Set and Costume Designer: pouyan Baghande,
Melina Baghande
Producer: IYCS, Behrooz Afkhami
City: Tehran

 ابوذر پاک نژاد:فیلمنامه نویس
 فرید طهماسبی:فیلمبردار
 هانی سلمانی:تدوینگر
 عبدالرضا حیدری:صدابردار
 عبدالرضا حیدری:صداگذار
 حسین میرزاقلی:موسیقی
 ایمان خیراندیش:گریم
 علی فراهانی:جلوه های ویژه بصری
 پویان باغنده و ملینا باغنده:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمای جوانان ایران و بهروز افخمی:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Amir Noruzi, Arash Falahatpishe, Danial
Noorvash

 دانیال نوروش، آرش فالحت پیشه، امیر نوروزی:بازیگران

1372 /نی ریز
کارشناسی سینما

Aboozar Paknezhad
Neyriz/1994
B.A in cinema

:خالصه داستان
دو ســرباز در کمیــن قاچاقچیــان نشســته انــد کــه بــا سررســیدن قاچاقچیــان یکــی از آنهــا بــه طــرز مشــکوکی
کشــته میشــود

SYNOPSIS:
Two soldiers are ambushed to arrest smugglers. As soon as the smugglers arrive, one of them is killed
suspiciously.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمدرضا خاوری

1371 /تهران
کارشناسی معماری

Mohammad R. Khavari
Tehran/1992
B.A in Architecture

Unjustified
Screenwriter: Mohammad R. Khavari
Cinematographer: Keyvan Shabani
Editor: Mohammad R. Khavari
Sound Recordist: Hadi Afshar
Sound Mixer: Erfan Ebrahimi
Music: Arash Kamfar
Makeup Artist: Lida Irani
Set and Costume Designer: Nasim Maleki
Producer: Mohammad R. Khavari
City: Tehran

2021
15:00

1400
15:00

غیرموجه
 محمدرضا خاوری:فیلمنامه نویس
 کیوان شعبانی:فیلمبردار
 محمدرضا خاوری:تدوینگر
 هادی افشار:صدابردار
 عرفان ابراهیمی:صداگذار
 آرش کامفر:موسیقی
 لیدا ایرانی:گریم
 نسیم ملکی:طراح صحنه و لباس
 محمدرضا خاوری:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Nasim Adabi, Faranak Kalantar,
 امین، محمد موحدنیا، فرانک کالنتر، نسیم ادبی:بازیگران
Mohammad Movahednia, Amin Mazaheri, Houra
 حورا کیان و شهروز آقایی،مظاهری
Kian And Shahrouz Aghaei

:خالصه داستان
 ناخواســته باعــث بوجــود آمــدن یــک ســوءتفاهم، در تــاش بــرای حمایــت از همکالســی بــاردارش،عرفــان
.بــزرگ میشــود

SYNOPSIS:
Erfan is a young man who want to support his pregnant classmate, so he introduces himself as her
husband...
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

هومن نادری

اصفهان1368 /
دانشجوی دکتری پژوهش هنر

Hooman Naderi

Isfahan/1989
PhD candidate in the Research of Arts

فلس

1401
18:00

2022
18:00

Fals

فیلمنامه نویس :هومن نادری
منبع اقتباس :برداشتی آزاد از داستان «شام خانوادگی»
اثر کازوئو ایشی گورو
فیلمبردار :علی حسین زاده
تدوینگر :پویان شعله ور
صدابردار :مصطفی بهمنی
صداگذار :محمدمهدی جواهری زاده
موسیقی :سینا فرزادی پور
گریم :شهربانو نیسنی
جلوه های ویژه بصری :مهدی بهرامی
طراح صحنه و لباس :ملیکا غالمی
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر اصفهان،
مولود معظمی و دینا اثباتی
شهر :اصفهان

Screenwriter: Hooman Naderi
Adapted From: Inspired by Kazuo Ishiguro`s
”Short Story “A Family Supper
Cinematographer: Ali Hossein-Zadeh
Editor: Pouyan Sholevar
Sound Recordist: Mostafa Bahmani
Sound Mixer: Mohammad-Mahdi Javaherizadeh
Music: Sina Farzadi-Pour
Makeup Artist: Shahrbanoo Neysani
VFX Supervisor: Mahdi Bahrami
Set and Costume Designer: Melika Qolami
Producer: IYCS - Isfahan , Moloud Moazami,
Dina Esbati
City: Isfahan

بازیگران :غالمرضا فرج زاده ،پوریا ریحانی  ،نفیسه زارع،
لیال دمان ،ابراهیم تمهید

Cast: Qolamreza Farajzadeh, Poorya Reyhani,
Nafiseh Zare, Ebrahim Tamhid, Leila Daman

خالصه داستان:
ســیاوش پــس از ســال هــا زندگــی در کانــادا ،بــه بنــدر محــل تولــدش در جنــوب ایــران بــاز میگــردد و متوجــه
میشــود کــه برکــت از دریــا و بنــدر رفتــه اســت و طبــق ســنت و آییــن خاصــی ،مــردم در پــی آزمــودن
ناخــدای خاطــی از طریــق زهــر ماهــی هســتند تــا برکــت دوبــاره بــه بنــدر برگــردد .در ایــن میــان ،ســیاوش
متوجــه مصیبــت از دســت دادن مســافران پــدرش ،ناخــدا یونــس ،در دریــا مــی شــود.
SYNOPSIS:
After years of living in Canada, Siyavash returns to his hometown, a port in the south of Iran. He realizes
that the port and the sea have turned into a waste land. People have decided to poison guilty Capitan
and his family with a certain kind of fish, according to the long-established traditional rituals.
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آریا گازر

قضاوت
فیلمنامه نویس :آریا گازر
فیلمبردار :علی احسانی
تدوینگر :هومن نشتائی
صدابردار :حسن شبانکاره
گریم :سمیه همایون
طراح صحنه و لباس :آریا گازر
تهیه کننده :آریا گازر
شهر :تهران
بازیگران :آریا گازر ،محمد مرغجویی ،حمید رضازاده،
امین وکیلی

تهران1380 /
کارشناسی ادبیات نمایشی
1400
12:00

2021
12:00

Judgment

Aria Gazor

Tehran/2001
B.A in Dramatic Literature

Screenwriter: Aria Gazor
Cinematographer: Ali Ehsani
Editor: Hooman Nashtaei
Sound Recordist: Hassan Shabankareh
Makeup Artist: Somayeh Homayoun
Set and Costume Designer: Aria Gazor
Producer: Aria Gazor
City: Tehran
Cast: Aria Gazor, Mohammad Marghjoei, Hamid
Rezazadeh, Amin Vakili

خالصه داستان:
مانــی و ســورنا هنرجویــان یــک هنرســتان هســتند .آنهــا کــه شــاهد تعریــف و تمجیــد ناعادالنـهی مدیــر از
یــک هنرجــو و فیلمــش کــه فاقــد حتــی حداقــل اســتانداردهای فیلمساز یســت هســتند ،تصمیــم میگیرنــد
کــه اعتراضشــان را بــا ســاختن فیلمــی از مدیــر و رفتــارش نشــان دهنــد.
SYNOPSIS:
Mani and Sorena are students of a broadcasting school. They upset about an unfair judgment on
student films by the school principal. So they decided to make movie about this and make fun of the
school principal.
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DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

رضا جمالی

اردبیل1357 /
کارشناسی عکاسی

Reza Jamali

Ardabil /1978
M.A in Photography

قهوه خانه عاشیقالر

1401
17:00

فیلمنامه نویس :رضا جمالی
فیلمبردار :امیرمحبوب شکرزاده
تدوینگر :سامره اعالیی
صدابردار :امیرعباس علیرضایی
صداگذار :محمدعلی درگاهی
گریم :رضا صاحب نظر
طراح صحنه و لباس :هما ولی زاده
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران -دفتر اردبیل
و رضا جمالی
شهر :اردبیل
بازیگران :حمداله سلیمی ،احمد پروستان ،صفت آهاری،
ناصرمحبی

2022
17:00

Ghahve khaneye Ashighlar

Screenwriter: Reza Jamali
Cinematographer: Amir Mahbub Shokrzade
Editor: Samere Alaei
Sound Recordist: Amir Abbas Alirezaei
Sound Mixer: Mohammad Ali Dargahi
Makeup Artist: Reza Saheb Nazar
Set and Costume Designer: Homa Valizade
Producer: IYCS- Ardabil and Reza Jamali
City: Ardabil

Cast: Hamdollah Salimi, Ahmad Prostan, Sefat
Ahari, Naser Mohebi

خالصه داستان:
پیرمــردی بــه نــام نظرعلــی تصمیــم مــی گیــرد تــا بــرای مراســم عروســی پســرش یــک خواننــده ســنتی ترکــی
(عاشــیق) بیــاورد .در جســت و جــو بــرای پیــدا کــردن خواننــده مناســب ،او بــا عاشــیقهایی روبــرو میشــود
کــه بــه خاطــر مــرگ نزدیکانشــان حاضــر نیســتند آواز بخواننــد.
SYNOPSIS:
An old man named Nazar Ali, decide to invite an Ashiq to sing at his son wedding. To find a good
singer, he is meeting Ashigs who are no longer ready to sing because of the death of their loved ones.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
امیر هنرمند

1365 /تهران
کاردانی انیمیشن

Amir Honarmand
Tehran/1986
A.A in Animation

Silkworm

2022
30:00

Screenwriter: Amir Honarmand,
Mohammad Reza Honarmand
Cinematographer: Mohsen Hosseini
Editor: Farnaz Roshanaee
Sound Recordist: Ali Alavi
Sound Mixer: Amin Honarmand
Music: Payam Azadi
Makeup Artist: Morteza Kohzadi
VFX Supervisor: Kamyar Shafipour
Set and Costume Designer: Reyhaneh
Esmaeilian, Mina Salimi
Producer: Amir Honarmand
City: Tehran
Cast: Mohammad Amin Mohammadi,
Mohammad Rashno, Khayam Vaghar Kashani,
Rambod Kamali, Fatemeh Neishabouri, Amir
Reza Naroui, Janan Athar

1401
30:00

کرم ابریشم

 امیر هنرمند و محمدرضا هنرمند:فیلمنامه نویس
 محسن حسینی:فیلمبردار
 فرناز روشنایی:تدوینگر
 علی علوی:صدابردار
 امین هنرمند:صداگذار
 پیام آزادی:موسیقی
 مرتضی کهزادی:گریم
 کامیار شفیع پور:جلوه های ویژه بصری
 ریحانه اسماعیلیان و مینا سلیمی:طراح صحنه و لباس
 امیر هنرمند:تهیه کننده
 تهران:شهر

 خیام وقار، محمد رشنو، محمد امین محمدی:بازیگران
، امیررضا نارویی، فاطمه نیشابوری، رامبد کمالی،کاشانی
جانان اطهر

:خالصه داستان
امیــن پســر ســیزده ســاله موبایــل آیفــون دســت دوم امــا گــران قیمتــی از بــرادرش هدیــه میگیــرد کــه او را
.بــه دنیــای غیرمنتظــره یــک زوج غریبــه میبــرد

SYNOPSIS:
A used smartphone takes a teenage village boy to an unexpected journey in life of an estranged
couple.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرزاد رنجبر

تهران1364 /
کارشناسی کارگردانی

Farzad Ranjbar
Tehran/1985
B.A in Directing

گودال
فیلمنامه نویس :فرزاد رنجبر
فیلمبردار :پوریا حیدری
تدوینگر :شاهین سپهری
صدابردار :سیدرضا حسینی نیا
صداگذار :پارسا مهدوی
موسیقی :پارسا مهدوی
گریم :مصطفی خرمیان
طراح صحنه و لباس :ساناز ترابی
تهیه کننده :عمار خطی و صدا و سیمای مرکز سمنان
شهر :سمنان
بازیگران :محمد برهمنی ،فرزام رنجبر ،امین
اسفندیار،سجاد باقری،میالد فرج زاده

1400
20:00

2021
20:00

The hole

Screenwriter: Farzad ranjbar
Cinematographer: Pooria Heydari
Editor: Shahin Sepehri
Sound Recordist: Seyed Reza Hoseininia
Sound Mixer: Paras Mahdavi
Music: Paras Mahdavi
Makeup Artist: Mostafa khoramian
Set and Costume Designer: Sanaz Torabi
Producer: Ammar Khatti and Semnan IRIB
City: Semnan
Cast: Mohammad Brahmani, Farzad Ranjbar,
Amin Esfandiar, Sajjad Bagheri, Milad Faraj Zadeh

خالصه داستان:
ســیاوش یــک کارگــردان شکســت خــورده ،منتظــر یــک فرصــت مناســب اســت تــا از همکالســی ســابقش ســینا
درخواســت کمــک مالــی بکنــد .بنابرایــن وقتــی ســینا او را بــه یــک ســفر دوســتانه دعــوت میکنــد فــورا قبــول
میکنــد .غافــل از آنکــه ســینا قصــد تســویه حســاب اتفاقــات گذشــته را دارد.
SYNOPSIS:
Siavash, a failed director, looking for the right opportunity to ask for financial help from his former
classmate Sina. So when Sina invite him for a friendly trip, he accepts immediately. Unaware that Sina
wants to avenge.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
فردین انصاری

1373 /اصفهان
کارشناسی کارگردانی سینما

Fardin Ansari

Isfahan/1994
B.A in Cinema Directing

lady

2022
15:00

Screenwriter: Fardin Ansari
Adapted from: Macbeth - Shakespeare
Cinematographer: Siavash Mazroui
Editor: Fardin Ansari
Sound Recordist: Marjan Masoumi
Sound Mixer: Behnam Rad
Music: Majed JabalAmeli
Makeup Artist: Niloufar Sadeghi
Set and Costume Designer: Fardin Ansari
Producer: IYCS, Niloufar Sadeghi, Fardin Ansari
City: Tehran

Cast: Masoumeh Ghasemipour, Mahsa
Ghaffarzadeh, Asal Abiri, Erfan Khaleghi

1401
15:00

لیدی

 فردین انصاری:فیلمنامه نویس
 شکسپیر-  نمایشنامه مکبث:منبع اقتباس
 سیاوش مزروعی:فیلمبردار
 فردین انصاری:تدوینگر
 مرجان معصومی:صدابردار
 بهنام راد:صداگذار
 ماجد جبل عاملی:موسیقی
 نیلوفر صادقی:گریم
 فردین انصاری:طراح صحنه و لباس
 نیلوفر صادقی، انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
و فردین انصاری
 تهران:شهر
 عسل،مهسا غفارزاده،  معصومه قاسمی پور:بازیگران
 عرفان خالقی،عبیری

:خالصه داستان
.لیدی مکبث پس از سالها به مالقات مکبث میرود تا او را ارشاد کند

SYNOPSIS:
Lady Macbeth visits Macbeth after many years to give him advice.
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وحید نامی

Central Hospital

2021
19:00

Screenwriter: Navid Nami, Vahid Nami
Cinematographer: Dariush Nastooh
Editor: Mohammad Najarian
Sound Recordist: Hasan Salmani
Sound Mixer: Mohammad Mahdi Javaherizadeh
Music: Mehran Poormandan
Makeup Artist: Negin Rahbari
VFX Supervisor: Hadi Khanmohammadi
Set and Costume Designer: Milad Del Asa,
Elham Barzin
Producer: IYCS and Niloofar Zivardar
City: Tabriz
Cast: Javd Ghamati, Hadi Eftekharzadeh,
Yousefali Daryadel, Azadeh Sutudeh,
Mehrdad Saadat, Parisa Sohrabi, Vahid
Shirzad,Mohammad Monajati

1400
19:00

مریضخانه مرکزی
 وحید نامی و نوید نامی:فیلمنامه نویس
 داریوش نستوه:فیلمبردار
 محمد نجاریان:تدوینگر
 حسن سلمانی:صدابردار
 محمدمهدی جواهری زاده:صداگذار
 مهران پورمندان:موسیقی
 نگین رهبری:گریم
 هادی خانمحمدی:جلوه های ویژه بصری
 میالد دلآسا:طراح صحنه
 الهام برزین:طراح لباس
 انجمن سینمای جوانان ایران و نیلوفر زیوردار:تهیه کننده
 تبریز:شهر
 یوسف علی، هادی افتخارزاده، جواد قامتی:بازیگران
، مهرداد سعادت، آزاده ستوده، پریسا سهرابی،دریادل
 محمد مناجاتی،وحید شیرزاد

Vahid Nami

1364 /تبریز
کاردانی سینما

Tabriz /1985
A.A in Cinema

کــــــــارگردان

DIRECTOR

نوید نامی

1370 /تبریز
کارشناسی ارشد نقاشی

Navid Nami
Tabriz /1991
M.A in Painting

:خالصه داستان
 امــا شــهردار بــدون. کیلوئــی از شــکم شــهردار خــارج میشــود19  یــک تومــور،در مریضخانــه مرکــزی شــهر
.تومــور نمیتوانــد بــه زندگــی ادامــه دهــد

SYNOPSIS:
In central hospital of a city, a 19 - kilo tumor has been taken out of the corrupted mayor’s stomach
during a surgery. The point is that the mayor cannot live without the tumor.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

نوا نعمتی

نارس
َ
فیلمنامه نویس :نوا نعمتی
منبع اقتباس :نقاشی لوکرسیا اثر رامبراند
فیلمبردار :محمد رسولی
تدوینگر :پویان شعلهور
صدابردار :میثم حسنلو
صداگذار :محدثه تیموری
موسیقی :مهران میرمیری
گریم :فائقه بهمنش
جلوه های ویژه بصری :محسن نجفی
طراح صحنه و لباس :پوریا اخوان و اسما احمدی
تهیه کننده :نوا نعمتی
شهر :تهران

بازیگران :آیناز آذرهوش ،شهریار فرد ،نیلوفر بنا،
سروش صادقی

اهواز1369 /
کارشناسی بازیگری نمایش
1400
14:00

2021
14:00

Unripe

Nava Nemati

Ahvaz /1990
B.A in Theater Acting

Screenwriter: Nava Nemati
Adapted From: Rembrandt›s Painting of Lucrecia
Cinematographer: Mohammad Rasouli
Editor: Pooyan Sholevar
Sound Recordist: Meysam Hasanloo
Sound Mixer: Mohadese Teymoory
Music: Mehran Mirmiri
Makeup Artist: Faeghe Behmanesh
VFX supervisor: Mohsen Najafi
Set and Costume Designer: Pouria Akhavan and
Asma Ahmadi
Producer: Nava Nemati
City: Tehran
Cast: Ainaz Azarhoush, Shahriyar Fard,
Niloofar Bana, Soroosh Sadeghi

خالصه داستان:
دختــر جــوان و بازیگــری بــه اســم آوا کــه در حــال تمریــن پرفورمنــس مــرگ لوکرسیاســت .در حیــن تمرینهــا بــا
کارگــردان اش دچــار مشــکالتی مــی شــود کــه از نظــر روحــی او را بــا قصه نقاشــی لوکرســیا اثــر رامبرانــد درگیر می کنــد ،از
طــرف دیگــر مجبــور شــده انــد یــک هفتــه زودتــر اجــرا برونــد امــا او خــودش را بــرای هیــچ چیــز آمــاده نمــی بینــد
کــه باعــث مــی شــود در پایــان تصمیــم مهمــی بــرای زندگــی اش بگیــرد.
SYNOPSIS:
During rehearsals for The Death of Lucretia, Ava, a young actress, is facing conflicts with the director.
The performance will start a week earlier and she does not feel prepared. This affects the character
she portrays.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای ایران /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

محمدمهدی باقری

رفسنجان1367/
کارشناسی کشاورزی

M. Mahdi Bagheri
Rafsanjan /1988
Bachelor Agriculture

نجان
فیلمنامه نویس :محمدمهدی باقری
فیلمبردار :حامد حسینی سنگری
تدوینگر :محمدمهدی باقری
صدابردار :حسن مهدوی
صداگذار :حسن مهدوی
جلوههای ویژه بصری :یاسین اهلل دادیان
طراح صحنه و لباس :فرزانه غریبی جویباری
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران و
محمدمهدی باقری
شهر :تهران
بازیگران :ابوالفضل قربانزاده ،سانیار رفیعی پور،
فریبرز منصوری ،ارسان محمدبیگی

1400
15:00

2021
15:00

Najan

Screenwriter: M. Mahdi Bagheri
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Editor: M. Mahdi Bagheri
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Mixer: Hasan Mahdavi
VFX Supervisor: Yasin Allahdadian
Set and Costume Designer: Farzaneh Gharibi
Jooybari
Producer: IYCS and M. Mahdi Bagheri
City: Tehran
Cast: Abolfazl Ghorbanzadeh , Sanyar Rafeipour
Fariborz Mansoori , Ersan Mohammadbeigi

خالصه داستان:
نجــان پســر ناشــنوایی اســت کــه توســط بــرادر حیلــه گــرش بــه جنــگل بــرده میشــود .نجــان قبــول
میکنــد کــه ســمعک خــود را بیــرون بیــاورد تــا آرزویــش توســط درختــی کــه بــرادرش ادعــا میکنــد درخــت
آرزوهاســت ،بــرآورده شــود.
SYNOPSIS:
Najan is a deaf boy who is taken into the woods by his cunning brother. His brother is tricking him and
Najan agrees to take out his hearing aid, so the wish-fulfilling tree fulfills any wish that he has.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
پارسا امیری زاد

1375 /تهران
کارشناسی ارشد فیزیک

Parsa Amirizad
Tehran /1996
M.A in Physics

Jinx

2022
26:00

Screenwriter: Majid Farhang Baftani
Cinematographer: Hamed Baghaeian
Editor: Mahdi Mokhtari
Sound Recordist: Meysam Motamedi
Sound Mixer: Hasan Mahdavi
Music: Maziar Shahsavari
Makeup Artist: Abolfazl Izad
VFX Supervisor: Mostafa Nohe Khan
Set and Costume Designer: Neda Tamimi
Producer: Alireza Hazhirpour
City: Tehran
Cast: Vahid Montazeri, Ali Ostadi, Ali Bagheri,
Mersad Feizi, Sina Khansari, Majid Farhang Baftani,
Nasir Saki, Hanie Lashkar Bolooki, Mahdi
Mokhtari

نحسی

1401
26:00

 مجید فرهنگ بافتانی:فیلمنامه نویس
 حامد بقائیان:فیلمبردار
 مهدی مختاری:تدوینگر
 میثم معتمدی:صدابردار
 حسن مهدوی:صداگذار
 مازیار شهسواری:موسیقی
 ابوالفضل ایزد:گریم
 مصطفی نوحه خوان:جلوه های ویژه بصری
 ندا تمیمی:طراح صحنه و لباس
 علیرضا هژیرپور:تهیه کننده
 تهران:شهر
، علی باقری، علی استادی، وحید منتطری:بازیگران
، مجید فرهنگ بافتانی، سینا خوانساری،مرصاد فیضی
 مهدی مختاری، هانیه لشکر بلوکی،نصیر ساکی

:خالصه داستان
عروسی کیه؟.خواهرم گرفتی منو؟ عروسی خواهرته بعد تو نرفتی ؟.دعوت نبودم خب.. عروسی خواهر آدم دعوتیه مگه ؟ میریم کالنتریSYNOPSIS:
- Whose wedding is it?
-My sister
- Are you kidding me? Why didn’t you participate in your sister’s wedding?
-Because they didn’t invite me.
-You are full of it. We go to the police station.
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امین خجسته

Don’t Worry About Me

2022
15:00

Screenwriter: Amin Khojasteh
Cinematographer: Alireza Barazandeh
Editor: Marjan Tabasi
Sound Recordist: Saman Shahamat
Sound Mixer: Zohreh Ali’akbari
Music: Alireza Sarpas
Makeup Artist: Mona Jafari
Set and Costume Designer: Asma Ahmadi and
Sara Azam’panah
Producer: IYCS , Amin Khojasteh
City: Tehran
Cast: Fatemeh Motamed’aria , Neda Jebreili,
Aslan Shah’ebrahimi

1401
15:00

نگران من نباش

1366 /شیراز
کارشناسیارشد سینما

Amin Khojasteh
Shiraz /1987
M.A in Cinema

 امین خجسته:فیلمنامه نویس
 علیرضا برازنده:فیلمبردار
 مرجان طبسی:تدوینگر
 سامان شهامت:صدابردار
 زهره علیاکبری:صداگذار
 علیرضا سرپاس:موسیقی
 مونا جعفری:گریم
 سارا اعظمپناه و اسما احمدی:طراح صحنه و لباس
 امین خجسته،  انجمن سینمای جوانان ایران:تهیه کننده
 تهران:شهر

 اصالن،  ندا جبرئیلی،  فاطمه معتمدآریا:بازیگران
شا هابراهیمی

:خالصه داستان
.آبان پس از هفتسال در حالی به خانه بازمیگردد که مادرش در شرایط روحی مناسبی قرار ندارد

SYNOPSIS:
After seven years, Aban returns home while her mother is in a disturbed state of mind.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمد پایدار
1371 /تهران

کارشناسی سینما و
کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون

Mohammad Paydar
Tehran /1992

B.A in Cinema and of M.A in
Television production

Black Soda

2021
18:00

Screenwriter: Mohammad Paydar
Cinematographer: Arash khallaghdoost
Editor: Ali Goorani
Sound Recordist: Masoud Shahverdi
Sound Mixer: Mehrshad Malakooti
Music: Omid Roshanbin
Makeup Artist: Zahra Babaie
VFX Supervisor: Hasan Najafi Rad
Set and Costume Designer: Ali Bahri and
Marjan Khorammi
Producer: Mohammad Javad Movahed
City: Tehran
Cast: Alireza Deylami, Mahdi Samadi, Ehsan
Sheikhi, Mahmoud Nazar Alian, Fariborz
Shahkarami, Mohammadreza Bani Nasrolah,
Bashir Nikzad, Ali Rasekh, Ghodratolah Bayat,
Mohammadreza Zahedi

1400
18:00

نوشابه مشکی
 محمد پایدار:فیلمنامهنویس
 آرش خالق دوست:فیلمبردار
 علی گورانی:تدوینگر
 مسعود شاهوردی:صدابردار
 مهرشاد ملکوتی:صداگذار
 امید روشن بین:موسیقی
 زهرا بابایی:گریم
 حسن نجفی راد:جلوه های ویژه بصری
 علی بهری:طراح صحنه
 مرجان خرمی:طراح لباس
 محمد جواد موحد:تهیه کننده
 تهران:شهر

، مهدی صمدی، احسان شیخی، علیرضا دیلمی:بازیگران
، محمدرضا بنی نصراهلل، فریبرز شاه کرمی،محمود نظر علیان
 محمدرضا زاهدی، قدرت اهلل بیات، علی راسخ،بشیر نیکزاد

:خالصه داستان
!خدایا مرا پاکیزه بپذیر

SYNOPSIS:
God embrace me while I’m free of sins.
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محمد همتی

Pruning

2022
12:00

هرس

1401
12:00

Screenwriter: Mohammad Hemmati and
Amin Pakparvar
Cinematographer: Saeid Keshipoor
Editor: Marjan Tabasi
Sound Recordist: Mohammadali Dargahi
Sound Mixer: Behnia Yousefi
Music: Behnia Yousefi
Makeup Artist: Siavash Mirvahedi
VFX Supervisor: Mohammad Hasan Aalami and
Amir Afchangi
Set and Costume Designer: Pooria Rahimi
Producer: Hossein Fallah
City: Tehran

 محمد همتی و امین پاک پرور:فیلمنامه نویس
 سعید کشی پور:فیلمبردار
 مرجان طبسی:تدوینگر
 محمد علی درگاهی:صدابردار
 بهنیا یوسفی:صداگذار
 بهنیا یوسفی:موسیقی
 سیاوش میر واحدی:گریم
 محمد حسن عالمی و:جلوه های ویژه بصری
امیر افچنگی
 پوریا رحیمی:طراح صحنه و لباس
 حسین فالح:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Ebrahim Azizi, Sanaz Roshani,
Amirmohammad Hadavand, Erfan Tavana, Milad
Khedmatgozar

 امیر محمد، ساناز روشنی، ابراهیم عزیزی:بازیگران
 میالد خدمت گزار، عرفان توانا،هداوند

1378 /سمنان
کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر

Mohammad Hemmati
Semnan /1999

B.A in Theater Acting and Directing

:خالصه داستان
. ختنه شود،ایلیا کودکی است که قرار است دیرتر از سن مرسوم

SYNOPSIS:
Iliya is a child who is supposed to be circumcised later than the usual age.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
مانا پاک سرشت

1371 /رشت
کارشناسی مهندسی معماری

Mana Pakseresht

Rasht /1992
Bachelor Architectural Engineering

Interval

2022
15:00

1401
15:00

وقفه

Screenwriter: Mana Pakseresht
Cinematographer: Armin Yousefzadeh
Editor: Alborz Poursayad
Sound Recordist: Alireza Daryadel
Sound Mixer: Hassan Sangachin
Music: Milad Hojati
Makeup Artist: Mohana Poursayad
VFX Supervisor: Hesam Kanafi
Set and Costume Designer: Mana Pakseresht
Producer: IYCS , Alborz Poursayad
City: Rasht

 مانا پاک سرشت:فیلمنامه نویس
 آرمین یوسف زاده:فیلمبردار
 البرز پورصیاد:تدوینگر
 علیرضا دریادل:صدابردار
 حسن سنگاچین:صداگذار
 میالد حجتی:موسیقی
 مهنا پورصیاد:گریم
 حسام کنفی:جلوههای ویژه بصری
ک سرشت
  مانا پا:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمای جوانان ایران و البرز پورصیاد:تهیه کننده
 رشت:شهر

Cast: Mana Pakseresht, Arshia Zeynali, Masoud
Badrtalei, Esmaeil Hajati, Siamak Hoseinpour,
Amirhosein Abbasi

 مسعود بدر، عرشیا زینعلی، مانا پاک سرشت:بازیگران
 امیرحسین، سیامک حسین پور، اسماعیل حاجتی،طالعی
عباسی

:خالصه داستان
. شایدم رفتی و دیگه برنگشتی، خداررو چه دیدی،برو هروقت پاک شدی برگرد

SYNOPSIS:
Come back when you’re pure. Who knows, maybe you leave and never come back.
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پویان مکری

Yektan

2021
25:00

1400
25:00

یک تن

Screenwriter: Pooyan Mokri
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Editor: Behnam Abedi
Sound Recordist: Morteza Samani
Sound Mixer: Saman Shahamat
Music: Ava Rasti, Pooyan Mokri, Schubert,
Mozart
Makeup Artist: Sachlin Mahdilou
VFX Supervisor: Ali Tasdighi
Set and Costume Designer: Avideh Amali
Producer: IYCS, Navid Layeghi
City: Tehran

 پویان مکری:فیلمنامه نویس
 حامد حسینی سنگری:فیلمبردار
 بهنام عابدی:تدوینگر
 مرتضی سامانی:صدابردار
 سامان شهامت:صداگذار
 شوبرت، موتزارت، پویان مکری، آوا راستی:موسیقی
 ساچلین مهدی لو:گریم
 علی تصدیقی:جلوه های ویژه بصری
 آویده آمالی:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمای جوانان ایران و نوید الیقی:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Alireza Yektan, Niloufar Zavarogh,
Sadaf Baradaran, Ramtin Houshmand, Vahid
Ghazizahedi, Hila Kordbacheh

، صدف برادران، نیلوفر زوارق،ک تن
  علیرضا ی:بازیگران
 هیال کردبچه، وحید قاضی زاهدی،رامتین هوشمند

1363 /تهران
کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی

Pooyan Mokri

Tehran /1984
M.A in Business Management

:خالصه داستان
.آقای یکتن اعتقاد دارد که اگر هزار بار دیگر به این دنیا میآمد همین زندگی را انتخاب میکرد

SYNOPSIS:
Mr. Yektan believes If he had the chance to live his life again, he will live the same life twice.
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NATIONAL COMPETITION/ FICTION

DIRECTOR

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ FICTION

 داستانی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
یاسر برزگر

Yaser Barzegar
Qaemshahr /1984
Acting Diploma

1363/قائمشهر
دیپلم بازیگری

Ye chum_Ye lang

2022
17:00

1401
17:00

یهچوم یهلنگ

Screenwriter: Arezoo Khanjani and
Yaser Barzegar
Cinematographer: Behrouz Badrouj
Editor: Esmaeil Alizadeh
Sound Recordist: Majid Amini
Sound Mixer: Mohamad Hosein Ebrahimi
Music: Nima Aziminezhad
Makeup Artist: Firouzeh Parchami
Set and Costume Designer: Saeed Hsanlou and
Samaneh Ahmadi Motlagh
Producer: Arash Ariafar and Arezoo Khanjani
City: Tehran

 آرزو خانجانی و یاسربرزگر:فیلمنامه نویس
 بهروز بادروج:فیلمبردار
 اسماعیل علیزاده:تدوینگر
 مجید امینی:صدابردار
 محمد حسین ابراهیمی:صداگذار
 نیما عظیمی نژاد:موسیقی
 فیروزه پرچمی:گریم
 سعید حسنلو و سمانه احمدی مطلق:طراح صحنه و لباس
 آرش آریافر و آرزو خانجانی:تهیه کننده
 تهران:شهر

Cast: Reza Amouzad, Arvin Hami Tabari,
Abolfazl Saeli, Alireza Babajanzadeh, Mohamad
Javad Valipor, Mohamad Hesam Momenabadi,
Farshid Ghasemi

، ابوالفضل سائلی، آروین حامی طبری، رضا عموزاد:بازیگران
محمد حسام،محمد جواد ولیپور،علیرضا باباجانزاده
 فرشید قاسمی،مومنآبادی

:خالصه داستان
. معلمی از وجود هیوالیی خطرناک در جنگل به دانشآموزان خود خبر میدهد،در روستایی دور افتاده

SYNOPSIS:
In an ancient and isolated village, a teacher informs his students about a dangerous monster in the forest
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 هیات انتخاب و داوری مستند/مسابقه سینمای ایران

محمد صادق اسماعیلی
Mohammad-Sadegh Esmaili
Kerman/1988

1367/کرمان

کارشــناس ارشـــــــــد تهیهکننـــدگی فیلــم مســتند

M.A. in Documentary Film roduction

Experiences:
Cinema instructor at IYCS School and Lecturer at university,
Member of the Iranian Documentary Filmmakers
Association (IRDFA).
Education Expert at the IYCS,
Cinema instructor at more than 20 documentary
Filmmaking workshops,
His films have been selected and also won several awards
at the various national and international film festivals.

:فعالیت ها
مدرس دانشگاه و انجمن سینمای جوانان ایران
عضو پیوسته انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران
 برگزارکننــده،کارشــناس آمــوزش انجمــن ســینمای جوانــان ایــران
 کارگاه آمــوزش مستندســازی در اقصــی نقــاط کشــور20 بیــش از
حضــور در بیــش از صــد فســتیوال ملــی و بیــن المللــی

Filmography:
Director of several documentaries such as “Ashang”
“Adour”, “Gislo”

:آثار
» «گیسلو،» «آدور،»مستند «آشنگ

Awards:
Won the Special Jury prize: cash prize, Diploma and
trophy at the 13th Iran International Documentary
Film Festival, Cinema Verite.
Won the Best Film Award at the Iran Documentary
TV Festival.
Won the Best Short Documentary Award at Moscow
International Documentary Film Festival DOKer.

:جوایز
تندیــس و جایــزه ویــژه هیــأت داوران ســیزدهمین جشــنواره
جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره،بینالمللــی ســینما حقیقت
 جایــزه بهتریــن فیلــم مســتند جشــنواره،تلویزیونــی مســتند ایــران
)doker( مســکو
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مسابقه سینمای ایران /هیات انتخاب و داوری مستند

عطیــه زاعر آرنـــــــدی
Atiyeh Zare Arandi
اصفهان1369/

Isfahan/1990

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

M.A in Dramatic Literature

نویسنده و کارگردان

Director and Screenwriter

فعالیت ها:
نویسنده و کارگردان فیلم های داستانی ،مستند و تئاتر
عضــو هیــأت داوران در س و چهارمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی
فیلــم کــودک و نوجــوان

Experiences:
Zare Arandi has worked in several documentary,
fiction and theater projects as a Director and Writer.
She has been a member of jury at the 34th International
Film Festival for Children and Youth.

آثار:
تهیه کننده و کارگردان مستند بلند «جاهای خالی پر شود»
کارگردانــی مســتندهای پرتــره نیمــه بلنــد «بهــار بــه روایــت
چهــرزاد» و «ســایه ســرو بلنــد» ،تهیــه کننــده و کارگــردان
مســتند کوتــاه «میــان دو قبــر کهنــه دفــن شــود» ،تهیــه کننــده
و کارگــردان فیلــم هــای کوتــاه داســتانی «بهــار تابســتان پاییــز»
«انکسار»« ،یکی نه یکی».

Filmography:
Producer and Director of several fiction short films and
documentaries such as “Fill in the Blanks”, “Spring
according to Chehrzad”, “Shadow of the Long Cedar”, “Be
buried between Two Old Graves”, “Spring, Summer,
”Autumn”, “Refraction” and “One No One

جوایز:
کســب عنــوان بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی مســتند از
جشــنواره چهاردهــم ســینما حقیقــت،
کســب نشــان فیــروزه ای بــرای بهتریــن فیلــم جشــنواره از
چهاردهمیــن جشــنواره مســتند ســینما حقیقــت،
کســب عنــوان تهیــه کننــده و کارگــردان و موســیقی برتــر از
هفدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک بــرای نمایــش
«صندوقچــه رویــا».

Awards:
Won the Best Director and Best Film Award at the 14th
Iran International Documentary Film Festival, Cinema
Verite.
Won the festival’s Turquoise Symbol for Best Film at
the 14th Iran International Documentary Film Festival,
Cinema Verite.
Won the Best Producer, Best Director and Best Original
Music Award at the 17th International Theater Festival
Children and Youth for “Dreambox”.

95

95

NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE AND JURY

مسابقه سینمای ایران /هیات انتخاب و داوری مستند

یاســر فریــــــــــادرس
Ya s s e r Fa r y a d r a s
نهاوند1370/

Nahavand/1991

کارشناسـی ارشد مدیریت رسانه

M.A in Media Management

فعالیت ها:
مدیــر ســابق مرکــز مســتند حــوزه هنــری ،قائــم مقــام شــبکه
مســتند ســیما

Experiences:
Former Manager of the Documentary Center of the
Hozeh Honari.
Deputy of the IRIB Mostanad TV channel.

آثار:
تهیــه کننــده برنامــه تلویزیونــی «بــه اضافــه مســتند» ،تهیــه کننــده
برنامــه تلویزیونــی «قبــل انقــاب» ،تهیــه کننــده مســتندهای
«تنهــا مــدرس»« ،فرزنــد ایــران»« ،پســرم ســلمان»« ،اصغــر آقــا آکتــور
ســینما»« ،باشــگاه شــهرت» و...

Filmography:
Producer of several Documentary TV series such as
“Be Ezafe Mostanad”, “Ghabl Az Enghelab”, “ Modares
Tanha”, “Farzand Iran”, “Pesaram Salman “, “Asghar Agha
Aktor Cinema”, “Bashgah Shohrat” etc.
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 هیات انتخاب و داوری مستند/مسابقه سینمای ایران

حســـــن نقــــاشـــــی
Hassan Naghashi
Yazd/1975

1354/یزد

کارشناسی ادبیات درامـاتیک

B.A in Dramatic Literature

Documentary Filmmaker

مستند ساز

Filmography:
“Sochius”, “Mashi and Mashian”, “Persian Tree”, “Mehranur “,
“A king of the world”, “Ajam Works”, “Parsi Primary
School” etc.

:آثار
» «مهــرا،»«درخــت پارســیک، »«مشــی و مشــیان، »«سوشــیوس
»«دبســتان پارســی، »«آثــار عجــم، »«شــاه جهــان

Awards:
Won the Best Film Award, Gold Medal and Festival Medal at
the Slatina Romania Film Festival, Won the Best Screenplay
Award at the BAR International Film Festival,
Won the Best Film at the 23th Tehran International
Short Film Festival,
Won the Best Director Award at the 15th Independent
Celebration of the Iranian Cinema,Won the Best Mid-Length
Documentary Award at the 16th Independent celebration
of Iranian cinema,
Won the Best Film Award at the 33thTehran International
Short Film Festival (The Parallel Section of Book and Cinema),
Won the Best Director Award at the 15th Iran International
Documentary Film Festival, Cinema Verite.

:جوایز
 نشــان طــا و مــدال جشــنواره اســاتینای،جایــزه بهتریــن فیلــم
 جايــزه بهتريــن فيلمنامــه نويــس از جشــنواره،رومانــی
 جایــزه بهتریــن فیلــم در بخــش،BAR بيــن المللــی فيلــم
چشــم انــداز از بیســت و ســومین دوره جشــنواره بینالمللــی
 جایــزه بهتریــن کارگردانــی از پانزدهمیــن جشــن،فیلــم کوتــاه تهــران
 بهتریــن فیلــم نیمــه بلنــد از شــانزدهمین،مســتقل ســینمای ایــران
 بهتریــن فیلــم بخــش کتــاب و ســینما،جشــن ســینمای ایــران
از ســی وســومین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتـــــاه تهــران
بهتریــن کارگردانــی فیلــم بلنــد از پانزدهمیــن جشــنوارهی
.)بینالمللــی ســینمای مســتند ایــران (ســینما حقیقــت
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مسابقه سینمای ایران /هیات انتخاب و داوری مستند

سید مازیــــــار هاشمی
Seyed Maziar Hashemi
شیراز1363/

Shiraz/1984

کارشناســی ارشــد کارگردانــی ،دانشــجوی دکتــری پژوهــش هنر
M.A in Directing, PhD Student in ART Studies

تهیه کننده و مدیر تولید

Producer and Production Manager

فعالیت ها:
عضو اتحادیه تهیهکنندگان خانه سینمای ایران

Experiences:
He is a Member of the Iranian Association of Cinema
Producers.

آثار:
تهیهکنندگــی مجموعــه نمايــش خانگــي «یاغــی» ،مجــری طــرح
فیلــم ســینمایی «شــنای پروانــه» ،تهیهکنندگــی مجموعــه مســتند
پرتــره«رخ» ،تهیهکنندگــی ســریال داســتانی «انحــراف» ،تهیهکنندگی
فیلــم هــای کوتــاه داســتانی «بچهخــور»« ،تــن پــوش»« ،واداشــته»
«شــهر هزاررنــگ» ،تهیهکنندگــی مجموعــه مســتند پرتــره « دکوپــاژ»
ث مرثیه»،
تهیهکنندگی مجموعه مستند داستانی «میرا 
تهیهکنندگــی مجموعــه مســتند داســتانی «تــا رهایــی» ،تهیهکنندگــی
و کارگردانــی مجموعــه مســتند داســتانی «پــرواز بــی پایان»
تهیهکنندگی و کارگردانی فیلم مستند «به خاطر کیومرث»

Filmography:
Producer of several fiction short films, documentary, feature
and TV Series such as “ Rebel “, “Butterfly Stroke”, “Rukh”,
“Enheraf”, “Pedovore”, “Clothing”, “Vadashteh”, “Shahre
Hezar Rang”, “Decoupage”, “Mirase Marsieh”, “Ta rahaee”.
Producer and Director of “Parvaz Bi Payan” and “Because
of Kyomerth”.

جوایز:
برنــده ســیمرغ بلوريــن بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران از ســی و
هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم «شــنای پروانــه» ،برنــده
ســیمرغ بلوريــن بهترین فیلم از ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجــر برای
فیلــم «بچهخــور» ،برنــده تندیــس بهتریــن مجموعــه تلویزیونی ســال
از چهارمیــن جشــنواره تلویزیونــی جامجــم بــرای مجموعــه دکوپــاژ،
برنــده جایــزه ســی و پنجمیــن جشــنواره شــبکه ســینمایی ســوئیس
فرایبــورگ ( )FIFFبــرای فیلــم کوتــاه داســتانی «تــن پــوش»،
برنــده تندیــس بهتریــن فیلــم کوتــاه جشــنواره بینالمللــی بوســان
بــرای فیلــم کوتــاه «دم اژدهــا»

Awards:
Won Crystal Simorgh for Audience Choice of Best Film at
the 37th Fajr Film Festival for the movie “ Butterfly Stroke”,
Won Crystal Simorgh for Best Short Film at the 37th Fajr
Film Festival for “ Pedovore”,
Won the Best TV Series Award at the 4th Jam-e-Jam
Television Festival for “Decoupage”.
Won the Best Film Award at the 35th Fribourg International
Film Festival (FIFF) for “Clothing”.
Won the Best Film Award at the Busan International Film
Festival for “Dragon′s Tail” etc.
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 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
سجاد ترابی

1371 /خمین
کارشناسیارشد کارگردانی

Sajjad Torabi

Khomein /1992
M.A in Theater Directing

The last of siros’ wishese

Researcher and Scriptwriter: Sajjad Torabi

2021
23:00

1400
23:00

آخرین آرزوی سیروس
 سجادترابی:فیلمنامه نویس و محقق

Cinematographer: Mehrdad Khaki

 مهرداد خاکی:فیلمبردار

Editor: Mehrdad Khaki

 مهرداد خاکی:تدوینگر

Sound Recordist: Behrouz Nayeri
Sound Mixer: Saeed Babaei
Producer: Sajjad Torabi
City: Tehran

 بهروز نیری:صدابردار
 سعید بابایی:صداگذار
 سجاد ترابی:تهیه کننده
 تهران:شهر

:خالصه داستان
.سرگذشت زندگی سیروس قایقران

SYNOPSIS:
A biographical documentary about Sirous Ghayeghran, an Iranian footballer and former captain of the
Iran national football team.
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داوود میرزابیگی

AMIR

2021
30:00

Researcher and Scriptwriter: Milad Jafarpour
Davood Mirzabeygi

1400
30:00

امیر

Davood Mirzabeygi
Kashan /1990
B.A in Cinema

،  داوود میرزابیگی:فیلمنامه نویس و محقق
میالد جعفرپور

Cinematographer: Ali Zaheri

 علی ظاهری:فیلمبردار

Editor: Ali Zaheri

 علی ظاهری:تدوینگر

Sound Recordist: Alireza Mashreghi

 علیرضا مشرقی:صدابردار

Sound Mixer: Alireza Mashreghi

 علیرضا مشرقی:صداگذار

Producer: Rasoul Ahmadi

 رسول احمدی:تهیه کننده

City: Karaj

1369 / کاشان
کارشناسی سینما

 کرج:شهر

:خالصه داستان
. اکراین به شهادت رسید۷۵۲ پرترهای از زندگی شهید امیر اشرفی که در پرواز

SYNOPSIS:
A portrait documentary about Amir Ashrafi, who was martyred in the Ukrainian Airlines Flight PS752.
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DIRECTOR

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کوروش فرزانگان

1353/بندرانزلی
کارشناسی جغرافیا

Koroush Farzanegan
Bandar-Anzali /1974
B.A in Geography

The lost

2022
6:00

Researcher and Scriptwriter: Koroush Farzanegan
Cinematographer: Milad Javadinejad

1401
6:00

اویر
 کوروش فرزانگان:فیلمنامه نویس و محقق
 میالد جوادی نژاد:فیلمبردار

Editor: Masood Honarbari

 مسعود هنربری:تدوینگر

Sound Mixer: Masood Honarbari

 مسعود هنربری:صداگذار

Producer: IYCS- Anzali, Koroush Farzanegan
City: Bandar-Anzali

 دفتر انزلی و- انجمن سینمایی جوانان ایران:تهیه کننده
کوروش فرزانگان
 بندرانزلی:شهر

:خالصه داستان
.هجوم زندگی ماشینی به زندگی سنتی

SYNOPSIS:
Machine age, the lost world.
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مسابقه سینمای ایران /مستند

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرح زارع

تهران1350 /
کارشناسی تکنولوژی آموزشی

Farah Zare

Tehran /1971
B.A in Educational Technology

به من اشاره کن
فیلمنامه نویس و محقق :فرح زارع
فیلمبردار :نیلوفر کرمی و فرح زارع

1400
25:00

2021
25:00

Show me a sign

Researcher and Scriptwriter: Farah Zare
Cinematographer: Niloufar Karami and Farah Zare

تدوینگر :فرح زارع و مهیار یاور

Editor: Farah Zare and Mahyar Yavar

صدابردار :پدرام ابویی و مینا تقی زاده

Sound Recordist: Pedram Abui and

صداگذار :مهیار یاور
موسیقی :مهدی زمانی
تهیه کننده :انجمن سینمایی جوانان ایران و
فرح زارع مهرجردی
شهر :تهران

Mina Taghizadeh
Sound Mixer: Mahyar Yavar
Music: Mahdi Zamani
Producer: IYCS , Farah Zare Mehrjerdi
City: Tehran

خالصه داستان:
روایــت زندگــی دو خواهــر ناشــنوا و همســران ناشنوایشــان و چالشهــای زندگــی هــر یــک در مواجهــه بــا
مســائل زندگــی و تربیــت فرزنــد .نگرانــی یکــی از خواهرهــا از بابــت شــنوا بــودن فرزنــدی کــه قــرار اســت بــه
دنیــا بیایــد.
SYNOPSIS:
A documentary about the challenges of deaf couples and their worries about the condition of the children
they are going to have.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
سجاد ایمانی
1367/ممسنی

Sajad Imani

Mamsani /1987

کارشناسیارشدسینما

PAEEZAN

2021
27:00

B.A in Cinema

Researcher and Scriptwriter: Sajad Imani,

1400
27:00

پاییزان

 لیال رضویپور، سجاد ایمانی:فیلمنامه نویس و محقق

Leila Razavipour

 سجاد ایمانی:فیلمبردار

Cinematographer: Sajad Imani

 سجاد ایمانی:تدوینگر

Editor: Sajad Imani

 بهنام احسانی:صدابردار

Sound Recordist: Behnam Ehsani

 محمدحسین ابراهیمی:صداگذار

Sound Mixer: Mohammad Hossein Ebrahimi
Producer: Sajad Imani

 سجاد ایمانی:تهیه کننده
 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
. سی و پنج سال است که تنها زندگی میکند، ساله80 مهری؛ مادر پیر

SYNOPSIS:
Mehri; The 80-year-old mother has been living alone for thirty-five years.
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کامران رحیمی

Refuge in See

2021
23:00

Researcher and Scriptwriter: Kamran Rahimi
Cinematographer: Alireza Sedaghat
Editor: Kamran Rahimi, Freshteh karami nezhd
Sound Recordist: Hadi Boridani
Sound Mixer: Freshteh karami nezhd, Kamran Rahimi
Music: Mahdi GHafari
Producer: IYCS, Mohammadreza Vajdi,
Kamran Rahimi
City: Bushehr

1400
23:00

پناه به دریا

1373 /بوشهر
دانشجوی کارشناسی عمران

Kamran Rahimi

Busheher /1994
B.A in Civil EngineeringActing

 کامران رحیمی: محقق، فیلمنامه نویس
 علیرضا صداقت:فیلمبردار
 کامران رحیمی و فرشته کرمینژاد:تدوینگر
 هادی بریدانی:صدابردار
 کامران رحیمی و فرشته کرمینژاد:صداگذار
 مهدی غفاری:موسیقی
، انجمن سینمایی جوانان ایران:تهیه کننده
کامران رحیمی و محمدرضا وجدی
 بوشهر:شهر

:خالصه داستان
 شــغل ناخــدای لنــج را، او پــس از یــک اتفــاق،زائــر حســین در یــک روســتای ســاحلی تنهــا زندگــی میکنــد
.کنــار گذاشــته اســت

SYNOPSIS:
Zair Hussain who has quitted his job as a sailor after an incident, lives in a coastal village alone.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محسن عسکری زاده

1373 /یزد
دانشجویکارشناسیسینما

Mohsen Askarizadeh
Yazd /1994
B.A Student in Cinema

Rozegare Mofid

2021
23:00

Researcher and Scriptwriter: Mohsen Askarizadeh
Cinematographer: Mahdi karimi

1400
23:00

روزگار مفید
 محسن عسکری زاده:فیلمنامه نویس و محقق
 مهدی کریمی:فیلمبردار

Editor: Mohsen Askarizadeh

 محسن عسکری زاده:تدوینگر

Sound Recordist: Hamed Askarizadeh

 حامد عسکری زاده:صدابردار

Sound Mixer: Mohsen Askarizadeh
Producer: Mohsen Askarizadeh
City: Tehran

 محسن عسکری زاده:صداگذار
 محسن عسکری زاده:تهیه کننده
 تهران:شهر

:خالصه داستان
 نقــاش و مجســمه ســاز معاصــر بــا تمرکــز بــر، گریمــور، بازیگــر،روایتــی از زندگــی زنــده یــاد روح اهلل مفیــدی
.زیســت ســالم و هنرمندانــه وی

SYNOPSIS:
A documentary about the life of Roohollah Mofidi. He is a contemporary actor, make-up artist, painter,
and sculptor and is famous for his artistic and earnest life.
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سولماز علیزاده

Souri

2022
30:00

1401
30:00

سوری

Researcher and Scriptwriter: Solmaz Alizadeh

 سولماز علیزاده:فیلمنامه نویس و محقق

Cinematographer: Vahid Biuteh, Abdollah Shokri,

، فاطمه آسیابانها، عبداهلل شکری، وحید بیوته:فیلمبردار

Fatemeh Asiyabanha, Mohammad Ali Hazrati

 رامین رحمانی:تدوینگر

Sound Recordist: Sahand Alizadeh

 سهند علیزاده:صدابردار

Sound Mixer: Ramin Rahmani

 رامین رحمانی:صداگذار

City: Karaj

Solmaz Alizadeh

Ardabil /1979
M.A in Dramatic Literature

محمدعلی حضرتی

Editor: Ramin Rahmani

Producer: Ali Khoshbakht

1358 /اردبیل
کارشناسیرشد ادبیات نمایشی

 علی خوشبخت:تهیه کننده
 کرج:شهر

:خالصه داستان
نگاهــی بــه موضــوع عاشــقانهای کــه در بســتری روســتایی شــکل میگیــرد و در شــهری برســر زبانهــا میافتــد و
.» قصــه عشــق زنــی بــه نــام «ســوری.بــا ســروده شــاعری در قالــب غزلــی عاشــقانه جاودانــه میشــود

SYNOPSIS:
The film deals with a real rural love story, which has spreads among people in urban environment and
immortalized through a poetry. The love story of a woman named “ Souri “.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
احمد صراف یزد

1362 /یزد
کاردانی کارگردانی

Ahmad Saraf Yazd
Yazd /1983
A.A in Cinema

BATH PRINCE

2021
30:00

1400
30:00

شازده حمام

Researcher and Scriptwriter: Ahmad Saraf Yazd

 احمد صراف یزد:فیلمنامه نویس و محقق

Narrator, Author of speech text : Mohamad

 محمد صادق دهقانی: نویسنده گفتار متن

Sadegh Dehghani
Cinematographer: Mahdi Karimi
Editor: Hossein Narmenji
Sound Recordist: Mohamad Saraf Yazd
Sound Mixer: Hossein Narmenji
Producer: Ahmad Saraf Yazd

 مهدی کریمی:فیلمبردار
 حسین نارمنجی:تدوینگر
 محمد صراف یزد:صدابردار
 حسین نارمنجی:صداگذار
 احمد صراف یزد:تهیه کننده
 یزد:شهر

City: Yazd

:خالصه داستان
 پرشــور و بیپــروا بــه، دردمنــد، نــه در عکسهــا کــه در عمــق نگاهــش،میخواهیــم او را همانگونــه کــه هســت
. روایتــی از خالــق کتــاب «شــازده حمــام» پرفســور محمدحســین پاپلــی یــزدی.خاطــر آوریــم

SYNOPSIS:
We intend to remember him as he is, not just an image of him, but to remember the depth of his
thoughts, his pain, his passion, and his recklessness. This is a documentary short film about the writer
of the book “Bath Prince”, Professor Mohammad Hossein Papoli Yazdi.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

مسابقه سینمای ایران /مستند

کــــــــارگردان

DIRECTOR

علی شهابالدین

ساری1353 /
کارشناسیارشدعلومارتباطاتاجتماعی

Ali Shahabdin
Sari /1974

M.A in social communication sciences

گالش منزل
فیلمنامه نویس و محقق :علی شهابالدین
فیلمبردار :علی شهابالدین
تدوینگر :امید عبدالهی
صدابردار :غالمرضا رمضانپور
صداگذار :علی خطیبی
موسیقی  :وحید رئیسی
تهیه کننده :علی شهابالدین
شهر :تهران

1400
30:00

2021
30:00

Galesh Manzel

Researcher and Scriptwriter: Ali Shahabdin
Cinematographer: Ali Shahabdin
Editor: Omid Abdolahi
Sound Recordist: Gholamreza Ramezanpor
Sound Mixer: Ali Khatibi
Music: Vahid Raeisi
Producer: Ali Shahabdin
City: Tehran

خالصه داستان:
حــاج شــعبانعلی یکــی از آخریــن بازماندههــای پیشــه گالشــی ســالها و بــه تنهایــی و بــه دور از هیاهــوی
شــهری بــا عشــق در جنــگل زندگــی میکــرد .بعــد از مرگــش در اثــر عــدم حمایــت دولــت و زندگــی شهرنشــینی
و نــگاه منفعتطلبانــه فرزندانــش میــراث معنــوی پدر»گالــش منــزل» تخریــب و بــه بــاد فراموشــی ســپرده
میشــود و میــراث مــادی پــدر گاوهــا بــه مســلخ ســپرده میشــود.
SYNOPSIS:
After the death of one of the last survivors of the Galeshi occupation, his spiritual legacy is in danger
of being destroyed and forgotten.

110

110

پیام عزیزی

لوورخانه

شازند1358 /
کارشناسیارشد ادبیات نمایشی
1401
30:00

فیلمنامه نویس و محقق :شروین وحدت و پیام عزیزی
فیلمبردار :حسین حسینی اصیل و کیوان امامی
تدوینگر :شروین وحدت
صدابردار :شروین وحدت

2022
30:00

Louvre House

,Payam Azizi
Cinematographer: Hossein Hosseini Asil,
Keyvan Emami

صداگذار :بهزاد مهدی زاده
موسیقی :مهدی ریسمانی

Sound Recordist: Shervin Vahdat

شهر :تهران

Shazand /1979
M.A in Dramatic Literature

Researcher and Scriptwriter: Shervin Vahdat

Editor: Shervin Vahdat

تهیه کننده :شروین وحدت و پیام عزیزی

Payam Azizi

Sound Mixer: Behzad Mahdizadeh
Music: Mahdi Rismani
Producer: Shervin Vahdat and Payam Azizi
City: Tehran

کــــــــارگردان

DIRECTOR
شروین وحدت

تهران1360 /
کارشناسیارشد معماری

Shervin Vahdat
Tehran /1981
M.A in architecture

خالصه داستان:
آقــای اصفهانــی کــه عالقــه بــه جمــع آوری ضایعــات و اشــیاء قدیمــی دارد در تــاش اســت دیــوار مخروبــه
قلعــه اوریــن را کــه بخشــی از خانــه اوســت حفــظ و نگهــداری کنــد .او بــرای ایــن هــدف بــا دهیــاری اوریــن
جــدال دارد زیــرا آنهــا بــه دلیــل ناامــن بــودن ایــن دیــوار تصمیــم بــه تخریــب آن گرفتــه انــد.
SYNOPSIS:
Mr. Esfahani, who is interested in collecting waste and second-hand items, wants to repair the
dilapidated wall of his house, which is a shared wall with a historical castle. But he is facing legal
disputes, because there is a possibility of collapsing the old castle.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /مستند

کــــــــارگردان

علیرضا صبوری

Maysa

2022
27:00

Researcher and Scriptwriter: Alireza Sabouri
Cinematographer: Mohammad Javad Mohammadi
Editor: Ramin Rahmani
Sound Recordist: Seyyed Hossein Mousavi Takami
Sound Mixer: Shahin Khakpour
Music: Haji Mohammad Iri, Aman Mohammad
Gurbanpour
Producer: Alireza Sabouri

1401
27:00

مای سا

Alireza Sabouri

1354 /نکا
دیپلم ادبیات

Neka /1975
Literature diploma

 علیرضا صبوری:فیلمنامه نویس و محقق
 محمدجواد محمدی:فیلمبردار
 رامین رحمانی:تدوینگر
 سیدحسین موسوی تاکامی:صدابردار
 شاهین خاکپور:صداگذار
 حاجیمحمد ایری و امانمحمد قربانپور:موسیقی
 علیرضا صبوری:تهیه کننده
 گرگان:شهر

City: Gorgan

:خالصه داستان
.جمیلــه پیردختــر ترکمــن بــا تزییــن ماشــینهای عــروس روزگار میگذرانــد و در صنایــع دســتی نیــز تبحــر دارد
.در ایــن میــان حــرف و حدیثهــای فراوانــی دربــاره مجــرد مانــدن او بــر ســر زبــان هاســت

SYNOPSIS:
Jamileh, a Turkmen spinster, has a job for decorating the bride’s car and also is a skilled craft worker.
In the meantime, there are many rumors about her celibacy.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

مجتبی حیدری

تهران1361 /
دیپلم

من زنده برگشتم

1400
28:00

فیلمنامه نویس و محقق :مجتبی حيدری
فیلمبردار :مجتبی حيدری

Tehran/1982
Diploma

Researcher and Scriptwriter: Mojtaba Heydari
Cinematographer: Mojtaba Heydari

تدوینگر :محمدصادق بكتاشيان

Editor: Mohammad Sadegh Baktashian

صداگذار :احسان افشاريان

Sound Mixer: Ehsan Afsharian

تهیه کننده :مجتبي حيدری و حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی

2021
28:00

I Am Back Alive

Mojtaba Heydari

Producer: Mojtaba Heydari and Hozeh Honari
City: Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
مجتبــی حیــدری عــكاس و مستندســاز ،بــرای فصــل برداشــت خرمــا بــه منطقــه ســرباز سیســتان و بلوچســتان
میــرود و بــی آنکــه از قبــل خواســته باشــد خــودش را در مســیر یكــی از خطرنــاكتریــن راه هــای دنیــا بــرای
نــان درآوردن مییابــد؛ ســوخت َبری .او بــه همــراه ســاجد ،جــوان مهندســی كــه ســوخت َبــر اســت همــراه
مــی شــود تــا قصــه پرخطــر ســوخت َبــری در جنــوب شــرق ایــران تــا منطقـه ای در پاكســتان را روایــت كنــد.
SYNOPSIS:
A documentary about fuel smuggling on the Iranian-Pakistani Border.
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /مستند

کــــــــارگردان

کاوه حدادی

1359 /بروجرد
کارشناسیارشد ادبیات نمایشی

Everything is more beautiful from above

2021
26:00

Researcher and Scriptwriter: kaveh Hadadi

1400
26:00

همه چیز از باال قشنگتر است

Boroujerd /1981
M.A in Dramatic Lliterature

 کاوه حدادی:فیلمنامه نویس و محقق

Cinematographer: Mohammad Hadadi

 محمد حدادی:فیلمبردار

Editor: Amir Adibparvar

 امیر ادیبپرور:تدوینگر

Sound Recordist: Ramshir Goodarzi

 رامشیر گودرزی:صدابردار

Sound Mixer: Hasan Shabankareh

 حسن شبانکاره:صداگذار

Producer: Kaveh Hadadi

 کاوه حدادی:تهیه کننده

City: Boroujerd

Kave Hadadi

 بروجرد:شهر

:خالصه داستان
 کــودک دانشآمــوز جــان خــود را از دســت68  دو مدرســه در بروجــرد موشــک بــاران شــد و1365 در ســال
 اگــر ایــن بچــه هــا زنــده بودنــد چــه میشــد؟.دادنــد

SYNOPSIS:
68 children killed in the bombing of two schools in Borujerd city in 1986. What would happen if they
were alive today?
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NATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

DIRECTOR

 مستند/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION
SELECTION COMMTTEE AND JURY

مسابقه سینمای ایران
هیات انتخاب و داوری بخش تجربی

NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE AND JURY

 هیات انتخاب و داوری تجربی/مسابقه سینمای ایران

مسـعــــــود مـــــددی
Masoud Madadi
Mahshahr/1963 1342/بندرماهشهر

 کارشناسیارشــد ادبیات نمایشــی،کارشــناس کارگردانی ســینما
B.A in Cinema (Directing) and M.A in dramatic literature

Screenwriter, Director and Cinema lecturer at the
Tehran University of Art and Soore University.

کارگردان و مدرس سینما در دانشگاه هنر و سوره،نویسنده

Experiences:
Member of Cinema House Teachers Association,
Member of the Filmmaking Department of the Culture
and Education Deputy of the IYCS.
Member of the Supreme Production Council of the IYCS.

:فعالیت ها
 عضــو دپارتمــان فیلمســازی،عضــو كانــون مدرســان خانــه ســينما
 عضــو شــورای،معاونــت آموزشــی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران
.عالــی تولیــد انجمــن ســینمای جوانــان ایــران

Filmography:
Writer and Director of several short fiction films,
documentary and feature films such as “On Hot Asphalt”,
“Forgetfulness” and “Gita”

:آثار
ســاخت چنــد فیلــم کوتــاه داســتانی و مســتند از جملــه فیلــم کوتــاه
 نویســنده و کارگــردان فیلــم هــای بلند داســتانی،»«روی آســفالت داغ
»«فراموشــی» و «گیتا
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ســـعیـــد نجـــاتــــــی
Saeed Nejati
Arak/1981

1360/اراک

کارشناســی تدویــن و کارشناســی ارشــد ســینما

B.A in Cinema (Editing) and M.A in Cinema

Director, Producer and Editor
Experiences:
Cinema instructor at Soore University, University of
Applied Science and Technology (Culture and Art) and
IYCS Film School.
Member of the Iranian Short Film Association (ISFA).
Director,Consultant of the Director and Art Manager
of the various national film festivals including, Razavi,
Sayeh, Arvand and Youth Filmmaking Olympiad of Iran.
He has been a member of jury and also selection
committee of more than fifty national and international
film festivals including Izmir, Kazan, Dhaka, Tehran,
Provincial IYCS Film Festival, etc.
Filmography:
Director of sixteen experimental and fiction short films.
Awards:
His films have been selected and also won several
prestigious awards at the various national and international
film festivals.
Include one Crystal Simorgh Award at the 38th Fajr
International Film Festival for the short film “Dabur”.
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 تهیهکننده و کارگردان،تدوینگر
:فعالیت ها
 فرهنــگ و هنــر و انجمــن،تدریــس در دانشــگاههای ســوره
ســینمای جوانــان ایــران برگــزاری ســی و دو کارگا ه ســینمایی ملــی
و بینالمللــی
عضو انجمن فیلم کوتاه ایران
 مشــاور و مدیــر هنــری چندیــن جشــنواره ملــی از جملــه،دبیــر
 ارونــد و المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان، ســایه،رضــوی
 و،هیــأت انتخــاب و داوری بیــش از پنجــاه جشــنواره ملــی
 تهــران، داکا، کازان، جشــنواره فیلــم ازمیــر:بینالمللــی از جملــه
منطقــه ای ســینمای جــوان

:آثار
ساخت شانزده فیلم کوتاه داستانی و تجربی
:جوایز
،حضــور در بیــش از دویســت و پنجــاه فســتیوال ملــی و جهانــی
دریافــت یکصــد و شــصت جایــزه ازجملــه ســیمرغ بلوریــن فجــر
»«دآبــر
ُ ســی و هشــتم بــرای فیلــم کوتــاه
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تـــــی یــــــام یابنـــــده
T i a m Ya b a n d e h
Shiraz/1984
M.A in Cinema

Screenwriter, Director, Cinematographer and Sound Recordist
Experiences:
He has been a member of jury and also selection committee of
the various short film festivals including Tehran International
Short Film Festival, ISFA Academy Awards, Nahal Short
Film Festival, Sayeh Short Film Festival and Globe
International Silent Film Festiva.
Member of Education Council of the IYCS and the ISFA
delegate in Education Department.
Cinema instructor at IYCS Film School.
Filmography:
Director of several experimental, documentary and fiction
short films such as «3-D», «Sorang», «Cymatic», «Confession»,
«Rangan 99», «IMPRESSION-XPS160», «Lazarus», «Soup»,
«Cinema and a lot of blindness» and «Mohammed Tajeran,
IRANIAN AMBASSADOR OF PEACE « and the animation
«Zunami»
Awards:
His films have been won several awards at the various
national and international film festivals including Red Dirt
International Film Festival - US, Religion Today Film
Festival, South Asian International Short Film Festival,
Leeds International Film Festival,
Won the Best Film and Best Cinematography at the
Asians on Film Festival,
In 2013 Won the Best Film at the” A Film for Peace Festival”,
Nominated for the Best director at the Green film festival,
Iran.
Won the Special Jury Award at Palm Springs International
Short Film Festival (Oscar Qualify)
120

1363/شیراز

کارشناسی ارشد سینما

 فیلمبردار و صدابردار، کارگردان،نویسنده
:فعالیت ها
 هیــأت انتخــاب و،هیــأت انتخــاب جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران
 هیــأت انتخــاب جشــنواره هــای،داوری ایســفا جشــن خانــه ســینما
 هیــأت داوری بخــش خالقــه جشــنواره فیلــم بــی کالم،نهــال و ســایه
.تهــران
 نماینــده ایســفا در،عضــو شــورای آمــوزش انجمــن ســینمای جــوان
 مــدرس انجمــن ســینمای جــوان ایــران،بخــش آمــوزش
:آثار
» D-3« ساخت فیلم های کوتاه تجربی و داستانی چون
»۹۹  «رنــــگان،» «اعتراف،»Cymatic«،»«سرنگ
 مســتند «سینما،»  «ســوپ،» Lazarus« ،» IMPRESSION-XPS160«
 مســتند بیوگرافی«محمــد تاجــران ســفیر صلح،»و یــک عالمــه کــوری
»ایرانــی» و انیمیشــن «زونامی
:جوایز
برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم از جشــنواره هــای بیــن المللــی چــون
 جشــنواره بیــن،  فیلــم مذهــب امــروز – ایتالیــا،رد درت – آمریــکا
. جشــنواره بیــن المللــی فیلــم لیدز،المللــی فیلــم کوتــاه جنــوب آســیا
برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم و فیلمبــرداری از جشــنوار ه بیــن المللــی
.Asians on Film فیلــم
، جایزه بهترین فیلم از جشنواره یک فیلم برای صلح2013در سال
.ایران،کاندیدایبهترینکارگردانیدرجشنوارهبینالمللیفیلمسبز
جایــزه ویــژه هیــات داوران از جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه پالم
)اســپرینگز (مــورد تاییــد آکادمی اســکار
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NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کمیل سهیلی

1364 /مشهد
کارشناسیارشدمطالعاتفرهنگورسانه

Komeil Soheili

Mashhad/ 1985
M.A in Media and Cultural Studies

2132 people are watching

2022
4:00

1401
4:00

Screenwriter: Komeil Soheili
Cinematographer: Reza Azizfarkhani, Komeil

 نفر میبینند2132
 کمیل سهیلی:فیلمنامه نویس

 مدیسون اینویه، کمیل سهیلی، رضا عزیزفرخانی:فیلمبردار

Soheili, Madis Inuye

 کمیل سهیلی:تدوینگر

Editor: Komeil Soheili

 کمیل سهیلی:صداگذار

Sound Mixer: Komeil Soheili

 مسعود سهیلی، امیراطهر سهیلی:تهیه کننده

Producer: Amir Athar Soheili, Masoud Soheili

 جان دی مایکلز:صداپیشه و مشاور فیلمنامه

Voice Actor and Script Consultant: John D. Michaels

 مشهد:شهر

City: Mashhad

:خالصه داستان
. نفر تنها یکی حواسش به طلوع خورشید بود۲۱۳۲ از میان

SYNOPSIS:
Sun rises as always, but no one can watch it in the same way!
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احسان میرزایی

Mr. Vans Room

2022
6:00

1401
6:00

Screenwriter: Ehsan Mirzaie

اتاق آقای ون

1371 /قزوین
کارشناسی روانشناسی

Ehsan Mirzaie
Qazvin/1992
B.A in Psychology

 احسان میرزایی:فیلمنامه نویس

Cinematographer: Abbas Keshavarz

 عباس کشاورز:فیلمبردار

Animator: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:انیماتور

Editor: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:تدوینگر

Sound Mixer: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:صداگذار

Music: John Milton Cage & Syd Barrett
Producer: Ehsan Mirzaie

 جان میلتون کیج و سید برت:موسیقی
 احسان میرزایی:تهیه کننده

City: Qazvin

 قزوین:شهر

:خالصه داستان
 اما این امید در آسمان و دنیای ستارگان پرواز می کند،می توان امیدوار بود

SYNOPSIS:
One can hope, but this hope flies in the sky and the stars world.
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کــــــــارگردان

DIRECTOR

علی آسترکی

1371 /بندرماهشهر
دانشجوی کارشناسیارشد انیمیشن

Ali Astaraki

Mahshahr Port/1993
M.A Student in Animation

My Brain Burst Out Laughing

Screenwriter: Ali Astaraki

2021
7:00

1400
7:00

از خنده مغزم پوکید
 علی آسترکی:فیلمنامه نویس

Animator: Ali Astaraki

 علی آسترکی:انیماتور

Editor: Ali Astaraki

 علی آسترکی:تدوینگر

Sound Mixer: Sohrab karamroudi

 سهراب کرمرودی:صداگذار

Music: Sohrab karamroudi

 سهراب کرمرودی:موسیقی

Producer: Ali Astaraki
City: Tehran

 علی آسترکی:تهیه کننده
 تهران:شهر

:خالصه داستان
،در ایــن فیلــم از دریــای آرام بــه ملــوان کشــتی مــی رســیم کــه بــه جــای شــنا کــردن در دریــای بــی کــران
.زندانــی وان کوچــک و تنگــی شــده اســت

SYNOPSIS:
This animation is experimentally realized and tells the story of war in the world and how human beings
ignore the impact of their behavior on the environment.
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آریوبرزن مومن

Parthenogenesis

2022
15:00

Screenwriter: ArioBarzan Momen
Cinematographer: Emad Arad

1401
15:00

بِکرزایی

Sound Mixer: Mohammad Ghasemi

 محمد قاسمی:صداگذار

Music: Jalil Navayi

 جلیل نوایی:موسیقی

Makeup artist: Reyhan Hazrati

 ریحان حضرتی:گریم

Producer: Reza Sarparast sadat
City: Tehran

Mashhad/1995
PhD Student in Art Philosophy

 عماد آراد:فیلمبردار
 منوچهر صانعی:تدوینگر

ArioBarzan Momen

ArioBarzan Momen

 آریوبرزن مومن:فیلمنامه نویس

Editor: Manouchehr Sanei

Set and Costume Designer: Hamidreza Ameri ,

1374 /مشهد
دانشجوی دکتری فلسفه هنر

 حمیدرضا عامری:طراح صحنه
 آریوبرزن مومن:طراح لباس
 رضا سرپرست سادات:تهیه کننده
 تهران:شهر

:خالصه داستان
بکرزایــی نوعــی تولیــد مثــل اســت کــه در آن از تخمــک لقــاح نیافته(بــدون نیــاز بــه هــردو جنــس نــر و مــاده
. یــک موجــود زنــده کامــل بــه وجــود میآیــد،) بســته بــه ویژگــی آن موجــود،تنهــا نــر یــا مــاده

SYNOPSIS:
Parthenogenesis is a natural form of asexual reproduction in which growth and development of
embryos occur without fertilization. Parthenogenesis can occur when either an egg or sperm develops
into a new organism.

126

126

NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

DIRECTOR

 تجربی/مسابقه سینمای ایران
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کــــــــارگردان

DIRECTOR
سمیرا قمبریان

1374 /تربت حیدریه
کارشناسی سینما

Samira Ghambarin

Torbat-E Heydariyeh /1995
B.A in Cinema

Flight

2022
6:00

Screenwriter: Samira Ghambarian and Adel Rahmati
Cinematographer: Behnaz Alizadeh
Editor: Samira Ghambarian
Sound Mixer: Hossein Jafari Azghandi
Producer: Samira Ghambarian
Cast: Fatemeh Alavi, Ghazaleh Malek-Hosseini,
Arghvan Khoramgah, Mahsa Talebiani,
Samira Ghambarian

1401
6:00

پرواز
 سمیرا قمبریان و عادل رحمتی:فیلمنامه نویس
 بهناز علیزاده:فیلمبردار
 سمیرا قمبریان:تدوینگر
 حسین جعفری ازغندی:صداگذار
 سمیرا قمبریان:تهیه کننده
 ارغوان، غزاله ملکحسینی، فاطمه علوی:بازیگران
 سمیرا قمبریان، مهسا طالبیانی،خرمگاه
 تربت حیدریه:شهر

City: Torbat-E Heydariyeh

:خالصه داستان
.پرواز انگیزهی سقوط است

SYNOPSIS:
Flight is the motivation to fall.
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امین بزرگ زاد

Signified and signifier

2022
13:00

Screenwriter: Mehdi Azizof
Adapted from: Saussure›s theory
Cinematographer: Ali Hosseinzadeh
Editor: Hasan Kouchaki
Sound Recordist: Ali kazemi nezhad
Sound Mixer: Hossein Khalkhal
Music: Sahand Niknejad
Makeup Artist: Samira Sheikh and Ava Dardashti
VFX Supervisor: Hossein Behrad Sadr
Set and Costume Designer: Majed Jabal Ameli
Producer: IYCS and Amin Bozorgzad
City: Isfahan
Cast: Akbar Shafie, Farhad Fathi and Melisa
Askari

1401
13:00

دال و مدلول

 مهدی عزیزف:فیلمنامه نویس
 نظریه سوسور:منبع اقتباس
 علی حسین زاده:فیلمبردار
 حسن کوچکی:تدوینگر
 علی کاظمی نژاد:صدابردار
 حسین خلخال:صداگذار
 سهند نیک نژاد:موسیقی
 سمیرا شیخی و آوا دردشتی:گریم
 حسین بهراد صدر:جلوه های ویژه بصری
 ماجد جبل عاملی:طراح صحنه و لباس
 انجمن سینمایی جوانان ایران و امین بزرگ زاد:تهیه کننده
 اصفهان:شهر
 فرهاد فتحی و ملیسا عسکری، اکبر شفیعی:بازیگران

1361 /اصفهان
کارشناسیارشد مدیریت

Amin Bozorgzad
Isfahan/1982
M.A in Management

کــــــــارگردان

DIRECTOR

محمد پوستین دوز
1366 /اصفهان
دیپلم کامپیوتر

Mohammad Poustindouz
Isfahan/1987
Diploma in Computer Science

:خالصه داستان
.مردی خاطرات خود را فراموش کرده است و بدنبال خاطره عکسیست که در دست دارد

SYNOPSIS:
A man has forgotten his memories. And he is looking for the story behind a Photograph.
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 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

علی آریافرد

زمستان خاطرات
فیلمنامه نویس :علی آریافرد

شیراز 1377 /
دانشجوی کارشناسی کارگردانی نمایش

1401
7:00

2022
7:00

Winter Memories

فیلمبردار :علی آریافرد
تدوینگر :علی آریافرد

Editor: Ali Ariafard

صدابردار :علی آریافرد

Sound Recordist: Ali Ariafard

صداگذار :علی آریافرد

Sound Mixer: Ali Ariafard

بازیگران :علی آریافرد

Cast: Ali Ariafard

شهر :شیراز

Shiraz /1999
B.A Student in Theater Directing

Screenwriter: Ali Ariafard
Cinematographer: Ali Ariafard

تهیه کننده :علی آریافرد

Ali Ariafard

Producer: Ali Ariafard
City: Shiraz

خالصه داستان:
خاطــرات کــه در حالتــی معلــق در رویــای شــخص بــه وجــود مــی آینــد .دائــم تغییــر شــکل مــی دهنــد ،مــدور
تکــرار مــی شــوند و هیــچ گاه پایــان نمــی یابنــد .

SYNOPSIS:
Memories played in dreams with a suspended state. Their shapes constantly change, replayed and
never end.
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مسابقه سینمای ایران /تجربی

کــــــــارگردان

مرتضی فرهادنیا

Breakfast

2022
2:00

Screenwriter: Morteza Farhadnia
Adapted from: «Breakfast» poem written by
Jacques Prévert

1401
2:00

صبحانه

Tehran /1978
PhD in Art Studies

 شعر «صبحانه» سروده ژاک پره ور:منبع اقتباس
 سروش اکبری:فیلمبردار
 مرتضی فرهادنیا:تدوینگر

Editor: Morteza Farhadania

 مرتضی فرهادنیا:صداگذار

Producer: Morteza Farhadnia

Morteza Farhadnia

 مرتضی فرهادنیا:فیلمنامه نویس

Cinematographer: Soroush Akbari

Sound Mixer: Morteza Farhadania

1357 /تهران
دکترای پژوهش هنر

 مرتضی فرهادنیا:تهیه کننده
 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
.مردی آخرین صبحانه اش را کنار معشوقه اش میل می کند

SYNOPSIS:
A man eats his last breakfast next to his lover.
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 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
حسین مرادی زاده

1348 /آبادان
کارشناسی کارگردانی انیمیشن

Hossein Moradizadeh
Abadan/1970
B.A in Animation Directing

Gilgamesh
Screenwriter: Hossein Moradizadeh

2021
10:00

1400
10:00

گیلگمش
 حسین مرادیزاده:فیلمنامه نویس

Adapted from: Epic of Gilgamesh

 حماسه گیلگمش:منبع اقتباس

Animator: Hossein Moradizadeh

 حسین مرادیزاده:انیماتور

Editor: Hossein Moradizadeh

 حسین مرادیزاده:تدوینگر

Sound Mixer: Iliya Moradizadeh

 ایلیا مرادیزاده:صداگذار

Music: Iliya Moradizadeh

 ایلیا مرادیزاده:موسیقی

Producer: Institute for the Intellectual
Development of Children and Young Adults

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:تهیه کننده
 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
 نیمهانســانی- کــه شــخصیتی نیمهایزدی، شــهری از ســرزمین ســومر در میــانرودان، پهلــوان نامــدار اوروک،گیلگمــش
 عمــری در جســتجوی جاودانگــی و خداگونــه شــدن میکوشــد و بارهــا شکســت میخــورد امــا ســرانجام،دارد
.بــه گیاهــی دســت مییابــد کــه او را جاودانــه خواهــد کــرد ولــی مــاری آن گیــاه را میربایــد
SYNOPSIS:
Gilgamesh, the famous hero of Uruk, a city in the land of the Sumerians in Mesopotamia, who has a
semi-divine-semi-human character, strives for immortality for a lifetime and fails many times, but
eventually finds a plant that immortalizes him. , But the snake steals the plant from him.
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حسن وحدانی

Labyrinth

2022
9:00

Screenwriter: Hassan Vahdani

1401
9:00

البیرنت

 حسن وحدانی:فیلمبردار

Editor: Hassan Vahdani

 حسن وحدانی:تدوینگر

Sound Mixer: Hassan Vahdani

 حسن وحدانی:صداگذار

Set and Costume Designer: Sahra Amni, Hana Piri
and Hassan Vahdani
Cast: Sahra Amni, Leila Ghasemi, Hana Piri,
Mahdie Jafari and Jalaledin Heydarzadeh
Producer: IYCS and Hassan Vahdani
City: Tabriz

Hassan Vahdani

Tabriz/1972
M.A in Communication

 حسن وحدانی:فیلمنامه نویس

Cinematographer: Hassan Vahdani

VFX Supervisor: Hassan Vahdani

1351 /تبریز
کارشناسیارشد ارتباطات

 حسن وحدانی:جلوه های ویژه بصری
 حنا پیری و، صحرا امنی:طراح صحنه و لباس
حسن وحدانی
 مهدیه، حنا پیری، لیال قاسمی، صحرا امنی:بازیگران
جعفری و جاللدین حیدرزاده
 حسن وحدانی و انجمن سینمایی جوانان ایران:تهیه کننده
 تبریز:شهر

:خالصه داستان
.فیلم زنانی را نمایش میدهد که به واسطه موضوعی مشترک در البیرنت ذهن خود گیر افتاده اند

SYNOPSIS:
The film shows women who are facing a common problem and are trapped in the labyrinth of their minds.
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NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

DIRECTOR

 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
پویان رنجبر

1369 /شیراز
کارشناسی نرمافزار

Pooyan Ranjbar
Shiraz/1990
B.A in Software

The Growth

2022
8:00

Screenwriter: Pooyan Ranjbar
Cinematographer: Pooyan Ranjbar
Editor: Pooyan Ranjbar
Sound Mixer: Pooyan Ranjbar
Music: Pooyan Ranjbar
Makeup Artist: Sahel Sohrabi
Set and Costume Designer: Mohammad Samer
Barimi and Sahel Sohrabi
Producer: Maral Ashgevari
City:Tehran
Cast: Hamidreza Bodaghi, Raha Soleimani, Negin
Changizi, Mohsen Mohebi and Ehsan Osmani

1401
8:00

نشو و نما
 پویان رنجبر:فیلمنامه نویس
 پویان رنجبر:فیلمبردار
 پویان رنجبر:تدوینگر
 پویان رنجبر:صداگذار
 پویان رنجبر:موسیقی
 ساحل سهرابی:گریم
 ساحل سهرابی:طراح لباس
 محمد ثامر بریمی:طراح صحنه
 مارال اشگواری:تهیه کننده
 تهران:شهر

، نگین چنگیزی، رها سلیمانی، حمیدرضا بداغی:بازیگران
محسن محبی و احسان عثمانی

:خالصه داستان
. در نشو و نما بودیم ما،یک دل و یک روی

SYNOPSIS:
We were empathetic and We were growing.
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محمدرضا شیروان

Nostos Algia

2021
8:00

Screenwriter: Mohammadreza Shirvan
Cinematographer: Milad Mishmast and

نوستوس آلگیا

Mohammadreza Shirvan

Mashhad /1998
B.A Student in Dramatic Literature

 محمدرضا شیروان:فیلمنامه نویس
 میالد میشمست و مصطفی کنعانی:فیلمبردار
 محمدرضا شیروان: تدوینگر

Mostafa Kanani
Editor: Mohammadreza Shirvan
Producer: ZEDarte

1400
8:00

1377 /مشهد
دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی

 زدآرته:تهیه کننده
 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
. نوستوس آلگیا؛ بازگشت به خانه. با نهایت سرعت. با تمام توان،دوباره میخواهم بدوم

SYNOPSIS:
I want to run again, with all my might. At full speed. Nostos Algia; The pain of returning home.
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NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

DIRECTOR

 تجربی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

وقتی ال.آر گریست
فیلمنامه نویس :احمد خوشنیت

1401
6:00

2022
6:00

WHEN L.R WEPT
Screenwriter: Ahmad Khoshniat

انیماتور :احمد خوشنیت
تدوینگر :احمد خوشنیت

Editor: Ahmad Khoshniat

صداگذار :احمد خوشنیت

Sound Mixer: Ahmad Khoshniat

شهر :تهران

تهران1364 /
کارشناسیارشــدکارگردانی انیمیشــن/
دانشجوی دکتری هنرهـــای بصـــری
و نمایشـی

Ahmad Khoshniat

Animator:Ahmad Khoshniat

تهیه کننده :احمد خوشنیت

احمد خوشنیت

Tehran /1985
M.A in Animation Directing and
PhD Student in Visual
and Performing Arts

Producer: Ahmad Khoshniat
City: Tehran

خالصه داستان:
وقتــی ال.آر گریســت ،دعــوت نامــهای اســت ســمعی-بصری بــه دنیایــی ذهنــی و شــخصی .جایــی کــه
مخاطبــان را تشــویق مــی کنــد تــا بــه علــت اصلــی رخــداد جنــگ هــای جهانــی و تبعــات منفــی آن فکــر کننــد.

SYNOPSIS:
WHEN L.R WEPT is an audiovisual invitation to a mental and personal world, where its audiences get
stimulated to ponder over the main agent of global wars and their consequences.
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NATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

یسبسی

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /تجربی

کــــــــارگردان
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هیات انتخاب و داوری بخش پویانمایی

مسابقه سینمای ایران

NATIONAL COMPETITION
SELECTION COMMTTEE AND JURY

NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE AND JURY

 هیات انتخاب و داوری پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

مریــم کشــکولی نیــــا
Maryam Kashkulina
Shiraz/1966

1345/شیراز

کارشناســی گرافیــک و کارشناســی ارشــد انیمیشــن

B.A in Graphic and M.A in Animation

Experiences:
Directing and making short animated films,
A university lecturer,
She has been a jury member of the various short film
festivals such as the Annecy Film Festival in France, 2017.
She is a member of ASIFA-Iran and ASIFA-International,
and the President of the Board of Directors ASIFA- Iran’s
(2017-2021).

:فعالیت ها
، مدرس دانشگاه،کارگردانی و ساخت انیمیشن های کوتاه
داوری در جشــنواره هــای متعــدد از جمله در جشــنواره انســی فرانســه
 عضــو آســیفا ایــران و بیــن الملــل و رئیــس هیــأت مدیــره،2017
1396-1400 آســیفا ایــران

Filmography:
«In our home», «Tunnel», «When I was a child»,
«It’s mine!», «Eleventh step»

:آثار
»! «مال من است،» «وقتی بچه بودم،» «تونل،» «در خانه ی مـا
»«قدم یازدهم

Awards:
Her films have been won several awards at the various
national and international film festivals including “Tehran
International Short Film Festival”, “Tehran International
Animation Festival”, “International Film Festival for
Children and Youth”, “Celebration House of Cinema”,
“Tricky Women Film Festival”, “Wissembourg Film Festival”,
“MONSTRA Lisbon Animated Film Festival”, “Kazan
International Festival of Muslim Cinema”, etc.

:جوایز
کســب جوایــز متعــدد از جشــنواره هــای داخلــی و خارجــی چــون
 جشــنواره، جشــنواره پویانمایــی تهران،جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران
 جشــنواره تریکــی و یمــن، جشــن خانــه ســینما،کــودک اصفهــان
، جشــنواره مانســترا لیســبون، جشــنواره ویســمبورگ فرانســه،اتریش
.جشــنواره کازان روســیه
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NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE AND JURY

 هیات انتخاب و داوری پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

هـــــادی محـمدیـــان
Hadi Mohammadian
Tehran/1982
B.A in Graphic

1361/تهران

کارشناسی گرافیک

Director, Screenwriter and Animator

 فیلمنامهنویس و انیماتور،کارگردان

Filmography:
Director, Screenwriter and animator of several films such
as «Smart Kid», «Philshah», «Prince of Rome» and director
of the films «Children», «Flight to Infinity» and «The Man
Who Killed Himself».

:آثار
» نویســنده و انیماتــور فیلــم هــای «بچــه زرنــگ ســال،کارگــردان
» کارگــردان فیلــم های«کــودکان،» «شــاهزاده روم،»«فیلشــاه
» «مــردی کــه خــودش را کشــت،»«پــرواز تــا بــی نهایــت

Awards:
Won the Diploma of Honor for the best National short
animated screenplay at the international film festival for
children and youth.
Won the Hafez Statuette for the Best Technical and Artistic
Achievement at the 18th Hafez Awards.
Won the Golden statuette for the Best Director at the 10th
Tehran International Animation Festival,Won the statuette
for the best screenplay at the Chelcheragh Film Festival,
Won the First Prize at the 2th Ammar Film Festival,
Won the Second Prize at the Iran 1404 Film Festival for
the Animated Feature Film “Flight to Infinity”,
Won the Diploma of Honor at the 33th Fajr Film Festival,
the 9th Ruyesh Film Festival and the 4th Islamic
Revolution Discourse Cinema Award for the Animated
Feature Film “Prince of Rome”.

:جوایز
دیپلــم افتخارجشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
بــرای بهتریــن فیلمنامــه فیلــم کوتــاه پویانمایــی بخــش ملــی
تندیــس بهتریــن دســتاورد فنــی و هنــری هجدهمیــن جشــن حافظ
تندیــس طالیــی بهتریــن کارگردانــی دهمیــن جشــنواره بینالمللــی
پویانمایــی تهــران
تنديس بهترين فيلمنامه جشنواره فيلم و عكس چهلچراغ
مقام اول دومین دورهی جشنوارهی عمار
مقــام دوم در جشــنوارهی ایــران هــزار و چهارصــد و چهــار بــرای
انیمیشــن پــرواز تــا بــی نهایــت
لوح تقدیر ویژه از سی و سومین دورهی جشنوارهی فیلم فجر
نهمیــن دورهی جشــنوارهی رویــش و چهارمیــن دورهی جایــزهی
ســینمایی گفتمــان انقــاب اســامی بــرای انیمیشــن شــاهزادهی روم
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NATIONAL COMPETITION/ SELECTION COMMTTEE AND JURY

 هیات انتخاب و داوری پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

محمد امین همدانــی
Mohammad Amin Hamedani
Tehran/1987

1366/تهران

کارشناسی فرهنگ و ارتباطات

B.A in Culture and Communication

Producer and Director

تهیه کننده و کارگردان

Experiences:
The Founder and Chairman of the «Haft Sang Mahan
Resaneh» Art and Cultural Institute,
The Founder and Chairman of the «Islamic Revolution
Animation House»,
Founder of «Sabyan» and «Aseman Khiyal» Animation
Studios.

:فعالیت ها
 مديرعامل و موســس موسســه ي فرهنگی،مــدرس تولیــد انیمیشــن
 «خانــه انیمیشــن انقــاب، »هنــری «هفــت ســنگ ماهــان رســانه
 مؤســس شــرکت دانــش بنیــان تولیــد صنعتــی،»اســامی
«پویــا نمــای صبیــان» و شــرکت انیمیشــن ســازی «پویــا نمــای
»آســمان خیــال

Filmography:
Computer game developer of «Revenge of Sultans» and
«Desert king» (Demo version).
Producer and director of several animated feature films
and TV series such as «Dolphin Boy», «Holy List», «The
Princess and the Dragon» «Thunder» and «Atal matal ye
Jangal».
Co-producer of two international TV series include «Woof
Meow» and «Jinglies»

:آثار
،»Revenge of Sultans» / «Desert king« دموهای بازی
تهيــه کننــده و کارگــردان پــروژه ســينمایي انيميشــن «فهرســت
princess« ،» تهیــه کننــده ســریال «تنــدر،» «پســر دلفینــی،»مقــدس
 و «اتــل متــل یــه جنــگل» تهیــه کننــدهی تولیــد،» and Dragon
.»Woof-Meow« » وJingliks« مشــترک دو ســریا ل بیــن المللــی

Awards:
Won the Special Award for the Best Animated Feature
Film at the 34th Fajr International Film Festival,
Won the Ghoghnos Award (Islamic Revolution Film),
Won the Ayneh Award (Media Award), Won the Best Film
Award at the Resistance Film Festival
Won the Best Feature Animated Film Award at the
Hollywood international moving pictures festival
(LA,USA),
Won the Best Feature Animated Film at the Madrid film
festival,
Won the Best Feature Animated Film at the Jaipur film
festival (India).

:جوایز
جایــزه ویــژه بهتریــن فیلــم انیمیشــن ســی و چهارمیــن جشــنواره
جایزه آینــه،) جایــزه ققنــوس (فیلــم انقــاب اســامی،فیلــم فجــر
 جایــزه جشــنواره مقاومــت،)(رســانه هــا
جایــزه بهتریــن فیلــم بلنــد انیمشــین از جشــنواره بیــن المللــی
.) آمریــکا،هالیــوود (لــس آنجلــس
.جایزه بهترین فیلم بلند انیمشین از جشنواره بین المللی مادرید
جایــزه بهتریــن فیلــم بلنــد انیمشــین از جشــنواره بیــن المللــی
.)جیپور(هنــد
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
یونس غزالی
1370 /تهران
کاردانی گرافیک

Younes Ghazali
Tehran /1991
A.A in Graphic

People and the Moon

2021
5:00

آدمها و ماه

1400
5:00

Screenwriter: Younes Ghazali

 یونس غزالی:فیلمنامه نویس

Animator: Younes Ghazali

 یونس غزالی:انیماتور

Editor: Younes Ghazali

 یونس غزالی:تدوینگر

Sound Mixer: Younes Ghazali

 یونس غزالی:صداگذار

Producer: Younes Ghazali

 یونس غزالی:تهیه کننده

City: Tehran

 تهران:شهر

:خالصه داستان
.دوران عاشقی
ِ  در،ماه همیشه حضو ِر مهمی دارد

SYNOPSIS:
The moon always has an important presence when one is in love.

143

143

امیر مهران

The Lovely Sky

2022
14:00

Screenwriter: Amir Mehran
Animator: Jalal Naeimi
Editor: Amir Mehran
Sound Mixer: Arash Ghasemi, Mohammad Ghasemi
Music: Pejman Khalili

1401
14:00

آسمان دوست داشتنی

1360 / سبزوار
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

Amir Mehran

Sabzevar / 1981
M.A in Animation Directing

 امیر مهران:فیلمنامه نویس
 جالل نعیمی:انیماتور
 امیر مهران:تدوینگر
 آرش قاسمی و محمد قاسمی:صداگذار
 پژمان خلیلی:موسیقی

Producer: Mohammad Reza Karimi Saremi, CIDCA

 محمدرضا کریمی صارمی و:تهیه کننده

City: Tehran

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 تهران:شهر

:خالصه داستان
 او هــر روز بعــد از اتمــام مأموریتــش.خلبــان یــک هواپیمــای جنگــی هــر روز بــه بمبــاران شــهرها میپــردازد
.نــزد دختــر کوچکــش بازمیگــردد

SYNOPSIS:
An impatient fighter pilot bombs cities every day. He returns to his little girl every night after completing
his mission. The girl loves to fly, but the father doesn’t fulfill his daughter’s dream because of the
trauma of his wife’s death. One day an incident changes their life, forever
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

شیدا کاشی

برگشت ناپذیر

تهران1370 /
کارشناسی صنایع دستی
1400
8:00

فیلمنامه نویس :شیدا کاشی
انیماتور :رشید عابدینی ،امین نرمیسا ،حامد شاملو،
علی جاوید ،فرگل قدیمی ،شهریار بیرانوند

2021
8:00

Irreversible

Animator: Rashid Abedini, Amin Narmisa,
Hamed Shamlou, Ali Javid, Fargol Ghadimi,

تدوینگر :شیدا کاشی
صداگذار :حمید پاکدل و پوریا رحیمیان

Editor: Sheyda Kashi

تهیه کننده :مرکز گسترش سینمایی مستند ،تجربی و
پویانمایی
شهر :تهران

Tehran / 1991
B.A in Crafts

Screenwriter: Sheyda Kashi

Shahriar Beyranvand

موسیقی :حمید پاکدل

Sheyda Kashi

Sound Mixer: Hamid Pakdel and
Pouria Rahimian
Music: Hamid Pakdel
Producer: DEFC
City: Tehran

خالصه داستان:
کشــوری ،ســالها پیــش در جنــگ شکســت خــورده و اشــغال شــده اســت .اشــغالگران همــه چیــز را از جملــه زبــان،
نشــانهها ،یادگارهــا و ...از بیــن بردهانــد .در ایــن میــان تنهــا یــک بازمانــده از مــردم پیشــین آن کشــور باقــی مانــده
اســت .کســی کــه ســی و هفــت ســال بــرای بازیافتــن از دســت رفتههــا جنگیــده و حــاال در ایــن جنــگ احســاس
شکســت مــی کند.
SYNOPSIS:
A country has been occupied years ago. The occupiers destroyed everything, including language, signs
and monuments. A patriotic citizen, who has fought for 37 years to recover lost culture, feels defeated
in this war now.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

الیکا مهرانپور

تهران 1363 /
کارشناسیارشد انیمیشن

Elika Mehranpoor
Tehran / 1984
M.A in Animation

بزرگترین ماجرای ُگلی
فیلمنامه نویس :الیکا مهرانپور
انیماتور :ابوالفضل برومندی و نسترن حسنی
تدوینگر :الیکا مهرانپور
صداگذار :حسین قورچیان
موسیقی :میالد موحدی
تهیه کننده :مرکز گسترش سینمایی مستند ،تجربی و
پویانمایی و الیکا مهرانپور

1401
13:00

2022
13:00

Goli’s Greatest Adventure

Screenwriter: Elika Mehranpoor
Animator: Aboulfazl Boroumandi, Nastaran Hasani
Editor: Elika Mehranpoor
Sound Mixer: Hossein Ghourchian
Music: Milad Movahedi
Producer: DEFC , Elika Mehranpoor
City: Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
تهــران  ،1350گلــی کوچولــو عاشــق اینــه کــه بــا بــرادرش بــره ســینما .ولــی داداشــش میدونــه کــه اون
چــه قــدر میتونــه شــیطون باشــه!

SYNOPSIS:
It’s Tehran 1970s, Little Goli loves to go to the cinema with her brother, however, he knows how noisy
she could be.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR

علی معصومی

Ali Masoumi
Tehran / 1996
B.A in Directing

1375 /تهران
کارشناسیکارگردانی

BI SOTUN
Screenwriter: Ali Masoumi

2021
3:00

1400
3:00

بی ستون
 علی معصومی:فیلمنامه نویس

Animator: Ali Masoumi

 علی معصومی:انیماتور

Editor: Ali Masoumi

 علی معصومی:تدوینگر

Sound Mixer: Behrooz Shahamat

 بهروز شهامت:صداگذار

Costume Designer: Maryam Zolfaghari
Music: Milad Movahedi
Producer: Mahmoud Masoumi
City: Tehran

 مریم ذوالفقاری: طراح لباس
 میالد موحدی:موسیقی
 محمود معصومی:تهیه کننده
 تهران:شهر

:خالصه داستان
نان به بهای جان

SYNOPSIS:
Iranian Kurdish women are searching for life.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

سیدمحسن پورمحسنی شکیب

رشت 1367 /
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib
Rasht /1367
M.A in General Psychology

پوتین
فیلمنامه نویس :سیدمحسن پورمحسنی شکیب
انیماتور :پژمان مالهمیر
تدوینگر :سیدمحسن پورمحسنی شکیب

1400
4:00

2021
4:00

The Boot

Screenwriter: Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib
Animator: Pezhman Malehmir
Editor: Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib

صداگذار :محمد زمانثانی

Sound Mixer: Mohammad Zamansani

موسیقی :محمد زمانثانی

Music: Mohammad Zamansani

تهیه کننده :انجمن سینمایی جوانان ایران
و سیدمحسن پورمحسنی شکیب
شهر :رشت

Producer: IYCS, Seyed Mohsen Pourmohseni
Shakib
City: Rasht

خالصه داستان:
پرنــدهای کــه در ســرزمینی جنـگزده زندگــی میکنــد و بــرای ســیر کــردن شــکم جوجههایــش ،هــرروز ســفری
پرخطــر را میــان تیربارهــا پشــت ســر میگــذارد .تــا اینکــه روزی ،یــک کــرم توجهــش را جلــب میکنــد .پرنــده
ســعی میکنــد تــا کــرم را شــکارکنــد؛ ولــی هیچچیــز آنطــور کــه او میخواهــد ،پیــش نم ـیرود .امــا پرنــده
ناامیــد نشــده و راه حلــی خالقانــه پیــدا میکنــد.
SYNOPSIS:
!In a city destroyed by war, a bird struggles to feed its hungry chickens. But nothing is easy as it seems to be
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کاوه سیستانی

تیر مشقی

داراب 1360 /
کارشناسی انیمیشن و نقاشی
1401
6:00

فیلمنامه نویس :کاوه سیستانی

2022
6:00

Blank Cartridge

انیماتور :کاوه سیستانی
تدوینگر :کاوه سیستانی

Editor: Kaveh Sistani

صداگذار :مهدی زارع

Sound Mixer: Mahdi zaree

موسیقی :مهدی زارع

Music: Mahdi Zaree

و کاوه سیستانی

Darab / 1981
B.A in Animation and painting

Screenwriter: Kaveh Sistani
Animator: Kaveh Sistani

تهیهکننده :مرکزگسترشسینمایمستند،تجربیوپویانمایی

Kaveh Sistani

Producer: Kaveh Sistani, DEFC
City: Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
ســرباز پــس از دیــدن یــک خــواب بــا حالــت وحشــت بیــدار میشــود و تصمیــم میگیــرد کاری کــه بــه او داده
شــده را انجــام ندهــد( .متاثــر از نقاشــی ســوم مــاه مــه  -اثــر فرانسیســکو گویــا )1808

SYNOPSIS:
After seeing a dream, the soldier wakes up in fear and decides to refuse the duty given to him.
)(Influenced by The Third of May 1808, Painting by Francisco Goya
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DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

عبداهلل علیمراد
تهران 1326 /

دانشآموخته نقاشی متحرک از کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان

Abdollah Alimorad
Tehran / 1974

جایگزین

1400
15:00

2021
15:00

Replacement

Graduated from CIDCA in Animation

Screenwriter: Abdollah Alimorad

فیلمنامه نویس :عبداهلل علیمراد
انیماتور :عبداهلل علیمراد و محمدرحیم بختیاری
تدوینگر :محمدرضا علیمراد

Animator: Abdollah Alimorad
and Mohammad Rahim Bakhtiari

صداگذار :بهروز شهامت

Editor: Mohammad Reza Alimorad

موسیقی :بهرام دهقانیار

Sound Mixer: Behrouz Shahamat

تهیه کننده :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شهر :تهران

Music: Bahram Dehghaniar
Producer: CIDCA
City: Tehran

خالصه داستان:
شتر عصاری بیمار میشود و باید مدتی استراحت کند .عصار برای ادامه دادن به کارش تصمیم جدیدی میگیرد.

SYNOPSIS:
When the miller’s camel gets sick, he makes a new decision.
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زهرا حسینی

چخر زندگی

اردبیل1366 /
کارشناسی کامپیوتر
1401
3:00

فیلمنامه نویس :حسین حبیبی اصل
انیماتور :سعید عیوضی

2022
3:00

The wheel of life

Animator: Saeed Eyvazi

تدوینگر :حسین حبیبی اصل
صداگذار :علی فروتن

Sound Mixer: Ali Forotan

زهرا حسینی

Ardabil /1987
B.A in Computer Engineering

Screenwriter: Hosein Habibi Asl

Editor: Hosein Habibi Asl

تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران -دفتر اردبیل و

Zahra Hoseini

Producer: IYCS - Ardabil, Zahra Hoseini
City: Ardabil

شهر :اردبیل

خالصه داستان:
انیمیشــن چــرخ زندگــی دورههــای مختلــف زندگــی از تولــد تــا کودکــی ،نوجوانــی ،بزرگســالی ،میانســالی ،پیــری و
مــرگ را در قالــب چرخهــای مختلــف نشــان میدهــد .هــر دوره زندگــی بــا توجــه بــه مقتضیــات آن دوران نشــان
داده شــده اســت.
SYNOPSIS:
This animation shows different stages of life from birth to childhood. Each period of life is shown
according to its requirements.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

محمدرضا علیمراد

The Bolt Story

2022
13:00

Screenwriter: MohammadReza Alimorad
Animator: MohammadReza Alimorad, Mahdi Torkaman
Cinematographer: Farid Almasi

1401
13:00

داستان پیچ

 فرید الماسی:فیلمبردار

Sound Mixer: Ramin Abousedgh

 رامین ابوالصدق:صداگذار
 مارکوف(فرناندو کرونا) و هانا شلوبک:موسیقی

Hannah Schlubeck, Nima PourKarimi

و نیما پورکریمی

Producer: MohammadReza Alimorad

 محمدرضا علیمراد:تهیه کننده

City: Tehran

Tehran / 1987
Diploma

 محمدرضا علیمراد و مهدی ترکمان:انیماتور

 محمدرضا علیمراد:تدوینگر

Cast: Akbar Meshkaty

MohammadReza Alimorad

 محمدرضا علیمراد:فیلمنامه نویس

Editor: MohammadReza Alimorad

Music: Murcof (Fernando Corona),

1366 /تهران
دیپلم

 اکبر مشکاتی:بازیگر
 تهران:شهر

:خالصه داستان
 در گشــت و گــذار در کارگاه.پیچــی در یــک کارگاه متروکــه بیــدار میشــود و زندگــی خــود را تجســس میکنــد
او دلیــل ســاخته شــدنش را کشــف میکنــد و متوجــه میشــود کــه بــرای کامــل شــدن و بــه کار آمــدن بــه یــک
.مهــره هــم انــدازه خــود نیــاز دارد
SYNOPSIS:
A bolt wakes up in an abandoned workshop and becomes curious about itself. While wandering
around, it finds out the purpose of its creation. It realizes that to be efficient and useful, it needs
a well fit nut.
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DIRECTOR

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

حسین آقامحمدی

دشت گل های زرد
فیلمنامه نویس :حسین آقامحمدی
انیماتور :مینا محمودی
صداگذار :فرهاد میرمحمدصادقی
موسیقی :محمدعلی دی مهر
تهیه کننده :مرکز گسترش سینمای مستند،تجربی و
پویانمایی

محالت1374 /
کارشناسی انیمیشن
1400
10:00

2021
10:00

Plain of Yellow Flowers

Hossein Aghamohammadi
Mahalat / 1995
B.A in Animation

Screenwriter: Hossein Aghamohammadi
Animator: Mina Mahmoudi
Sound Mixer: Farhad Mirmohammad Sadeghi
Music: Mohammad Ali DayMehr
Producer: DEFC
City: Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
دخترکــی تنهــا ،شــوق بــه دنیــا آمــدن خواهــرش را دارد .او را در رویاهایــش تصــور میکنــد ،و در تــاش اســت
تــا بــا کاردســتیهایش ،هدیـهای بــرای روز تولــدش بســازد.

SYNOPSIS:
A lonely girl is eager for birth of her baby sister. She imagines the baby in her dreams, and tries to make
a gift for her birthday.
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DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

صبا جاور

مرند1365 /
کارشناسیارشد سینما

Saba Javar

Marand / 1986
M.A in Cinema

رباب
فیلمنامه نویس :صبا جاور

1401
7:00

2022
7:00

Rubab

Screenwriter: Saba Javar

انیماتور :صبا جاور

Animator: Saba Javar

تدوینگر:صبا جاور

Editor: Saba Javar

صداگذار :صبا جاور

Sound Mixer: Saba Javar

موسیقی :صبا جاور

Music: Saba Javar

تهیه کننده :صبا جاور
شهر :تهران

Producer: Saba Javar
City: Tehran

خالصه داستان:
فیلــم دربــاره فاجعــه فــرودگاه کابــل و تصــرف افغانســتان بدســت طالبــان اســت کــه در اکتبــر  2021پــس از
خــروج ناگهانــی نیروهــای امریکایــی از افغانســتان رخ داد.

SYNOPSIS:
The film is about Kabul airport attack in August 2021. When the U.S. military withdrawal from
Afghanistan and the Taliban returned to power.
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محمود غالمی

زمان خواب
فیلمنامه نویس :محمود غالمی

شیراز1365 /
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
1400
5:00

2021
5:00

The Sleeping Time

Shiraz / 1986
B.A in Television and Digital Arts

Screenwriter: Mahmood Gholami

انیماتور :محمود غالمی

Animator: Mahmood Gholami

تدوینگر :محمود غالمی

Editor: Mahmood Gholami

صداگذار :محمود غالمی

Sound Mixer: Mahmood Gholami

موسیقی :آنتونیو ویوالدی

Music: Antonio Vivaldi

تهیه کننده :محمود غالمی

Producer: Mahmood Gholami

شهر :شیراز

Mahmood Gholami

City: Shiraz

خالصه داستان:
صبــح زود یــک روز زمســتانی ،گنجشــکهایی بــر روی درختــی در نزدیکــی یــک کلبــه ،مانــع خــواب
هیــزم شــکن میشــوند.

SYNOPSIS:
In an early winter morning, noisy sparrows have prevented the woodcutter sleeping.
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DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

سمانه اسدی

تهران1361 /
کارشناسی نقاشی

Samaneh Asadi
Tehran /1982
B.A in Painting

زمین بازی
فیلمنامه نویس :سمانه اسدی

1400
8:00

2021
8:00

Playground

Screenwriter: Samaneh Asadi

انیماتور :سمانه اسدی

Animator: Samaneh Asadi

تدوینگر :سمانه اسدی

Editor: Samaneh Asadi

صداگذار :هوتن پورزکی
موسیقی :مهدی قشقائی
تهیه کننده :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شهر :تهران

Sound Mixer: Hootan Poorzaki
Music: Mahdi Ghashghaei
Producer: CIDCA
City: Tehran

خالصه داستان:
بیمــاری و روزمرگیهــای بیمارســتان ،دختــرک را خســته و بیحوصلــه کردهانــد تــا صبــح روزی کــه او
میآیــد .همبــازی جدیــدش روزهــای یکنواخــت او را از شــادی و رویــا ُپــر میکنــد .آیــا آمــده کــه همیشــه
کنــار او بمانــد؟
SYNOPSIS:
Illness and hospital daily life made her tired, until a day that a new playfellow is sent to her like a gift.
?But will she be able to keep it forever
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

DIRECTOR
حسین مرادیزاده

1348 /آبادان
کارشناسی کارگردانی انیمیشن

Hossein Moradizadeh
Abadan /1970
B.A in Animation Directing

The Improvement of Human Reason

2022
10:00

Screenwriter: Hossein Moradizadeh
Adapted from: Hai Ebn Yaqdhan written by Ibn
Tufail. (English title: The Improvement of Human Reason:
Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan.)

1400
10:00

 آگاه،زنده بیدار
 حسین مرادیزاده:فیلمنامه نویس

 براساس رساله حی بن یقظان نوشته ابن طفیل:منبع اقتباس
 مهسا یزدانی:انیماتور دوبعدی
 حسین مرادیزاده:تدوینگر

Animator: Mahsa Yazdani

 ایلیا مرادیزاده:صداگذار

Editor: Hossein Moradizadeh

 ایلیا مرادیزاده:موسیقی

Sound Mixer: Iliya Moradizadeh
Music: Iliya Moradizadeh
Producer: DEFC

 تجربی و، مرکز گسترش سینمای مستند:تهیه کننده
پویانمایی
 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
 بــه آســمان. آهویــی او را شــیرداده تــا بــه ســن رشــد میرســد،طفلــی بــا امــواج بــه جزیــره دور افتــادهای میآیــد
.مــی اندیشــد و جهــان را ماننــد یــک پیکــر زنــده مــی شناســد

SYNOPSIS:
The film is based on a Philosophical treatise on human nature written in the 12th century. A baby alone
on a remote island is suckled by a deer. He thinks of the sky and knows the world as a living body.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرزانه شفیعی

اصفهان1376 /
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

Farzaneh Shafiei

Isfahan /1997
B.A in Television and Digital Arts

سقوط نور
فیلمنامه نویس :فرزانه شفیعی و امین صفار
انیماتور :امین صفار و سیدعلی موسوی
تدوینگر :فرزانه شفیعی و امین صفار
صداگذار :محمد قاسمی(هام استودیو)

کــــــــارگردان

DIRECTOR

امین صفار

خرم اباد1371 /
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

موسیقی :علیرضا حبیبی
تهیه کننده :فرزانه شفیعی و امین صفار
شهر :تهران

1401
10:00

2022
10:00

FALL OF LIGHT

Screenwriter: Farzaneh Shafiei, Amin Saffar
Animator: Amin Saffar, Seyed Ali Mousavi
Editor: Farzaneh Shafiei, Amin Safar
)Sound Mixer: Mohammad Ghasemi (Hum Studio
Music: Alireza Habibi
Producer: Farzaneh Shafiei, Amin Saffar
City: Tehran

Amin Safar

Khorram Abad /1992
B.A in Television and Digital Arts

خالصه داستان:
ســقوط نــور برشــی از زندگــی دختربچـهی  6ســالهای را بــه نمایــش میگــذارد کــه در طــول جنــگ خانــواد ه خــود
را از دســت داده و بــر اثــر فشــارهای روانــی حــوادث را تــوام بــا تخیــل و توهــم میبینــد.

SYNOPSIS:
A 6 years old girl who has lost her family in the war. As a result of mental pressure, cannot distinguish
between imagination and reality.
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سپهر مومنی

سالخی

تهران1370 /
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن

1401
5:00

فیلمنامه نویس :سپهر مومنی

2022
5:00

Slaughter

انیماتور :سپهر مومنی
تدوینگر :سپهر مومنی

Editor: Sepehr Momeni

موسیقی :سامان رمش
تهیه کننده :سپهر مومنی و مرکز گسترش سینمای مستند،
تجربی و پویانمایی
شهر :تهران

Tehran /1991
M.A in Animation Directing

Screenwriter: Sepehr Momeni
Animator: Sepehr Momeni

صداگذار :نیلوفر راستی و محمدهادی مجیدی

Sepehr Momeni

Sound Mixer: Nilofar Rasti and
Mohammad Hadi Majidi
Music: Saman Ramesh
Producer: Sepehr Momeni and DEFC
City: Tehran

خالصه داستان:
زن و مــردی در منــزل خــود در حــال تماشــای تلویزیــون هســتند کــه بــر ســر برنامــه تلویزیــون شــروع بــه دعــوا
میکننــد ،بــه مــرور دعــوای آنهــا گســترش پیــدا کــرده و تبدیــل بــه جنگــی تمــام عیــار میشــود کــه کل شــهر را
در بــر میگیــرد.
SYNOPSIS:
A couple fights over a TV show, their fight escalates and eventually it turns into a war that involves
the whole city.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرنوش عابدی
اصفهان1364 /
کارشناسی نمایش

Farnoosh Abedi
Isfahan /1985
B.A in Theater

سمپاش

1401
9:00

فیلمنامه نویس :فرنوش عابدی

2022
9:00

The Sprayer

Screenwriter: Farnoosh Abedi
Animator: Negah Fardiar

انیماتور :نگاه فردیار
تدوینگر :فرنوش عابدی

Editor: Farnoosh Abedi

صداگذار :سروش عابدی

Sound Mixer: Soroush Abedi

موسیقی :سروش عابدی

Music: Soroush Abedi

تهیه کننده :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Producer: CIDCA
City: Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
ویرانشهری در آیندهای دور که رویش هرگونه روییدنی در آن توسط ارتش سمپاشها ممنوع است.

SYNOPSIS:
In a post-apocalyptic land, plants grow up is forbidden by Sprayers Army.
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پرستو کاردگر

تهران1365 /
کارشناسیارشد کارگردانی انیمیشن

ُکلنِل

1401
10:00

فیلمنامه نویس :پرستو کاردگر

Colonel

2022
10:00

انیماتور :مهدی خلیلی
تدوینگر :امیر سحرخیز

Editor: Amir Saharkhiz

موسیقی :پیام آزادی

Tehran /1986
M.A in Animation-Directing

Screenwriter: Parastoo Cardgar
Animator: Mahdi Khalili

صداگذار :زهره علی اکبری

Parastoo Cardgar

Sound Mixer: Zohreh Aliakbari
Music: Payam Azadi

تهیه کننده :پرستو کاردگر و مرکز گسترش سينمای مستند،

Producer: Parastoo Cardgar, DEFC
City: Tehran

تجربی و پويانمايی
شهر :تهران

خالصه داستان:
از زمانی که کلنل جنگ را ترک کرده سالها میگذرد ،اما جنگ هیچگاه او را ترک نکرده است.

SYNOPSIS:
A colonel who cannot forget the war bad memories decides to visit a psychiatrist.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

آبتین يغماییان

Thou Shalt Dance

2021
8:00

Screenwriter: Ali Fayaz Manesh
Animator: Farzaneh Shokohi, Shiva Momtahen

1400
8:00

گفت برقص

Tehran /1988
B.A in Theater

 شیوا ممتحن و صادق جوادی، فرزانه شکوهی:انیماتور
 نوید توحیدی:تدوینگر

Editor: Navid Tohidi

 احسان رنجبر:صداگذار

Music: Ehsan Birghadar

Abtin Yaghmaian

 علی فیاض منش:فیلمنامه نویس

and Sadeq Javadi

Sound Mixer: Ehsan Ranjbar

1367 /تهران
کارشناسی تئاتر

 احسان بیرقدار:موسیقی
 آبتین يغماییان:تهیه کننده

Producer: Abtin Yaghmaian

 تهران:شهر

City: Tehran

:خالصه داستان
. یک مرد عادی تصمیمی غیرعادی برای رفع مشکل خود میگیرد،در یک روز عادی

SYNOPSIS:
On an ordinary day, an ordinary man makes an extraordinary decision to solve his problem.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

زهره مالمحمدی

گوهر نور
طراح :فاطمه صادقی

قم1363 /
کارشناسی کارگردانی انیمیشن
1400
2:00

2021
2:00

Gem of light

انیماتور :عارفه والیی پیرایش
تدوینگر :معصومه مهرنوروزی

Editor: Masoume Mehrnorouzi

عکاس و نورپرداز :مرضیهسادات قاسمی
تهیهکننده :داوود جلیلی
شهر :قم

Qom /1984
B.A in Animation-Directing

Designer: Fatemeh Sadeghi
Animator: Arefeh Valaii Piraish

صدا گذار :معصومه مهرنوروزی

Zohre Mollamohammadi

Sound Mixer: Masoume Mehrnorouzi
Photography and lighting: Marzieh Sadat Ghasemi
Producer: Davood Jalili
City: Qom

خالصه داستان:
دخترکــی در بیــن بقیــه ســاکنین شــهر قــم بــرای ورود بانــو بــه ایــن شــهر بــه اســتقبال رفتــه و دســته گلــی را
تقدیــم حضــرت معصومــه میکنــد و تــاج گلــی را از او هدیــه میگیــرد.

SYNOPSIS:
Residents of Qom have gone to welcome Hazrat Masoumeh. A little girl who gives her a flower bouquet,
receives a flower crown.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

احمد عربانی
تهران1326 /

کارشناسی هنر و دارای مدرک درجه یک هنری

Ahmad Arabani
Tehran /1947

B.A in Art and he has a
First class Badge of honor in Art

ملودی
فیلمنامه نویس :احمد عربانی
انیماتور :سحر یاسینی و معصومه گدازچیان
تدوینگر :نگار صدری
صداگذار :بهروز شهامت
موسیقی :محمود عربانی
تهیه کننده :مرکز گسترش سینمای مستند ،تجربی و
پویانمایی

1400
9:00

2021
9:00

Melody

Screenwriter: Ahmad Arabani
Animator: Sahar Yasini, Masoume Godazchian
Editor: Negar Sadri
Sound Mixer: Behrouz Shahamat
Music: Mahmoud Arabani
Producer: DEFC
City: : Tehran

شهر :تهران

خالصه داستان:
پســربچه و دختربچـ ه داســتان بــا همدیگــر همســایهاند ،دختــر پیانــو مینــوازد و هــر دو دانشآمــوز هســتند .یــک
(قطعــه ملــودی) ارتبــاط حســی آنهــا بــود تــا اینکــه بزرگ شــدند.
SYNOPSIS:
Two childhood playfellow that a melody was their emotional connection are grown up now.
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سیداحمد جعفریان

موزه صلح
فیلمنامه نویس :سیداحمد جعفریان
انیماتور :سیداحمد جعفریان و صدرا دبیری
طراح فضا :مژگان منصوری
طراح شخصیت :اطهر جعفریان و مژگان منصوری

خمینیشهر1365 /
کارشناسیارشد ادبیات نمایشی
1401
5:00

2022
5:00

Peace Museum

Animator: Ahmad Jafarian, Sadra Dabiri
Scenic Artist: Mojgan Mansouri Character
Design: Athar Jafarian, Mojgan Mansouri

تدوینگر :سیداکبر جعفریان
صداگذار :سیداکبر جعفریان

Sound Mixer: Akbar Jafarian

موسیقی :سیداکبر جعفریان

Music: Akbar Jafarian

شهر :خمینیشهر

Khomeynishahr /1986
M.A in Dramatic Literature

Screenwriter:Ahmad Jafarian

Editor: Akbar Jafarian

تهیه کننده :سیداکبر جعفریان

Ahmad Jafarian

Producer: Akbar Jafarian
City: Khomeynishahr

خالصه داستان:
کبوتــری کــه بــرای بدســت آوردن شــاخه زیتــون صلــح ،وارد مــوزه صلــح شــده و مجبــور بــه مبــارزه میشــود؛
ســرانجام بــه سرنوشــت دیگــر کبوتــران دچــار میشــود.

SYNOPSIS:
A pigeon goes to the peace museum and try to get the olive branch of peace. But he doesn’t succeed
and suffer the fate of other pigeons.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان

فرزانه قبادی

Yamaha

2021
10:00

1400
10:00

Screenwriter: Farzaneh Qobadi

یاماها

 فرزانه قبادی:انیماتور

Editor: Farzaneh Qobadi

 فرزانه قبادی:تدوینگر

Producer: Hozeh Honari
City: Shahrud

Farzaneh Qobadi
Shahrud /1986
M.A in Animation

 فرزانه قبادی:فیلمنامه نویس

Animator: Farzaneh Qobadi

Sound Mixer: Mohammad Hossein Karimi

1365 /شاهرود
کارشناسیارشد انیمیشن

 محمد حسین کریمی:صداگذار
 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی:تهیه کننده
 شاهرود:شهر

:خالصه داستان
. شمسی است50 برشی از زندگی یک جوان در دهه

SYNOPSIS:
It is a slice of a young man’s life in Iran in the 1970s.

166

166

NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

 پویانمایی/مسابقه سینمای ایران

کــــــــارگردان

ریحانه کاوش

یک چیز سیاه

اصفهان1363 /
کارشناسیارشد کارگردانی
1401
7:00

2022
7:00

Something Black

نویسنده و تصویرگر :رضا دالوند

Screenwriter: Reza Dalvand, Hamzeh Alirezaei

فیلمنامه نویس :حمزه علیرضایی

Animator: Negar Zanjani and Zahra Safi

انیماتور :نگار زنجانی و زهرا صافی
تدوینگر :علی رئیس

Isfahan /1984
M.A in Directing

Editor: Ali Raees
Sound Mixer: Mansoureh Honarmand

صداگذار :منصوره هنرمند

Music: Mahdi Qashqaei

موسیقی :مهدی قشقایی

Producer: Ali Raees, Isfahan IRIB

تهیه کننده :علی رئیس و صدا و سیما مرکز اصفهان

Reyhane Kavosh

City: Isfahan

شهر :اصفهان

خالصه داستان:
اون چیــه؟ از کجــا اومــده ؟ چــه اتفاقــی مــی افتــه؟ بعضــی وقــت هــا یــک چیــز مبهــم مــی تونــه موجــب
نگرانــی و ســردرگمی بشــه .ایــن پویانمایــی یکــی از قســمت هــای مجموعــه کتــاب انیمیشــن هــزار و یــک
داســتان میباشــد کــه مراحــل تولیــد فنــی آن در اســتودیو صلــح و ســام انجــام شــده اســت.
SYNOPSIS:
What will happen? What’s that? Sometimes ambiguity can cause anxiety.
This film is an episode of the One Thousand and One Story animated TV series. The technical
production stages are done in Peace and Salam Studio.
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NATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

DIRECTOR

مسابقه سینمای ایران /پویانمایی

کــــــــارگردان
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Asghar Yousefnejad

1348 / 1401

 بخش جنبی/نکوداشت

In Memoriam / SIDE SECTION

1969 / 2022

ی�دت مهواره گرایم ب�د

You made a nest so beautiful, lives forever,
how beautiful finally, made a journey to
that nest forever
You Will Always be Remembered
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محمود نظرعلیان

Filmography:

Nazaralian has written and directed several short films and
documentaries and also has appeared as an actor in some of the
greatest Iranian feature and short films.
As a Director and Screenwriter:
“The Wall”, “Amir paeen Mahalle”, “Jaye Pa”, «Days of the Revolution»,
« «The Origin of the Ashura calligraphy hands in Soltanieh «,
Jameh Mosques of Qazvin and Zanjan «, «Sadegh Balajazadeh»,
«Mohammad Hossein Shahryar», «Mountain partridges», «Stork›s
castle», «Remember the house of memories», « Chaypareh local
»rice

به عنوان بازیگر:
روســی ،پوســت ،کنــدگان ،زائــر خلــف ،تولــد یــک پروانــه ،زیرنــور
مــاه ،پرنــده بــاز کوچــک ،چنــد کیلــو خرمــا بــرای مراســن تدفیــن،
ســیزده  ،59آمیــن خواهــم گفــت ،همــه چیــز بــرای فــروش،
آســمان مــال مــن ماســت ،مــردی کــه اســب شــد ،آبــا جــان ،ســگ
و دیوانــه عاشــق ،ملکــه زنبورهــا ،تدفیــن ،ســمفونی نهــم پوســت،
ســه کام حبــس ،بوکســور ،گورکــن ،کوچــه ژاپنــی هــا ،پاکــول،
وحشــی شــراره ،جنــگل واژگــون ،قیــفَ ،د َد .و فیلــم هــای کوتــاه :
هیــچ ،پرنــده ســفید  ،حلقــه  ،بابــا غــرش  ،پنجــره  ،کنتــرل  ،هــرروز
هرشــب ،حــال همــه مــا خــوب اســت  ،پــای بــی قــرار ،گوشــه
هــا و زاویــه هــا  ،ســاعت ســاز  ،دریــا زدگــی  ،آرا  ،دایــان ،ســرخ
پیرمــرد و دریــا ،غریبــه و بــاد ،مــرد ابــری ،خمیــر  ،پناهجویــان

As an Actor:

جوایز و افتخارات:
دیپلــم افتخــار چهارمیــن جشــنواره ملــی انجمــن ســینمای جوانــان
ایران
پالک زرین مهر و پالک زرین پرسپولیس برای فیلم دیوار
دیپلم افتخار دانشکده هنر های دراماتیک
دیپلم افتخار نخستین جشنواره فیلم محراب
دیپلم افتخار چهارمین جشنواره فیلم وحدت
یــادواره افتخــار پنجمیــن جشــنواره ســینمای جــوان بخــش
فیلمهــای  16م.م بــه عنــوان بهتریــن داســتانی
دیپلــم افتخــار نوزدهیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم فجــر بــه
عنــوان بهتریــن بازیگــر
نشــان شایســتگی ایســفا بــرای بهتریــن بازیگــر در جشــن مســتقل
فیلــم کوتــاه خانــه ســینما
ســتاره طالیــی جشــنواره شــانگهای چیــن بــرای ســگ و دیوانــه
عاشــق
دارنده نشان خان بابا معتضدی از جشنواره فیلم تبریز

Awards and Honors:
Won the Diploma of Honor at the 4th National IYCS Film
Festival,
Won the Golden Plaque of Mehr and Golden Plaque of
Persepolis for the film “Divar”,
The Diploma of Honor from the Faculty of Dramatic Arts,
University of Tehran.
Won the Diploma of Honor at the 1th Mihrab Film Festival,
Won the Diploma of Honor at 4th Vahdat Film Festival,
Won the Diploma of Honor memorial at the 5th IYCS Film
Festival (The 16mm Film Competition Part),
Won the Diploma of Honor for Best Actor at the 19th Fajr
International Film Festival,
Won the Best Actor Award at the 7th ISFA Academy Awards.
Won the Golden Goblet Award at the Shanghai China Festival
for the Films Dog and Crazy Lover,
Won the Khan Baba Motazedi Badge at the Tabriz Film Festival.
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Russian (2019), How long does it take? (2021), The Badger
(2020), 3 Puffs (2020), Skin (2020), Anonymity(2018),
Footwork (2017), Abba Jaan (2017), Dracula (2016), Dogs and
Fools (2016), The Man Who Became a Horse (2015), Everything
for sale (2014), Raspberry (2014), We Will Say Amen (2012),
Sentenced to Heaven (2006), A Few Kilos of Dates for a Funeral
(2006), The Little Bird Boy (2002), Under the Moonlight (2001),
The Triumphant Warrior (1999), Birth of a Butterfly (1997),
Pomegranate Valley Travelers (1992), Kenar-e berke-ha (1986),
Zaer Khalaf (1985), Ava (Short 2020/V), Breath (Short 2022/II),
Cloudy Man (Short 2021), The Prophet (Short 2021), Matches and
Hesitation (Short 2020), Revulsion (Short 2019), The Stranger
And The Wind (Short 2018), Corners and Angles (Short 2018),
The Distance (Short 2017), Save Me! (Short 2017), No One›s
)There (Short 2017), Watchmaker (Short 2017
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SIDE SECTION

Founder of IYCS- Tabriz Branch Office and IYCS- Zanjan Branch
Office
Members of the Board of Founders of Vahdat Provincial IYCS
Film Festival.
Members of the Board of Founders of Iranian Amateur
Cinematographers Association
Director of the IYCS- Zanjan Branch Office
Member of Guild of Iranian Actors
The CEO of Zanjan Artists Forum

TRIBUTE /

آثار:
نظرعلیــان چندیــن فیلــم کوتــاه و مســتند را نویســندگی و
کارگردانــی کــرده اســت و بــه عنــوان بازیگــر در تعــدادی از مهــم
تریــن آثــار ســینمای ایــران حضــور داشــته اســت.
به عنوان کارگردان و نویسنده:
فیلــم هــای کوتــاه داســتانی از جملــه دیــوار  ،امیــر پاییــن محلــه،
جــای پــا ،مســتند هایــی چــون «روزهــای انقــاب» « ،پیدایــش
خــط عاشــورا در ســلطانیه»  « ،مســاجد جامــع قزویــن و زنجــان»،
« صــادق باالجــا زاده»« ،اســتاد محمدحســین شــهریار»« ،کبــک
هــای کوهســتان» « ،قلعــه لــک لــک هــا» «یــاد خانــه خاطــرات»،
«برنــج محلــی چــای پــارا»

Experiences:

بزرگداشت /بخش جنبی

فعالیت ها:
مؤسس انجمن سینمای جوانان دفاتر تبریز /زنجان
عضو ده دوره جشنواره منطقه ای وحدت
عضو موسسین جشنواره های عکس و فیلم وحدت
عضو مؤسسین کانون سینماگران آماتور ایران
سرپرست انجمن سینمای جوان دفتر زنجان
عضو پیوسته بازیگران سینمای ایران
مدیرعامل خانه هنرمندان زنجان

Mahmoud Nazaralian
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امید وفایی

جوایز:
جایــزه بهتریــن انیمیشــن در ســال  ۱۳۷۵بــرای فیلــم در عصــر مــا از
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم تهــران
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه بــرای فیلمنامــه درختــان ســبز از جشــنواره
بیــن المللــی فیلــم تهــران ۱۳۷۶
جایــزه بــزرگ جشــنواره بیــن المللــی فیلــم تهــران و حضــور در
جشــنواره بیــن المللــی اوبرهــازون آلمــان بــرای فیلــم داســتانی
 jumpدر ســال ۱۳۷۸
جایــزه بهتریــن فیلــم بــرای فیلــم داســتانی نوســتالژیا از جشــنواره
فیلــم زن و جشــنواره آفتــاب یــزد
جایــزه بهتریــن تدویــن بــرای فیلمهــای آدم معمولــی (امیــد
وفایــی) و عشــق روایــت غمگیــن (ابراهیــم ایــرج زاد) و ســوگند
شــب (عطــا مجابــی) از جشــنواره بیــن المللــی تهــران و جشــنواره
منطقــه ای قزویــن
جایــزه بهتریــن کارگردانــی بــرای فیلــم مســتند وقایــع نــگاری یــک
عشــق ناتمــام از جشــنواره ملــی پلیــس
جایــزه بهتریــن فیلــم بــرای فیلــم داســتانی در ایــن نزدیکــی از
جشــنواره بیــن المللــی مذاهــب
جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر مــرد از جشــنواره سراســری
وارش بــرای فیلــم داســتانی رقــص در غبــار
جایــزه ویــژه بهتریــن فیلمنامــه بــرای فیلــم ســزارین از جشــنواره
منطقــه ای کرمانشــاه
با نمایش فیلم های :
آدم معمولی /داستانی۱۳۸۴/
وقایع نگاری یک عشق ناتمام /مستند۱۳۸۵ /
در این نزدیکی /داستانی۱۳۸۷/
سزارین /داستانی ۱۳۹۷/
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Filmmaker/ Cinema Instructor at IYCS Film School/University
Lecturer/ A Member of the Iranian Short Film Association (ISFA).
Director of the Malayer branch office of IYCS.
Director of the Tuyserkan branch office of IYCS.
Art Affairs Expert of Hamadan Province Culture and Islamic Guidance
Department/ He has been a member of jury at several film festival
including 61th Provincial IYCS Film Festival Meshkin Shahr and
Aftab Arak Film Festival / Member of Pitching Council (screenplay
approval) of Hamadan branch office of the IYCS.

Filmography:

Director of several short films, TV series and Half-length films
such as “Avalin Kocheh”, “Report of a preordained death”,
“Night of Mitra”, “A man who lost his wife”,”13 episode series
from the alley to the house”, “Nostalgia”,
“Dance in the dust”.

Awards:

Win the Best Animation Film Award at Tehran International Film Festival.
Win the Best Screenplay Award at Tehran International Film Festival
”for the “Green Trees
Win the Grand Prize of the Tehran International Film Festival and
Participation in the Oberhausen International Film Festival in Germany
for the fictional film jump.
Win the Best Film Award at the Women’s Film Festival and Aftab
”Yazd Festival for “Nostalgia
Win the Best Film Editing for the films “A normal person” (Omid
Wafa’i), “Eshgh, a sad story” (Ibrahim Irajzad) and “Swear By The
Night” (Ata Mojabi) at Tehran International Film Festival and Qazvin
Provincial IYCS Film Festival.
Win the Best Director Award at the National Police Film Festival
”for “Unfinished Love
Win the Best Film Award at the International Festival of Religions
Win the Best Film and Best Actor Award at the Varesh National
Film Festival.
Win the Best Screenplay Award at Kermanshah Provincial IYCS
Film Festival.

With screening of:
An Ordinary Person/ Fiction / 2005
As Simple as That / Documentary / 2005
nearby / Fiction / 2007
Cesarean / Fiction / 2017
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Retrospective/ SIDE SECTION

آثار:
ســاخت و تولیــد بیــش از  ۳۰فیلــم کوتــاه و ســریال و تلــه فیلــم از
جملــه فیلــم هــای :اولیــن فیلــم کوچــه ســال تولیــد  ۱۳۶۹بصــورت
هشــت میلیمتــری ،گــزارش یــک مــرگ از پیــش تعییــن شــده
داســتانی /قطــع ،8mmشــب میتــرا /داســتانی
مردی که زنش را گم کرده بود/داستانی
سریال  ۱۳قسمتی از کوچه تا خانه /داستانی ،طوقه /داستانی
نوستالژیا/داستانی ،رقص در غبار /داستانی

Experiences:

مرور آثار /بخش جنبی

فعالیت ها:
فیلمســاز /مــدرس انجمــن ســینمای جوانــان ایــران  /مــدرس
دانشــگاه /عضــو خانــه ســینما /ریاســت انجمــن ســینمای جوانــان
تویســرکان  /ریاســت انجمــن ســینمای جوانــان مالیــر
کارشناس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

Omid Vafaee

فیلم های بخش جنبی |Non Competitive Section Films

دفاع مقدس

Holy Defense
آقا مهدی زین الدین  /کارگردان :محمود معارفی
«Mr. Mehdi Zainuddin» / Mahmood Moarefi
مطلع فجر  /کارگردان :محمدمهدی فکریان
«Informer of fajr» / Mohammad Mahdi fekrian
رخ پوش  /کارگردان :مسعود دهنوی
«Veil»/ Masoud Dehnavi
در پناه خاک  /کارگردان:حسن انگشتری خاتمی
«IN the shelter of the soil» / Hassan Angoshtari Khatami
به رنگ بی رنگ  /کارگردان :ابوالفضل ساعی مهربانی
«Colored no color»/ Abolfazl Sae Mehrabani
آقای شهردار  /کارگردان :میالد محمدی

استعدادهای نو
New Talents

کمپانی  /کارگردان:ایلناز خیرخواه
«Company» / Ilnaz Kheirkhah
بعد از نیمه شب  /کارگردان :محمد باقری
«After midnight» /Mohammad Bagheri
میز هفت  /کارگردان :سبحان بیرانوند
«Table seven» Sobhan Beyranvand
ترال  /کارگردان :اهورا بارانی و میثم فرهومند
«Trawl» /Meisam Farhomand and Ahoura Barani
زن مرد نقاش  /کارگردان :سهیل دانش اشراقی
«The painters wife» / Soheil Danesh Eshraghi
نشنیدن  /کارگردان :احمد صمیمی

«Mayor» / Milad Mohammadi

«Not hearing» /Ahmad Samimi

آخرین پرواز  /کارگردان :علیرضا مومنی

هاکاتی /کارگردان :مژگان آقاداودیان

«Last flight» / Alireza Momeni

«Hackati» / Mojgan Agha Davodian
کورتیزول  /کارگردان :دانیال نوروش
«Cortisol» / Danial Norvash
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عنوان نشست  :فیلم نامه

Screenplay

تهران1335 /

چهـــارشنبه | Wednesday

Tehran /1956

 27مهر | Oct 19

کارگــردان و فیلمنامهنویــس ســینما و تلویزیــون .از فیلمهــای
مهــم او میتــوان بــه فیلــم «عــروس»« ،آذر ،شــهدوخت ،پرویــز
و دیگــران»« ،گاوخونــی»« ،ســن پطرزبــورگ» و «جهــان پهلــوان
تختــی» اشــاره کــرد .او همچنیــن ســابقه تدویــن  ،بازیگــری ،اجــرا،
تهیــه کننــده گــی و فیلــم بــرداری چندیــن فیلــم و برنامــه تلویزیونــی
را برعهــده داشــته اســت.

عنوان نشست  :تجربهگرایی در ژانر

Behrouz Afkhami is an Iranian film director and
screenwriter. He is known for “Azar, Shahdokht Parviz
and Others”, “The Bride”, “Saint Pertersburg”, “The
River›s End”, and “Takhti”. He has also worked in several
television and film projects as Editor, Actor, Television
presenter, Producer and Cinematographer.

Workshop Title:

Experimental approach to genre films
رسولصدرعاملی

Rasul Sadr Ameli

اصفهان1333 /

چهـــارشنبه | Wednesday

Isfahan /1954

 27مهر | Oct 19

کارگــردان ،نویســنده و تهیهکننــده ســینمای ایــران کــه برنــده دههــا
جایــزه بینالمللــی و داخلــی شــده اســت .از فیلمهــای موفــق او
میتــوان بــه چهــار فیلــم «دختــری بــا کفشهــای کتانــی»،
«مــن ترانــه 15ســال دارم»« ،دیشــب باباتــو دیــدم آیــدا» و «زندگــی
بــا چشــمان بســته» کــه بــه موضــوع دختــران میپردازنــد اشــاره
کــرد .فیلمهایــی دیگــری نظیــر «هرشــب تنهایــی»« ،گلهــای
داوودی» و «پاییــزان» از دیگــر فیلمهــای تاثیرگــذار او هســتند.
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Director, writer and producer of Iranian cinema,
His films have been selected and also won several prestigious awards at the various national and international
film festivals. He is known for “I›m Taraneh, 15”, “The
Girl in Sneakers”, “Aida, I Saw Your Father Last Night”,
“Life With Closed Eyes”.
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نشست تخصصی

بهروزافخمی

Behrouz Afkhami

SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

عنوان نشست:بررسی نمونه فیلمهای کوتاه ژانر
Workshop Title:
SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Shorts from various genres

نشست تخصصی

مریم اسمی خانی

Maryam Esmi Khani

تهران1354 /

Tehran /1976

کاظمدانشی

Kazem Danshi

تهران1371 /

پنــجشنبه | Thursday

Tehran /1976

 28مهر | Oct 20

کارشناســی رشــته زبــان و ادبیــات فارســی ،عضــو انجمــن فیلــم
کوتــاه ایــران ،نویســنده و کارگــردان فیلمهــای کوتــاه "وضعیــت
اورژانســی" و "بــاد هــر کجــا بخواهــد مــیوزد".

Workshop Title: Shorts from different genres
“In a very general way, short films are known as a genre,
but here we are talking about some of the best shorts
that follow the rules of a specific genre such as comedy,
”drama, horror and science fiction.

کارشناســی کارگردانــی نمایــش ،کارگــردان و نویســنده فیلمهــای
کوتــاه "بادکنــک رنگــی"" ،راحانــا" و "مــن پرتغــال دوســت نــدارم" و
همچنیــن فیلــم ســینمایی "علــف زار".

M.A in Theater Directing, director and writer of “Colored
Balloon”,” Rahana”, “I do not like Portugal” and “Aalaf
Zar”.

عنوان نشست :پرسش از بازیگردان

Workshop Title:

The Casting Director Question
رضاکیانیان

Reza Kianian

تهران1330 /

پنــجشنبه | Thursday

Tehran /1951

 28مهر | Oct 20

فار غالتحصیــل رشــته تئاتــر از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران اســت .بــازی در ســینما را بــا فیلــم «تمــام وسوســههای
زمیــن» ســاخته حمیــد ســمندریان در ســال  1368آغــاز کــرد و تــا بــه
امــروز در نزدیــک بــه  60فیلــم ســینمایی 30 ،ســریال و  30نمایــش
بــازی کــرده اســت .او همچنیــن نویســنده  3فیلــم ســینمایی و طــراح
صحنــه و لبــاس و ســاخت تیتــراژ چنــد فیلــم را بــر عهــده داشــته
اســت.
نویســنده  5کتــاب در خصــوص بازیگــری ،عــکاس ،مجســمه ســاز و
برگــزار کننــده چندیــن نمایشــگاه فــردی و جمعــی بــوده اســت.
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He graduated from the University of Tehran, College of
Fine Arts. He started his acting career in the cinema
with the movie «All Temptations of the Earth» by Hamid
Samandarian in 1989. He has performed in many films,
television series, and theatre productions. He also has
experiences as a screenwriter, Set and Costume Designer
and Trailer Editor. Kianian is the author of 5 books about
Acting and holding several individual and collective
exhibitions as a photographer and sculptor.
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عنوان نشست  :نور و فیلمبرداری

Lighting and cinematography

تهران1330 /

پنــجشنبه | Thursday

Tehran /1951

 28مهر | Oct 20

عــکاس ،مدیرفیلمبــرداری ،بازیگــر و کارگــردان ســینمای ایــران ،از
ســال  63کــه اولیــن فیلــماش را بــا نــام "جادههــای ســرد" بــه
عنــوان فیلمبــردار آغــاز کــرد تــا بــه امــروز در نزدیــک بــه  80فیلــم
بلنــد ســینمایی بــه عنــوان فیلمبــردار و مدیرفیلمبــرداری فعالیــت
داشــته اســت .او همچنیــن بــه عنــوان کارگــردان فیلمهــای "رقــص
بــا رویــا"" ،ابــر و آفتــاب" را در کارنامــه خــود دارد.

عنوان نشست  :تهیه و تولید

Cinematographer, Photographer and Director
He has been the cinematographer of the most important
Iranian movies, such as Frosty Roads (1985), The Lead
(1989), Reyhaneh (1990), Nobat e Asheghi (1995), Hello
Cinema (1995), Gabbeh (1996), The Pear Tree (1998),
The Wind Will Carry Us (1999), Gabbeh (1996), Smell of
Camphor, Scent of Jasmine (2000), Ghermez (1998), A
Separation (2011), Killer Spider (2020), Pig (2018), etc.
He also directed two feature films include: Abr-O Aftaab
)(1998), Raghs ba Roya (2000

Workshop Title:

Film Production
محمدرضامصباح

Mohammad Reza Mesbah

تهران 1354 /

جمعــــه | Friday

Tehran /1976

 29مهر | Oct 21

دکترای حقوق خصوصی.
تهیهکننده ،مجریطرح ،فیلمنامهنویس و کارگردانی ایرانی.
ی و نهمیــن
او موفــق بــه کســب ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم از سـ 
جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم «یــدو» شــده اســت .او همچنیــن
موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران از
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران بــرای فیلــم «کوچــه» شــده اســت.
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PhD in private law.
Iranian producer, project manager, screenwriter and
director.
He has won the Crystal Simorgh for the Best Film Award
at the 39th Fajr Film Festival for the film «Yadu» and the
People›s Choice Award at the Tehran Short Film Festival
for the film «Alley».
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نشست تخصصی

محمودکالری

Mahmoud Kalari

SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

عنوان نشست  :ژانر  ،فرم  ،سبک « تفاوت ها و تشابه ها»
SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

»Genre, Form, Style «Differences and Similarities

نشست تخصصی

مجیدشیخانصاری

Majid Sheikh Ansari

الیگودرز1349 /

جمعــــه | Friday

Aligudarz /1970

 29مهر | Oct 21

کارشناســی ســینما بــا گرایــش کارگردانــی از دانشــگاه هنــر تهــران،
کارشناســی ارشــد ســینما از دانشــکده هنرهــای زیبــا ،دکتــرای
مطالعــات هنــر (بــا گرایــش جلوههــای بصــری دیجیتالــی) از
دانشــگاه هنــر ،اســتادیار گــروه ســینمای دانشــگاه هنــر ،داور و عضــو
هیــات انتخــاب جشــنوارههای ســینمایی مختلــف در بخــش ملــی
و بیــن الملــل .کارگردانــی ،تهیهکنندگــی حرف ـهای و مشــاوره متــن و
فیلمنامــه مجموعههــای داســتانی ،مســتند ،ســینمایی و تلویزیونــی.

عنواننشست:کارگردانی

B.A in Cinema- Directing, M.A in Cinema,
PhD in Art Studies,
Assistant professor at the Department of Cinema at the
University of Arts, He has been a member of jury and
also selection committee of various national and international
film festivals.
He has also worked in several television and film projects
as director, producer and screenwriter.

Workshop Title:

Directing
احمدرضادرویش

Ahmad Reza Darvish

تهران1340 /

جمعــــه | Friday

Tehran /1961

 29مهر | Oct 21

کارگــردان ،نویســنده و تهیهکننــده ســینمای ایــران ،فــارغ التحصیــل
رشــته گرافیــک و معمــاری ،برنــده چندیــن جایــزه بــزرگ ســینمای
داخلــی و بینالمللــی ،ســازنده فیلمهــای «رســتاخیر»« ،دوئــل»،
«متولــد مــاه مهــر»« ،ســرزمین خورشــید»« ،کیمیــا»« ،آذرخــش»،
«ابلیــس» و «آخریــن پــرواز».
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Director, Writer, Actor
Ahmad Reza Darvish is known for Duel (2004), Hussein,
Who Said No (2014) and The Lightning (1992).
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نشست تخصصی

SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

 جریان جشنوارهای فیلمهای ژانر: عنوان نشست

Workshop Title:

Understanding of Film Genres
بنتامسون

Ben Thompson
Friday | جمعــــه
Oct 21 |  مهر21

After graduating from Aberystwyth University in 2003 Ben
left Wales to head to New York. Shortly after arriving he
joined the Tribeca Film Festival. While there he discovered
a passion for short form storytelling and creativity and
began working with the programming team watching film
submissions. In 2010 he became the Shorts Programmer for
the festival. Ben is fascinated by the influence film has on
our world and culture and travels to search out new stories
from around the globe. He has watched over 10,000 short
films for Tribeca alone.

،2003  در ســالAberystwyth پــس از فار غالتحصیلــی از دانشــگاه
 مــدت کوتاهــی پــس از.بــن ولــز را تــرک کــرد و بــه نیویــورک رفــت
 بــه عنــوان2010 ورود بــه جشــنواره فیلــم ترایبــکا پیوســت و از ســال
 بــن مجــذوب.پروگرمــر فیلــم کوتــاه در ایــن جشــنواره فعالیــت دارد
تأثیــری اســت کــه فیلــم بــر جهــان و فرهنــگ مــا میگــذارد و بــرای
 او.جســتجوی داســتانهای جدیــد بــه سراســر جهــان ســفر میکنــد
. فیلــم کوتــاه را تنهــا بــرای ترایبــکا تماشــا کــرده اســت10000 بیــش از

 صدا در ژانر: عنوان نشست

Workshop Title:

Sound of Film
آرش قاسمی

Arash Ghasemi
Tehran /1974

1353 /تهران

Saturday | شنبـــه
Oct 22 |  مهر30

Arash Ghasemi is a composer, arranger and mix producer of pop music in Iran. His education is B.A in Music. He
won and nominated for several Crystal Simorgh Awards
at different edition of the Fajr International Film Festival
for “Exodus”, “Shabi Ke Mah Kamel Shod”, “Khashm Va
Hayahoo’, “Track 143” and “Shena-ye Parvaneh”.
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 وی دارای. صداگــذار و مــدرس ســینمای ایــران اســت،طــراح صــدا
نشــان درجــه دو هنــری معــادل کارشناســی ارشــد صــدا از وزارت
 او ســیمرغ بلوریــن بهتریــن.فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت
صداگــذاری را از ســی و هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر بــرای
 وی رئیــس هیــات.صداگــذاری فیلــم «شــنای پروانــه» دریافــت کــرد
.مدیــره انجمــن صدابــرداران و صداگــذاران ســینمای ایــران اســت
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عنوان نشست :ژانر در فیلم کوتاه (محدودیت و گشایش)
SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

)Genres in shorts (limitations and opportunities

نشست تخصصی

رامتینشهبازی

Ramtin Shahbazi

تهران1357 /

شنبـــه | Saturday

Tehran /1978

 30مهر | Oct 22

منتقــد ،پژوهشــگر ،مــدرس دانشــگاه ،نویســنده و مترجــم ســینما،
مدیــر گــروه ســینمای دانشــگاه ســوره .در کارنامــه کاری او پژوهــش
کتــاب هــای «جســتاری در جامعهشناســی فیلــم ،نشانهشناســی
فرهنگــی تاریــخ ادبیــات و تئاتــر ایــران» و ترجمــه نمایشــنامه
«ارنانــی» بــه چشــم مــی خــورد.

عنوان نشست  :جلوههای بصری

He is a film critic, researcher, assistant professor and
The Head of the cinema Department Faculty of Arts,
Soore University. He is known for the book « Sociology of
film” and the translation of the play «Arnani».

Workshop Title:

Visual Effects
امیررضامعتمدی

Amirreza Motamedi

اراک1348 /

شنبـــه | Saturday

Arak /1969

 30مهر | Oct 22

دکتــری طــب .بنیانگــذاز جلوههــای بصــری در ســینمای ایــران.
مســئول جلوههــای بصــری ســینما و تلویزیــون ،در آثــاری همچــون
ســریالهای تلویزیونــی «در چشــم بــاد»« ،یوســف پیامبــر» و
فیلمهــای ســینمایی «شــام عروســی» و «راه آبــی ابریشــم» فعالیــت
داشــته اســت.
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Founder and Chairman of the Iranian Cinema Guild of
Visual Effects. Board member of the Academy of Iranian
Cinema Festival. Member of Policy Council of the Iranian
Cinema Festival 18th and 19th and 20th.

184

عنوان نشست :تولید مشترک فیلمهای ژانر

Co-production of Genre Movies

هلند

یکــشنبه | Sunday

Netherlands

 1آبان | Oct 23

تحصیــات در ســوئد :دانشــگاه اومئــو ،مطالعــات مدیریــت فرهنگــی ،تاریــخ
هنــر و جامعــه شناســی
مهــارت هــای زبانــی :هلنــدی (زبــان مــادری) ،ســوئدی ،آلمانــی ،انگلیســی
و فرانســوی.
تهیــه کننــده فیلــم و یکــی از بنیانگــذاران جشــنواره بینالمللــی فیلــم
اومئــو در ســوئد اســت( .)2007-1986او بــه عنــوان عضــو هیــات داوران در
چندیــن جشــنواره جهانــی فیلــم حضــور یافتــه اســت .وی در حــال حاضــر
بــه عنــوان کیوریتــور بــرای تعــدادی از جشــنوارهها و همچنیــن تهیهکننــده
فیلــم در حــال توســعه پروژههــا در زمینههــای مختلــف ســینما اســت .تــام
از ســال  2022مدیــر جشــنواره جشــنواره بیــن المللــی فیلــم دینــگل ،ایرلنــد
را بــر عهــده دارد.

عنوان نشست :خالقیت در ژانر

Education In Sweden: Umeå University, studies in Cultural
management, History of Art & Sociology
Language skills: Dutch (Native) Swedish (Native), German, English
(both fluent) & French (decent).
Thom Palmen is one of the founders of the Umeå International
)Film Festival in Sweden. (1986-2007
He has been invited as a jury member at numerous film
Festivals.
Currently working as a curator for a number of festivals and
producer at the same time developing projects within various
fields of the cinema.

Workshop Title:

Creativity in Contemporary Genres of Short Films
احمدالستی

Ahmad Alasti

مشهد1327 /

یکــشنبه | Sunday

Mashhad /1948

 1آبان | Oct 23

کارشناســی ســینما از دانشــکده هنرهــای دراماتیــک ،کارشناســی
ارشــد زیباشناســی و دکتــری زیباشناســی ســینما از دانشــگاه ایالتــی
تگــزاس در داالس ،پژوهشــگر ســینما ،مترجــم ،اســتاد دانشــگاه و
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه معمــاری و هنــر پــارس.
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B.A in Cinema, M.A in Aesthetics and PhD in Cinema
Aesthetics from University of Texas at Dallas,
Researcher, Translator, University professor at Pars
Higher Education Institute of Art and Architecture.
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نشست تخصصی

تامپالمن

Thom Palmen

SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

عنوان نشست  :طراحی صحنه
SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

Workshop Title:

Design in Cinema

نشست تخصصی

سهیل دانش اشراقی

Soheil Danesh Eshraghi

تهران1362 /

یکــشنبه | Sunday

Tehran /1982

 1آبان | Oct 23

طــراح صحنــه و لبــاس ،طــراح داســتان مصــور ،مدیــر هنــری
باز یهــای رایانــهای .کارشناســی گرافیــک از دانشــکده هنرهــای
زیبــای تهــران ،طــراح صحنــه ســینما بــرای فیلمهــای:
«مســخره بــاز»« ،روز صفــر»« ،خائــن کشــی» و ...وی برنــده ســیمرغ
بلوریــن بهتریــن طراحــی صحنــه در ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم
فجــر بــرای فیلــم «روزی روزگاری آبــادان» شــده اســت.
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Comic Strips Maker, Set and Costume Designer and
Video Game Art Director
B.A in Graphics at University of Tehran, College of Fine
Arts. Set Designer at several movies such as “Zero Day”,
“Killing a Traitor”, “A Hairy Tale”, etc.
He has won the Crystal Simorgh for the Best Production
Design at the 39th Fajr Film Festival for the movie «Rozi
Roozari Abadan».
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جدول نشست های تخصصی با محوریت ژانر

SPECIFIC SESSIONS ON CINEMA

نشست تخصصی

187

187

188

188

Genre in shorts ژانر در فیلم کوتاه

Collection of Research Papers مجموعه مقاالت
By Ramtin Shahbazi رامتین شهبازی

Film Production Management مدیریت تولید فیلم
In feature films, TV and Shorts  تلویزیون و فیلم کوتاه،در سینما
By Mohammadreza Pasdar محمدرضا پاسدار

190

190

Recreating Reality بازآفرینی واقعیت

Concepts, Issues and Challenges in Fiction Films  مسائل و چالشهای فیلمهای داستانی واقعیتمبنا،مفاهیم
based on actual events پیمان فالحی
By Peyman Falahi

First-Time Filmmakers experiences تجربهنگاری فیلمهای اول
Interview with the First-Time Filmmakers گفتوگو با فیلمسازان اول
By Peyman Shoghi پیمان شوقی

191

191

Beyond the Words آنسوی کلمات

An Anthology of Persian Short Stories for Adaptation گزیده داستانهای کوتاه فارسی برای اقتباس
By Mohammad Ghasemzadeh محمد قاسمزاده

The Tyranny of Story مسیر داستان

Audience Expectations and the Short Screenplay انتظارات مخاطب و فیلمنامه کوتاه
By Ric Beairsto ریک بیرستو

192

192

Art History for Filmmakers تاریخ هنر برای فیلمسازان
The Art of Visual Storytelling هنر داستانسرایی بصری
by Gillian McIver ایور
ِ گیلیان مک

captive angel پری اسیر
ِ

An Anthology of Persian Short Stories for Adaptation گزیده داستانهای کوتاه فارسی برای اقتباس
By Hoda Sadat Baroutian ,Seyed Javad Mirhashemi سید جواد میرهاشمی، هدیسادات باروتیان

193

193

INTERNATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
فرنوش عابدی
اصفهان1364 /
کارشناسی نمایش

سمپاش

1401
9:00

کشور :ایران

2022
9:00

The Sprayer

Farnoosh Abedi
Isfahan /1985
B.A in Theater

Country: Iran
Screenwriter: Farnoosh Abedi

فیلمنامه نویس :فرنوش عابدی

Animator: Negah Fardiar

انیماتور :نگاه فردیار
تدوینگر :فرنوش عابدی

Editor: Farnoosh Abedi

صداگذار :سروش عابدی

Sound Mixer: Soroush Abedi

موسیقی :سروش عابدی

Music: Soroush Abedi

تهیه کننده :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Producer: CIDCA

خالصه داستان:
ویرانشهری در آیندهای دور که رویش هرگونه روییدنی در آن توسط ارتش سمپاشها ممنوع است.

SYNOPSIS:
In a post-apocalyptic land, plants grow up is forbidden by Sprayers Army.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

 پویانمایی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

جینکیو جئون

The House of Loss

Country: South Korea, Japan

2021
9:40

1400
9:40

خانه خسران
 ژاپن، کره جنوبی:کشور

Screenwriter: Jinkyu Jeon

 جینکیو جئون:فیلمنامه نویس

Producer: Koji Yamamura

 کوجی یامامورا:تهیه کننده

Editor: Jinkyu Jeon

 جینکیو جئون:تدوینگر

Sound Recordist: Mothervibes

Mothervibes :صدابردار

Sound Mixer: Mothervibes

Mothervibes :صداگذار

Music: Mothervibes, Good Park

Jinkyu Jeon

Mothervibes، Good Park :موسیقی

:خالصه داستان
داســتان یــک کارمنــد خدمــات عمومــی کــه مســئول مراقبــت از بیمــاران مبتــا بــه زوال عقــل در یــک خانــه
.ســالمندان اســت

SYNOPSIS:
The story of a public service worker charged with caring for patients of dementia in a nursing home.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کریستوبال لئون

استخوانها

1400
14:00

کشور :شیلی
فیلمنامه نویس :کریستوبال لئون و خواکین کوسینیا
تهیه کننده :لوکاس انگل
فیلمبردار :کریستوبال لئون ،خواکین کوسینیا و نیلز آتاال

2021
14:00

Los Huesos
Country: Chile

Screenwriter: Cristóbal León & Joaquín Cociña
Producer: Lucas Engel
Cinematographer: Cristóbal León, Joaquín

تدوینگر :خواکین کوسینیا

Cociña & Niles Atallah

صداگذار :روبرتو اسپینوزا ()SONAMOS

Editor: Joaquín Cociña

موسیقی :تیم فاین

Cristóbal León

)Sound Mixer: Roberto Espinosa (SONAMOS
Music: Tim Fain

کــــــــارگردان

DIRECTOR
خواکین کوسینیا

Joaquín Cociña

خالصه داستان:
در حالــی کــه شــیلی در حــال تدویــن پیــش نویــس جدیــد قانــون اساســی کشــور اســت ،اولیــن فیلــم
انیمیشــن اســتاپ موشــن جهــان کشــف مــی شــود .ایــن فیلــم دختــری را نشــان مــی دهــد کــه بــرای رهایــی
شــیلی از میــراث فئودالــی اش ،جــن گیــری آیینــی انجــام مــی دهــد .در میــان رقــص اســتخوان هــا ،انــدام هــا
و اعضــای بــدن ،روح دو وزیــر امــور خارجــه لعنــت شــده ،احضــار مــی شــود.
SYNOPSIS:
The world’s first stop-motion animation film is excavated as Chile drafts a new Constitution. The film
shows a girl performing a ritual exorcism to free Chile from its feudal heritage. Among a dance of
bones, organs, and body parts, the spirits of two damned Secretaries of State are invoked.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

جوزف واالس

جوزف واالس

Joseph Wallace

رستگاری نامی ندارد
کشور :انگلستان ،فرانسه ،جمهوری چک
فیلمنامه نویس :جوزف واالس
تهیه کننده :لوران دان ،نیکالس اشمرکین،
میکال پودرادسکی
فیلمبردار :جوزف واالس
تدوینگر :مت دیوی ،تیم اوون ،ریچل دورنس،
جوزف واالس
صدابردار :دیوید کمپ
موسیقی :کیت ویلسون

1400
16:45

2021
16:45

Salvation Has No Name

Country: United Kingdom , France , Czech Republic
Screenwriter: Joseph Wallace
Producer: Loran Dunn, Nicolas Schmerkin,
́Michal Podhradsky
Cinematographer: Joseph Wallace
Editor: Matt Davey, Tim Owen, Rachel Durance,
Joseph Wallace
Sound Recordist: David Kamp
Music: Kit Wilson

خالصه داستان:
گروهــی از بازیگــران کمــدی گــرد هــم مــی آینــد تــا داســتانی در مــورد یــک کشــیش و یــک فــراری سیاســی را
اجــرا کننــد ،امــا همانطــور کــه اســرار داســتان گمــراه کننــده آنهــا کــم کــم آشــکار مــی شــود ،مــرز بیــن داســتان
و واقعیــت هــم کــم کــم از بیــن مــی رود.
SYNOPSIS:
A troupe of clowns gathers to perform a story about a Priest and a refugee but as their misguided tale
unfolds; the boundaries between fiction and reality begin to fray.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کارگردانی گروهی

پینوکیو

1400
6:13

کشور :فرانسه
فیلمنامه نویس :گروه نویسندگان
تهیه کنندهESMA :
صداگذار :یوآن پونست ،گیلهم فاوارد ،تریستان لو بوزک،
خوزه ویسنته
موسیقیESMA :

2021
6:13

PINOCCHIO

Group Direction

Country: France
Screenwriter: Group Writers
Producer: ESMA
Sound Mixer: Yoann Poncet, Guilhem Favard,
Tristan Le Bozec, José Vicente
Music: ESMA

خالصه داستان:
ســولن هــر شــب یــک داســتان خــارق العــاده بــرای خواهــر کوچکــش لونــا تعریــف مــی کند ،شــخصیت اصلــی این
داســتان هــا خــود ســولن اســت .لونــا نمــی توانــد حــدس بزنــد کــه راز پنهــان بیــن خطــوط اصلــی ایــن داســتان
ها چیســت...
SYNOPSIS:
Every evening, Solen tells a fantastic story in which she’s the main character to her little sister Luna.
However, Luna’s far from guessing the secret hidden between the lines....
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 پویانمایی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

خوان پابلو زارامال

Passenger

2022
10:00

Country: Argentina

1401
10:00

مسافران

Juan Pablo Zaramella

 آرژانتین:کشور

Screenwriter: Juan Pablo Zaramella
Producer: Sol Rulloni

 خوان پابلو زارامال:فیلمنامه نویس
 سان رولز:تهیه کننده

Cinematographer: Sergio Piñeyro
Editor: Juan Pablo Zaramella
Sound Recordist: Cecilia Castro, Hernán

 سرجیو پینیرو:فیلمبردار
 خوان پابلو زارامال:تدوینگر
 هرنان کرلینیویچ، سیسیلیا کاسترو:صدابردار
Tauro  استودیو:صداگذار

Kerlleñevich
Sound Mixer: Tauro Studio

 هرنان کرلینیویچ، سیسیلیا کاسترو:موسیقی

Music: Cecilia Castro, Hernán Kerlleñevich

:خالصه داستان
.سفری در میان رابطه متضاد بین درونیات یک مرد با محیط اجتماعی پیرامون او

SYNOPSIS:
A journey through the conflictive relationship between a man, his social environment and codes.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کارگردانی گروهی

آشفته ایام مبارک
کشور :فرانسه
فیلمنامه نویس :گروه نویسندگان
تهیه کنندهESMA :
فیلمبردار :مارک توماسی و تیبو شاوانیس
صداگذار :استودیو Aviateurs
موسیقی :مارک توماسی و تیبو چاوانیس

1400
7:00

2021
7:00

Merry Big Mess

Group Direction

Country: France
Screenwriter: Group Writers
Producer: ESMA
Cinematographer: Marc Tomasi et Thibault
Chavanis
Sound Mixer: Studio des Aviateurs
Music: Marc Tomasi et Thibault Chavanis

خالصه داستان:
در شــب کریســمس ،بابانوئــل طبــق معمــول بــه خانــه هــای مختلفــی ســر مــی زنــد .امــا امشــب او بــا خانــه
ای غیرعــادی روبــرو مــی شــود ،خانــه ای کــه در آن کســی منتظــر هیــچ هدیــه ای نیســت.

SYNOPSIS:
;On christmas night, Santa claus makes his round as usual. But this night, he has to face an unusual household
one that does not seem to be waiting for any gifts.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

 پویانمایی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

ایساکو کانکو

Magnified City

2022
11:34

Country: Canada
Screenwriter: Isaku Kaneko
Producer: Isaku Kaneko

1401
11:34

شهر ذره بینی
 ژاپن:کشور
 ایساکو کانکو:فیلمنامه نویس
 ایساکو کانکو:تهیه کننده

Cinematographer: Isaku Kaneko

 ایساکو کانکو:فیلمبردار

Editor: Isaku Kaneko

 ایساکو کانکو:تدوینگر

Sound Recordist: Natsumi Tomita (haon, Inc.)
Sound Mixer: Motohiro Mochizuki
(IMAGICA LAB. Inc.)

Isaku Kaneko

).Haon, Inc(  ناتسومی تومیتا:صدابردار
).IMAGICA LAB. Inc(  موتوهیرو موچیزوکی:صدا گذار
 تاتسوکیامانو و یوکی کاوانیشی:موسیقی

Music: Tatsukiamano,Yuki Kawanishi

:خالصه داستان
 یــک انجمــن مخفــی از آدم هــای پروژکتــوری در حــال.یــک آدم ذره بینــی در شــهری ویــران ســرگردان بــود
. اتفاقــی کــه در طــول شــب رخ داد.نقشــه کشــیدن بــرای بازســازی شــهر بــا اســتفاده از لنزهــای محــدب بودنــد

SYNOPSIS:
A Magnifying glass human was wandering in a ruined city. A secret society of Projector humans was
making a plan to recover the city with his convex lens. An event that happened overnight.

203

203

INTERNATIONAL COMPETITION/ ANIMATION

مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
لورن فرناندز

انسانها وقتی کنار هم چپانده میشوند
احمقتر هستند

کشور :فرانسه
فیلمنامه نویس :لوریان آریباس ،لورن فرناندز

1400
4:36

2021
4:36

Humans are dumber when crammed
up together

Country: France
Screenwriter: Loriane Arribas, Laurène Fernandez

تهیه کننده :آگاته شوریر

Producer: Agathe Chevrier

فیلمبردار :مارگوت کاورت

Cinematographer: Margot Cavret

تدوینگر :لوپ دوفرسن ،ماگالی تودسکی
صدابردار :آگوستین بورژه
صدا گذار :میل پاژ ،تیفان دوپخه

Laurène Fernandez

Editor: Loup Dufresne , Magali Todeschi
Sound Recordist: Augustin Bourget
Sound Mixer: Maëlle Page, Tiphaine Depret

خالصه داستان:

همســایههایی کــه در آپارتمــان خــود حبــس شــدهاند ،مقابــل دوربیــن از مشــکالت کوچــک زندگــی در جامعــه
ســخن مــی گوینــد .مشــکالتی کــه وقتــی بــه تدریــج روی هــم انباشــته شــوند ،بــرای دیوانــه کــردن یــک نفــر
کافــی هســتند.
SYNOPSIS:
Locked up in their own apartments, some neighbors tell the camera about the little troubles of life in
community. Little by little, when everything piles up, it’s enough to drive one mad.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

یوفی لیو

Yufei Liu

چگونه بزرگ شدم
کشور :چین
فیلمنامه نویس :یوفی لیو ،یایک سن ،جو وی لی
تهیه کننده :جیاجیا لی

1400
7:43

2021
7:43

How I Grew Up

Country: China
Screenwriter: Yufei Liu, Yike Cen, Jiawei Li
Producer: Jiajia Li

فیلمبردار :یوفی لیو ،یایک سن ،جو وی لی

Cinematographer: Yufei Liu, Yike Cen, Jiawei Li

تدوینگر :یوفی لیو ،یایک سن ،جو وی لی

Editor: Yufei Liu, Yike Cen, Jiawei Li

صدابردار :یوفی لیو ،یایک سن ،جو وی لی

Sound Recordist: Yufei Liu, Yike Cen, Jiawei Li

صداگذار :یوفی لیو ،یایک سن ،جو وی لی

Sound Mixer: Yufei Liu,Yike Cen, Jiawei Li

موسیقی  :یایک سن ،ریچو وو

Music: Ruichao Wu,Yike Cen

خالصه داستان:
مــا احساســات نادیــده گرفتــه شــده زیــادی داریــم .در ایــن فیلــم «مــن» مــی ترســد کــه دیگــران بــه خاطــر
یــک فنجــان قهــوه ،بــه توانایــی او تردیــد کننــد .کل فیلــم حــول محــور مشــاهده ایــن احســاس مــی چرخــد.
«مــن» چهــار احســاس پیــش پاافتــاده خــود را بــه تصویــر مــی کشــد و رشــد و ردیابــی دالیــل شــکل گیــری آن
هــا را بررســی مــی کنــد ،در نهایــت موفــق مــی شــود ،ظهــور احســاس تــرس را مشــاهده کنــد.
SYNOPSIS:
We have many emotions that have not been observed. In this film, “I” has a feeling of fear of being
doubted by others because of a cup of coffee that has not been thrown away.
The whole film revolves around the observation of this emotion. By depicting four trivial things that are
growing up, and tracing the reasons for its formation, “I” finally sees the appearance of this emotion.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
آندریاس دور

سر غیرمتصل
کشور :آلمان
فیلمنامه نویس :آندریاس دور
فیلمبردار  :آندریاس دور

1401
6:43

2022
6:43

DISCONNECTED HEAD

Andreas Dürr

Country: Germany
Screenwriter: Andreas Dürr
Cinematographer: Andreas Dürr

تدوینگر :آندریاس دور

Editor: Andreas Dürr

صداگذار :آندریاس دور

Sound Mixer: Andreas Dürr

خالصه داستان:
شــخصیت اصلــی در هزارتــوی یــک ویرانشــهر ســرگردان اســت و توســط افــرادی بــه دام افتــاده کــه قــادر
بــه دیــدن واقعیــت نیســتند.

SYNOPSIS:
Hunted by men unable to see reality, the main character wanders through the maze of a dystopian city.
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مسابقه سینمای بین الملل /پویانمایی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

مارک هریچر

Marc Hericher

فقدان

کشور :فرانسه

1400
10:00

2021
10:00

Absence

Country: France

فیلمنامه نویس :مارک هریچر

Screenwriter: Marc Hericher

تهیه کننده :نیکالس شمرکین

Producer: Nicolas Schmerkin

تدوینگر :مارک هریچر

Editor: Marc Hericher

صدابردار :اریک سرورا

Sound Recordist: Eric Cervera

موسیقی :اریک سرورا

Music: Eric Cervera

خالصه داستان:
یــک مــرد بــی خانمــان بــه طــرز خشــونت بــاری روی زمیــن افتــاده و در همــان حالــت چهــار دســت و پــا از
ســرما یــخ مــی زنــد .توجــه ناگهانــی خبرنــگاران بــه ایــن مــرد ،مــا را وارد یــک گــرداب رســانه ای گروتســک
و پــوچ مــی کنــد.
SYNOPSIS:
’A homeless man collapses violently on the ground, and remains frozen on all fours. The journalists
sudden interest in this man takes us into a grotesque and absurd media vortex.
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 تجربی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
سیلوستار کلباس

Silvestar Kolbas

VORNICA FILMOVA

( THE FILM FACTORY)

Country: Republic of Croatia
Screenwriter: Silvestar Kolbas
Producer: Silvestar Kolbas
Cinematographer: Silvestar Kolbas

2022
15:13

1401
15:13

کارخانه فیلم
 جمهوری کورواسی:کشور
 سیلوستار کلباس:فیلمنامه نویس
 سیلوستار کلباس:تهیه کننده
 سیلوستار کلباس:فیلمبردار

Editor: Slaven Zecevic

 اسالون زچویچ:تدوینگر

Sound Recordist: Jakov Kolbas

 یاکوف کلباس:صدابردار

Sound Mixer: Luka Gamulin

 لوکا گامولین:صداگذار

:خالصه داستان
ایــن فیلــم مقالــه در مــورد عکاســی اســت و گــذر زمــان را از طریــق کهنــه شــدن خــود مــواد عکاســی نشــان
.مــی دهــد

SYNOPSIS:
This essay film on photography shows the passing of time through the ageing of the photographic
material itself.
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

ریستو پکا بلوم

Risto-Pekka Blom

لطف ًا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود
را بگذارید

کشور :فنالند
فیلمنامه نویس :ریستو پکا بلوم
تهیه کننده  :ریستو پکا بلوم

1400
11:00

2021
11:00

Please Leave a Message after the Tone

Country: Finland
Screenwriter: Risto-Pekka Blom
Producer: Risto-Pekka Blom

فیلمبردار :ریستو پکا بلوم

Cinematographer: Risto-Pekka Blom

تدوینگر :ریستو پکا بلوم

Editor: Risto-Pekka Blom

صداگذار :پتری کوسکیماکی
موسیقی :پتری کوسکیماکی ،کیمو هلن

Sound Mixer: Petri Koskimäki
Music: Petri Koskimäki, Kimmo Hélen

خالصه داستان:
تمــاس هــا بــه پســت صوتــی منتقــل مــی شــوند .شــب هــا ماشــین هــای تنهــا و چــراغ هــای خیابــان در
بزرگــراه پرســه مــی زننــد .مــردم در اســتریت ویــو بــا رشــته هایــی بــه هــم متصــل مــی شــوند و یــک بیمــار
زندگــی بــی نقصــی دارد.
لطف ـ ًا پــس از اینکــه لحــن ایــن داســتان بــه لحــن زندگــی واقعــی (کــه سرشــار از تلخــی و مبــارزه اســت)
تغییــر پیــدا کــرد کــرد ،پیــام بگذاریــد.
SYNOPSIS:
Calls go to the voice mail. Lonely cars and street lights roam the highway by night. People at the street
view are connected by threads. The patient leads a perfect life.
Please leave a message after the tone is a story about disconnection, about the struggle with real life
encounters and about living outside of your own life.
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
پراپات جیوا رانگسان

خانواده انگل
کشور :تایلند
فیلمنامه نویس :پراپات جیوا رانگسان

1401
5:26

2022
5:26

Parasite Family

Prapat Jiwarangsan

Country: Thailand
Screenwriter: Prapat Jiwarangsan

تهیه کننده :گریووت چالفونسفون

Producer: Graiwoot Chulphongsathorn

فیلمبردار :پراپات جیوا رانگسان

Cinematographer: Prapat Jiwarangsan

تدوینگر :پراپات جیوا رانگسان

Editor: Prapat Jiwarangsan

خالصه داستان:
خانــواده انــگل یــک پــروژه تصویــری اســت کــه از نگاتیوهــای قدیمــی کشــف شــده از یــک البراتــوار متروکــه
ظهــور فیلــم ،ســاخته شــده اســت .مــن آنهــا را در طــول سفرشــان از آنالــوگ بــه دیجیتــال و در نهایــت بــه
دنیــای تصاویــر تولیــد شــده توســط هــوش مصنوعــی همراهــی مــی کنــم.
SYNOPSIS:
Parasite Family is a visual project made from old film negatives discovered in an out-of-business
film lab. I accompany them on their journey from the analog to the digital, and finally to the world of
AI-generated images.
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 تجربی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

احسان میرزایی

Mr. Vans Room

2022
6:00

1401
6:00

Country: Iran

اتاق آقای ون

1371 /قزوین
کارشناسی روانشناسی

Ehsan Mirzaie
Qazvin/1992
B.A in Psychology

 ایران:کشور

Screenwriter: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:فیلمنامه نویس

Cinematographer: Abbas Keshavarz

 عباس کشاورز:فیلمبردار

Animator: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:انیماتور

Editor: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:تدوینگر

Sound Mixer: Ehsan Mirzaie

 احسان میرزایی:صداگذار

Music: John Milton Cage & Syd Barrett
Producer: Ehsan Mirzaie

 جان میلتون کیج و سید برت:موسیقی
 احسان میرزایی:تهیه کننده

:خالصه داستان
 اما این امید در آسمان و دنیای ستارگان پرواز می کند،می توان امیدوار بود

SYNOPSIS:
One can hope, but this hope flies in the sky and the stars world.
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
بالینت ارکل

شورش
کشور :مجارستان
فیلمنامه نویس :بالینت ارکل
تهیه کننده :بالینت ارکل ،آنا سیپوس
فیلمبردار :جابا بنتو
تدوینگر :بالینت ارکل

1400
8:30

2021
8:30

)Lázadás( Revolt

Country: Hungary
Screenwriter: Bálint ERKEL
Producer: Bálint ERKEL, Anna SIPOS
Cinematographer: Csaba BÁNTÓ
Editor: Bálint ERKEL

صدابردار :رناتو اتالکانا

Sound Recordist: Renátó OTTLAKÁN

صداگذار :گابور کرکش

Sound Mixer: Gábor KEREKES

موسیقی :تیا شوتی

Bálint ERKEL

Music: Thea SÓTI

خالصه داستان:
مــردی کــه از صــرف عصرانــه خــود در باغــی عجیــب و غریــب لــذت مــی بــرد ،تصمیــم مــی گیــرد دســر خــود را برای
بعــد گذاشــته و علیــه اســتبداد قیــام کند.

SYNOPSIS:
A man is enjoying his supper in a quaint garden until he decides to save his dessert for later, to revolt
against tyranny.
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

میالن زولیچ

Milan Zulic

نقطه نامتناهی
کشور :سوئیس
فیلمنامه نویس :میالن زولیچ
تهیه کننده :میالن زولیچ

1400
6:00

2021
6:00

Infinity

Country: Switzerland
Screenwriter: Milan Zulic
Producer: Milan Zulic

فیلمبردار :میالن زولیچ

Cinematographer: Milan Zulic

تدوینگر :میالن زولیچ

Editor: Milan Zulic

صدابردار :میالن زولیچ

Sound Recordist: Milan Zulic

صداگذار :میالن زولیچ

Sound Mixer: Milan Zulic

موسیقی :میالن زولیچ

Music: Milan Zulic

خالصه داستان:
«مــن دریــا را پیــدا کــرده ام ،اقیانوســی نامتناهــی .گنجینــه ای بیپایــان را گشــودهام ،جواهراتــش درخشــش
هــزار هــزار خورشــید را مــی مانــد و آنهــا اینجــا ،در روح مــن شــعله ور مــی شــوند .ناگهــان ،بــی هیــچ تــاش
درونــی ،اســرار حــق را شــنیدم ،آموختــم بــه شــناخت حــق .یگانگــی بــه صــورت کامــل ماننــد گلــی در وجــودم
شــکوفا شــد».
SYNOPSIS:
“I have found the sea, An ocean limitless. I have opened a treasury unending, Its jewels blaze with the
luster of a thousand thousand suns, And they blaze here, in my soul. Of a sudden, Without any effort of
mine own, I have heard the eternal Secret, I have learned to know God. Here in my life hath blossomed
The flower of perfect union”.
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
ماتیا بیولی

به یاد و خاطر…
کشور :ایتالیا
فیلمنامه نویس :ریکاردو سیمونچینی
تهیه کننده :ماتیا بیولی

1400
15:00

2021
15:00

In Memory Of

Mattia Bioli

Country: Italy
Screenwriter: Riccardo Simoncini
Producer: Mattia Bioli

فیلمبردار :ماتیا بیولی

Cinematographer: Mattia Bioli

تدوینگر :ماتیا بیولی

Editor: Mattia Bioli

صداگذار :انریکو توسی

Sound Mixer: Enrico Tosi

موسیقی :انریکو توسی

Music: Enrico Tosi

خالصه داستان:
یــک خاطــره محــو شــده چگونــه بــه نظــر مــی رســد؟ یــک فــرد فرامــوش شــده ،بــا متریــال ناپدیــد شــده از
گذشــته روبــرو مــی شــود .فراموشــی بــه تدریــج همــه چیــز را مــی بلعــد و هــر توهــم جاودگانــی احتمالــی را
نابــود مــی کنــد .بــه یــاد کســانی کــه دیگــر وجــود ندارنــد ،نــه چهــره ای دارنــد ،و نــه حتــی در خاطــرات مــا
حضــور دارنــد و نــه حتــی در یــک فیلــم کوتــاه.
SYNOPSIS:
How does a fading memory look like? A forgotten person faces the material disappearance of what it passed.
Oblivion gradually consumes everything, destroying every possible illusion of eternity. In memory of those who
no longer exist, neither as a face, nor in our memories, nor in a short film.
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 تجربی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

جولیا ماگنو

Esterno giorno (Exterior Day)

Country: Italy

2021
14:00

1400
14:00

روز خارجی
 ایتالیا:کشور

Screenwriter: Giulia Magno

 جولیا ماگنو:فیلمنامه نویس

Producer: Distretto Cinema

Distretto  سینما:تهیه کننده

Cinematographer: Giulia Magno

 جولیا ماگنو:فیلمبردار

Editor: Giulia Magno

 جولیا ماگنو:تدوینگر

Sound Recordist: Giulia Magno
Sound Mixer: Andrea Guastadisegni

Giulia Magno

 جولیا ماگنو:صدابردار
 آندریا گواستادیگنی:صداگذار

:خالصه داستان
 فیلــم «روز خارجــی» یــک نامــه،بــا الهــام از نامــه هــای معــروف میــکل آنجلــو آنتونیونــی بــه مــارک روتکــو
.عاشــقانه تجربــی خطــاب بــه ســینمای ایتالیــا اســت
 بــه دنبــال ردپــای نقــش هایــی اســت کــه مونیــکا ویتــی در آنهــا بــازی،جولیــا ماگنــو در ایــن ســفر صمیمــی
 او تصاویــری از ایتالیــای معاصــر تــا صحــرای اردن را بــا گزیدههایــی از فیلمهــای آنتونیونــی.کــرده اســت
.بهطــور شــاعرانه در هــم تنیــده و توهمــی از تــداوم بیــن گذشــته و حــال ایجــاد میکنــد
SYNOPSIS:
Inspired by a famous exchange of letters between Michelangelo Antonioni and Mark Rothko, Esterno
giorno is an experimental love letter to Italian cinema.
Embarking on an intimate journey in the footsteps of the characters played by Monica Vitti, filmmaker
Giulia Magno poetically intertwines contemporary footage shot across Italy and the Jordanian desert
with excerpts from Antonioni’s films, creating an illusion of continuity between past and present.
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 تجربی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
کونچا بانرکویرو

Concha Barquero

Descartes / Outakes

2021
21:00

Country: Spain
Screenwriter: Concha Barquero and Alejandro
Alvarado
Producer: Alvarquero

کــــــــارگردان

DIRECTOR
آلخاندرو آلوارادو

Alejandro Alvarado

Cinematographer: Archived footages

1400
21:00

فیلسوف
 اسپانیا:کشور
 کونچا بانرکویرو و آلخاندرو آلوارادو:فیلمنامه نویس
 آلوارکرو:تهیه کننده
 استفاده از فوتیج های آرشیوی:فیلمبردار
 کونچا بانرکویرو و آلخاندرو آلوارادو:تدوینگر

Editor: Concha Barquero and Alejandro Alvarado

 خوان کارلوس دل کاستلو:صدابردار

Sound Recordist: Juan Carlos del Castllo

 خوان کارلوس دل کاستلو:صداگذار

Sound Mixer: Juan Carlos del Castllo

 پالوما پناروبیا:موسیقی

Music: Paloma Peñarrubia

:خالصه داستان

 توقیــف80 ) کــه در دهــهRocío(  بــرای بــه دســت آوردن اطالعاتــی دربــاره یــک فیلــم مســتند،2016 در ســال
16  رول نگاتیــو260  در انبــار مجموعــه.) بازدیــد کردیــمFilmoteca Española(  از ســینماتک اســپانیا،شــده بــود
 تصاویــر فرامــوش شــده ایــن فیلــم ممنوعــه حــاال.میلــی متــری از نســخه نهایــی تدویــن شــده فیلــم پیــدا شــد
.پــس از چهــل ســال دوبــاره زنــده شــده و بــه نمایــش در مــی آیــد
SYNOPSIS:
In 2016, we visited Filmoteca Española (Spanish Cinémathèque) in search of information for a research
project on the documentary film Rocío , which had been censored in the early 1980s. Among the materials deposited in its warehouses, 260 rolls of 16mm negative were kept. They were the outtakes from
the editing, footage that was left out of the final version. The forgotten images of a banned film come
to life on the screen afar forty years
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مسابقه سینمای بین الملل /تجربی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

الزا گریم

Elza Grimm

صفر و یک
کشور :اتریش

1400
26:00

2021
26:00

Binary
Country: Austria

فیلمنامه نویس :الزا گریم

Screenwriter: Elza Grimm

تهیه کننده :دانیل برنهارت

Producer: Daniel Bernhardt

فیلمبردار :الزا گریم

Cinematographer: Elza Grimm

تدوینگر :الزا گریم

Editor: Elza Grimm

صدابردار :الزا گریم
صدا گذار :ارنست گوتشمان
موسیقیBlue Shift :

Sound Recordist: Elza Grimm
Sound Mixer: Ernst Gottschmann
Music: Blue Shift

خالصه داستان:
اگــر بتــوان هــر مفهومــی را بــا اســتفاده از الگوریتــم توضیــح داد .در آن صــورت مفهــوم «مصنوعــی» یــا مفهــوم
«طبیعــی» بــه چــه معنــا خواهــد بــود؟ آیــا همــه مــا فقــط یــک دســته از الگوریتــم هــای صفــر و یکــی مبتنــی
بــر واکنــش هــای شــیمیایی نیســتیم؟ اگــر یــک الگوریتــم مصنوعــی همــان توانای ـی را داشــته باشــد کــه مــا
داریــم ،چگونــه میتوانیــم تفاوتهــا را شناســایی کنیــم؟ آیــا اص ـ ًا الزم اســت تفــاوت داشــته باشــیم؟ اگــر
محصــول الگوریتــم بــه زیبایــی محصــول کار خودمــان باشــد چــی؟
SYNOPSIS:
If everything can be explained algorithmically. What is artificial? What is natural? Aren’t we all just a
bunch of binary algorithms based on chemical reactions? If an artificial algorithm has the same abilities
that we have, how can we identify the differences? Is it necessary to differ at all if the product of the
?algorithm is as beautiful as our own work

219

219

INTERNATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL
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کــــــــارگردان

DIRECTOR
جاناتان په

حوضچه جاذبه
کشور :فرانسه
فیلمنامه نویس :جاناتان په
تهیه کننده :جاناتان په

1400
16:00

2021
16:00

BASSIN OF ATTRACTION

JONATHAN PÊPE

Country: France
Screenwriter: JONATHAN PÊPE
Producer: JONATHAN PÊPE

خالصه داستان:
حوضچه جاذبه یک مستند جعلی درباره حیات وحش است.
ایــن فیلــم رابطــه مقــدس بیــن اشــیا و وضعیــت هــای متفاوتــی کــه در طــول حیاتشــان بــه آنهــا اعطــا
میشــود را زیــر ســوال میبــرد.
اشــیای گرانبهــا ،هدایــای نــذری موجــود در مــوزه ملــی تمــدن اتروســک در ویــا جولیــا ،زیــور آالت آمــده از
کلیســاها یــا مجســمههای رومــی ،و صــد البتــه ضایعــات ( مــواد تخریبــی) معاصــر در کنــار هــم قــرار مــی
گیرنــد و در نوعــی مایــع آمونیــاک بــا هــم تکامــل پیــدا مــی کننــد.
هنرمنــد زاویــه دیــد اشــیا را مــال خــود کــرده و بــا القــای میــل و دمیــدن روح در آنهــا ،مــرز بیــن موجــود زنــده
و غیــر زنــده را جابجــا مــی کنــد.
SYNOPSIS:
Basin of Attraction presents itself as a fake wild-life documentary.
The film questions the sacred relationship to objects and the different statuses conferred on them throughout
their lives.
Precious objects - votive offerings from the National Etruscan Museum in Villa Giulia - ornaments from churches or Roman sculptures, as well as contemporary detritus come together and evolve together in a kind of
amniotic fluid.
By adopting the point of view of objects, by infusing them with a dose of desire, by giving them a semblance
of soul, the artist reconsiders the border between the living and the non-living.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ EXPERIMENTAL

 تجربی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

الیور فولکارلی

Antipode

2021
3:00

1400
3:00

Country: Denmark
Screenwriter: Oliver Folcarelli
Producer: Oliver Folcarelli

متقاطر

Oliver Folcarelli

 دانمارک:کشور
 الیور فولکارلی:فیلمنامه نویس
 الیور فولکارلی:تهیه کننده

Cinematographer: Oliver Folcarelli

 الیور فولکارلی:فیلمبردار

Editor: Oliver Folcarelli

 الیور فولکارلی:تدوینگر

Sound Recordist: Oliver Folcarelli

 الیور فولکارلی:صدابردار

Sound Mixer: Oliver Folcarelli

 الیور فولکارلی:صداگذار

Music: Oliver Folcarelli

 الیور فولکارلی:موسیقی

:خالصه داستان
.ادغام فضاهای تاریک وهم آلود با تصاویر ضد نوراز اجسام روح مانند و تصاویر برفک مانند

SYNOPSIS:
A merging of gloomy spaces, spirit-like silhouettes, and sprinkling dots.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

استفانی رولند

The empty sphere

Country: France, Micronesia
Scriptwriter: Stéphanie Roland
Producer: Fresnoy – Studio National
Cinematographer: Jorge Piquer Rodriguez
Editor: Margaux Serre, Stéphanie Roland

2022
19:00

1401
19:00

فضای خالی

Stéphanie Roland

 ایاالت فدرال میکرونزی، فرانسه:کشور
 استفانی رولند:فیلمنامه نویس
National  و استودیوFresnoy :تهیه کننده
 خورخه پیکر رودریگز:فیلمبردار
 استفانی روالند، مارگو سر:تدوینگر

Sound Recordist: Ludivine Pelé

 لودیوین پله:صدابردار

Sound Mixer: Ludivine Pelé

 لودیوین پله:صداگذار

:خالصه داستان
. ســطح زیریــن آن چنــان عمیــق اســت کــه هیــچ نــوری بــه آن نمــی رســد.در اینجــا هیــچ چیــز زنــده نمــی مانــد
 دربــاره یــک شــی فضایــی و ســقوط آن در، ایــن مســتند تجربــی.زمــان وقــوع ســقوط مشــخص نیســت
.تاریکــی یــک گورســتان فضایــی اســت
SYNOPSIS:
Nothing really survives here. The bottom is so deep that no light ever reaches it. It is unknown when
the falls will take place. This experimental documentary portrays a space object and its fall into the
darkness of a space cemetery.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
تیمور بولوس

Taymour Boulos

Sounds of Weariness (Léssivés)

2021
12:33

Country: Belgium, Portugal, Hungary, Lebanon
Scriptwriter: Taymour Boulos

1400
12:33

صداهای رنجور
 لبنان، مجارستان، پرتغال، بلژیک:کشور سازنده
 تیمور بولوس:فیلمنامه نویس

Producer: Doc Nomads

 داک نومدز:تهیه کننده

Cinematographer: Taymour Boulos

 تیمور بولوس:فیلمبردار

Editor: Taymour Boulos

 تیمور بولوس:تدوینگر

Sound Recordist: Taymour Boulos

 تیمور بولوس:صدابردار

Sound Mixer: Bart Vanvoorden

 بارت وانووردن:صداگذار

:خالصه داستان
 در یــک خشکشــویی عمومــی یکی از حمــات اضطــراب همیشــگی اش را،یــک مــرد جــوان لبنانــی ســاکن بروکســل
 مــرد را مــی بینیــم کــه همــراه بــا میکروفــون، از دیــد یــک ماشــین لباسشــویی در حــال چرخــش.تجربــه مــی کنــد
.خــود بــه همــه جــا ســفر مــی کنــد و صــورت وســواس گونــه ای بــرای درک منشــأ ناراحتــی خــود تــاش مــی کنــد
SYNOPSIS:
In the middle of one of his recurrent anxiety attacks, a Lebanese young man living in Brussels finds rest in a
Laundromat. From the embodied eye of a spinning washing machine, we see him traveling around the place
along with his microphone, driven by the obsession of understanding the origin of his discomfort.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

مسابقه سینمای بین الملل /مستند

کــــــــارگردان

DIRECTOR

آنابال آنجلوسکا

Anabela Angelovska

عقب نشینی
کشور :آلمان ،مقدونیه شمالی
فیلمنامه نویس :آنابال آنجلوسکا
تهیه کننده :آنابال آنجلوسکا
فیلمبردار :بتی هرزنر
تدوینگر :آنابال آنجلوسکا ،ایمکه کوزک
صدابردار :پتار جووانوسکی
صداگذار :رومن ولکن
موسیقی :سون جانتزکو

1401
30:00

2022
30:00

RETREAT

Country: Germany, North Macedonia
Scriptwriter: Anabela Angelovska
Producer: Anabela Angelovska
Cinematographer: Betty Herzner
Editor: Anabela Angelovska, Imke Koseck
Sound Recordist: Petar Jovanovski
Sound Mixer: Roman Vehlken
Music: Sven Janetzko

خالصه داستان:
در طــول بیســت ســال گذشــته ،هــزاران زن و مــرد جــوان مقدونیایــی بــرای کار در آشــپزخانهها و رختشــویخانه
هــای پایگاههــای نظامــی ایــاالت متحــده در افغانســتان و عــراق اســتخدام شــدهاند .آنهــا بــا انجــام ایــن کار
نــه فقــط پــول و درآمــد خــوب ،بلکــه خاطــرات دردنــاک و زجــرآوری را نیــز کســب کــرده انــد.
SYNOPSIS:
Over the past twenty years thousands of young Macedonian women and men have been recruited to
work in the kitchens and laundries of US military bases in Afghanistan and Irak, bringing back not only
quickly-earned money but also traumatic memories.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

مسابقه سینمای بین الملل /مستند

کــــــــارگردان

DIRECTOR
اویر فوئنتس

فقط  ۱۰وات

1401
19:00

2022
19:00

Just 10 watts

کشور :باسک (اسپانیا)

Country: Basque Country

فیلمنامه نویس :اویر فوئنتس

Scriptwriter: Oier Fuentes

تهیه کنندهKATUBI :

Producer: KATUBI

فیلمبردار :اویر فوئنتس

Cinematographer: Oier Fuentes

تدوینگر :اویر فوئنتس

Editor: Oier Fuentes

صدابردار :اویر فوئنتس  ،خابیر ارکیزیا
صدا گذار :خاویر ارکیزیا

Oier Fuentes

Sound Recordist: Oier Fuentes , Xabier Erkizia
Sound Mixer: Xabier Erkizia

خالصه داستان:
در عصرجهانــی شــدن ،کــه فنــاور ی زندگــی مــا را تســخیر کــرده و اشــکال جدیــد سانســور بــه طــور ماهرانــه ای بیــن
الگوریتمهــا در گــردش اســت ،هرچیــزی کــه زمانــی بــه وســیله «رادیــو آرانتــزا »1دارای حیــات شــد ،دوبــاره در همــه جــا رخ
مــی دهــد و تکــرار مــی شــود.
امــا ایــن فیلمــی دربــاره رادیوهــای پیراتــو 2نیســت کــه در زمــان رژیــم فرانکــو باعــث ایجــاد تغییــر در یــک شــهر شــدند،
ایــن مکالمــه ای بــا نــوار کاســت هــا ،ســایه هــا ،صداهــا و پــژواک هــای ســخت افزارهایــی کــه تنهــا بــا اســتفاده از  10وات
کار مــی کردنــد.

SYNOPSIS:

In a global era, where technologies take over our lives and new forms of censorship subtly slip between algorithms,
everything lived by “Arantza Radio” is happening again everywhere.
But this is not a film about the pirate radio that changed a town during the Franco regime, this is a conversation with
found tapes, shadows, noises and echoes of the physical technology, using just 10W
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

جووانی مونتانیا

HEIMAT

Country: Italy
Scriptwriter: Giovanni Montagnana
Producer: Cristiano Delogu, Paola Cerbara

2021
20:00

1400
20:00

زادگاه
 ایتالیا:کشور
 جووانی مونتانیا:فیلمنامه نویس
 پائوال سربارا، کریستیانو دلوگو:تهیه کننده

Editor: Andrea Zenaro

 آندریا زنارو:تدوینگر

Sound Mixer: Andrea Zenaro

 آندریا زنارو:صداگذار

Music: Gaetano Fiorin, Andrea Zenaro

Giovanni Montagnana

 آندریا زنارو، گائتانو فیورین:موسیقی

:خالصه داستان
. آخرین نامه اش را می نویسد،سربازی که در شهر محاصره شده توسط دشمن گیر افتاده
 « بــرای صلــحAnsano Giannarelli « ” و همینطــور جایــزه ویــژهZavattini“  امیــن جایــزه21 ایــن فیلــم برنــده
.شــده اســت
SYNOPSIS:
A soldier surrounded by the Enemy and ultimately trapped in the City writes his last letter home. Film
winner of the 21 edition of the Zavattini Award and the “Ansano Giannarelli” Special Mention for Peace.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

مسابقه سینمای بین الملل /مستند

کــــــــارگردان

DIRECTOR
آدیلت کارژوف

واگن سیاه
کشور :قرقیزستان
فیلمنامه نویس :آدیلت کارژوف

1401
23:37

2022
23:37

BLACK WAGON
Country: Kyrgyzstan
Scriptwriter: Adilet Karzhoev

تهیه کننده :آدیلت کارژوف

Producer: Adilet Karzhoev

فیلمبردار :کاراش ژانیشوف

Cinematographer: Karash Zhanyshov

تدوینگر :آدیلت کارژوف

Adilet Karzhoev

Editor: Adilet Karzhoev

صدابردار :علیم تورسونبایف

Sound Recordist: Alym Tursunbayev

صدا گذار :علیم تورسونبایف

Sound Mixer: Alym Tursunbayev

خالصه داستان:
گروهــی از معدنچیــان مشــغول حفــاری زغــال ســنگ در  500متــری زیــر ســطح زمیــن هســتند .آنهــا بایــد طبــق
برنامــه ریــزی روزانــه پیــش برونــد .امــا بــا هــر ضربــه کلنــگ ،اســتخراج زغــال ســنگ در منطقــه امــن دشــوارتر
مــی شــود .ســرکارگر تصمیــم مــی گیــرد ریســک کنــد و در منطقــه خطــر و ناایمــن حفــاری کنــد.
SYNOPSIS:
A crew of miners digs coal 500 meters underground. Miners must fulfill the daily plan.
But with each hit with the pick, it becomes more and more difficult to get to the coal in the safe zone. The
foreman decides to take risks and dig coal in the danger zone.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ DOCUMENTARY

 مستند/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

آکاش چابرا

A Winter’s Elegy

2022
21:00

Country: India

1401
21:00

مرثیه زمستان

Aakash Chhabra

 هند:کشور

Scriptwriter: Aakash Chhabra
Producer: ReFrame Institute of Art and Expression
Cinematographer: Aakash Chhabra
Editor: Aakash Chhabra & Vedant
Sound Recordist: Aakash Chhabra &
Snigdha Sharma

 آکاش چابرا:فیلمنامه نویس
ReFrame  موسسه هنر و بیان:تهیه کننده
 آکاش چابرا:فیلمبردار
 آکاش چابرا و ودانت:تدوینگر
 آکاش چابرا و سنیگدا شارما:صدابردار
 ستو ونوگوپال:صداگذار

Sound Mixer: Sethu Venugopal

:خالصه داستان
. تاریخ پارچه با تاریخچه زندگی مهاجران در هم آمیخته است،در شهر دور افتاده پانیپت در شمال هند

SYNOPSIS:
In the cast-off town of Panipat in North India, the history of fabric is fused with that of its migrants.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

موریتز گایزر

Moritz Geiser

چرا هلن کوخ به سرقت ماشین
دست میزند؟

کشور :آلمان
فیلمنامهنویس :موریتز گایزر
تهیه کننده :موریتز گایزر ،میلنا میچالک
فیلمبردار :هانس شولزه
تدوینگر :موریتز گایزر

1401
22:00

2022
22:00

WHY DOES HELEN KOCH COMMIT
?SERIOUS VEHICLE THEFT

Country: Germany
Screenwriter: Moritz Geiser
Producer: Moritz Geiser , Milena Michalek
Cinematographer: Hannes Schulze
Editor: Moritz Geiser

خالصه داستان:
هلــن یــک معلــم بداخــاق و میــا دانــش آمــوزی اســت کــه بــه دردسرســاز بــودن شــهره اســت ،ایــن دو
شــخصیت از پذیــرش نقــش هــای اجتماعــی کــه از طــرف دبیرســتان بــه آنهــا اختصــاص داده شــده ،بیزارنــد.

SYNOPSIS:
Cranky teacher Helen and notoriously problematic student Mia hate the social roles assigned to them
by high school institution
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INTERNATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
لورنز پیهل

وسمه
کشور :آلمان
فیلمنامهنویس :بلو شوارتز
تهیه کننده :گریت کالین
فیلمبردار :ماتیاس ‹ماسیج› رولبیکی
تدوینگر :رابین یونکرسفلد

1400
20:00

2021
20:00

”“Waid
Country: Germany
Screenwriter: Belo Schwarz
Producer: Gerrit Klein

Cinematographer: Matthias ‹Maciej› Rolbiecki
Editor: Robin Jünkersfeld

صدابردار :کلودیو دمل

Sound Recordist: Claudio Demel

صداگذار :کلودیو دمل

Sound Mixer: Claudio Demel

موسیقی :کیارا استریکلند

Lorenz Piehl

Music: Chiara Strickland

خالصه داستان:
والدیــن فلیکــس ســاکت ،شــکارچیانی پرشــور و حــرارت هســتند .آنهــا نــه تنهــا در شــکارگاه ،بلکــه در خانــه نیــز
بــا اقتــدار نظــم خودشــان را برقــرار کــرده انــد.

SYNOPSIS:
The parents of the silent Felix are passionate hunters. Not only in the hunting ground, but also at home
they keep order with a firm hand.
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INTERNATIONAL COMPETITION/ FICTION

مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

مایکل دوسه

Michael Dousse

معلق
کشور :فرانسه
فیلمنامهنویس :مایکل دوسه
تهیه کننده :لتیتیا کوئنتین دی گرومارد
فیلمبردار :گائل سوچلو
تدوینگر :مایکل دوسه ،وینسنت بوسنل
صداگذار :آدرین مایر

1401
14:06

2022
14:06

Voltige

Country: France
Screenwriter: Michael Dousse
Producer: Laetitia Quentin De Gromard
Cinematographer: Gaël Soucheleau
Editor: Michael Dousse, Vincent Busnel
Sound Mixer: Adrien Meyer

خالصه داستان:
کاب کــه بــه تازگــی از همســرش جــدا شــده و یــک اخطاریــه بــرای اجــاره عقــب افتــاده اش دریافــت کــرده،
خــودش را در آپارتمانــش پنهــان کــرده و کــم کــم در وضعیــت ســقوط قــرار مــی گیــرد .امــا یــک صندلــی جــا
مانــده از اســباب کشــی همســایه هــا ،ممکــن اســت بتوانــد دیــوار تنهایــی او را فروبریــزد...
SYNOPSIS:
Holed up in his apartment and ordered to pay his late rent, Cob, recently separated from his wife,
slowly lets himself slip. But it may be that a chair left behind when the neighbors moved will break his
loneliness...
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
ویتاوتاس کاتکوس

Vytautas Katkus

Uogos(Cherries)
Country: Lithuania
Screenwriter: Vytautas Katkus
Producer: Marija Razgute
Cinematographer: Simonas Glinskis, LAC
Editor: Laurynas Bareisa
Sound Mixer: Julius Grigelionis

2022
15:00

1401
15:00

گیالسها
 لیتوانی:کشور
 ویتاوتاس کاتکوس:فیلمنامهنویس
 ماریا رازگوته:تهیه کننده
LAC ، سیموناس گلینسکیس:فیلمبردار
 لوریناس باریسا:تدوینگر
 جولیوس گریگلیونیس:صداگذار

:خالصه داستان
پــدری کــه بــه تازگــی بازنشســته شــده از پســرش مــی خواهــد تــا در چیــدن گیــاس هــای بــاغ بــه او کمــک
. پــدر عجلــه ای بــرای تمــام کــردن کارهــا نــدارد و بیشــتر اصــرار دارد پســر طبــق اصــول او پیــش بــرود.کنــد

SYNOPSIS:
A recently retired father invites his son to help him with the cherry picking in the garden. The father is
in no hurry to finish the cherry job though, as he tries to catch up with his son. The cherries remain in
the background.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

ژانتمیر بایم محمد اف

Zhantemir Baimukhamedov

موش
کشور :قزاقستان
فیلمنامهنویس :گالینا بونداروا ،ژانتمیر بایم محمد اف
تهیه کننده :اوگنی پتروف
فیلمبردار :الکساندر پلوتنیکوف
تدوینگر :الکساندر زورف
صدابردار :ابیل منصور دویزمبایف
صداگذار :ایلیا کوروبینیکوف
موسیقی :ژانتمیر بایم محمد اف ،ساکن مولدخمتوف

1400
29:08

2021
29:08

THE RAT

Country: Kazakhstan
Screenwriter: Galina Bondareva, Zhantemir
Baimukhamedov
Producer: Evgenyi Petrov
Cinematographer: Alexander Plotnikov
Editor: Alexander Zverev
Sound Recordist: Abilmansur Duisembayev
Sound Mixer: Ilya Korobeinikov
Music: Zhantemir Baimukhamedov,
Saken Moldakhmetov

خالصه داستان:
ســاکن پــس از آزادی نمــی دانــد کجــا بــرود .نــه خانــه ای دارد و نــه خانــواده ای ،دوســتانش یــا مــرده انــد یــا
راه خــود را عــوض کــرده انــد .او تصمیــم مــی گیــرد بــرای یافتــن یــک محــل اســکان یــا گرمخانــه بــه شــهر
بــرود .در شــهر در بــازار کهنــه فــروش هــا بــا زنــی باهــوش بــه نــام آنــا آشــنا مــی شــود ،آنــا بــه او کمــک مــی
کنــد تــا اتاقــی در ســاختمان اداری یــک کارخانــه متــروک پیــدا کنــد .ســاکن در ایــن محــل جدیــد تنهــا نیســت
و یــک همســایه دارد .یــک مــوش کــه عاشــق موســیقی اســت.
SYNOPSIS:
Upon his release, Saken does not know where to go. He has no family, no home, his friends are either
dead or gone in different directions. He decides to go to the city to find any kind of “workhouse” and
lodging. At a flea market, Saken meets an intelligent woman named Anna, who helps him with lodging
- a room in the administrative building of a former factory. Saken settles in, but he is not alone there, he
has a neighbour, the music-loving rat Lyusya.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
دون ژوزفوس

دختر شکارچی

1401
15:00

کشور :فیلیپین
فیلمنامهنویس :دون ژوزفوس ،رافائل ابلهان

2022
15:00

The Headhunter’s Daughter

Country: Philippines
Screenwriter: Don Josephus , Raphael Eblahan

تهیه کننده :هانا شیربیک ،آلمبرگ آنگ

Producer: Hannah Schierbeek, Alemberg Ang

فیلمبردار :دون ژوزفوس ،رافائل ابلهان

Cinematographer: Don Josephus ,

تدوینگر :دون ژوزفوس ،رافائل ابلهان

Raphael Eblahan

صدابردار :هنری هاکس

Editor: Don Josephus ,Raphael Eblahan

صداگذار :هنری هاکس

Sound Recordist: Henry Hawks

موسیقی :دون ژوزفوس ،رافائل ابلهان و امین آچا ور

Don Josephus

Sound Mixer: Henry Hawks

کــــــــارگردان

DIRECTOR
رافائل ابلهان

Raphael Eblahan

Music: Ammin Acha-ur, Don Josephus ,
Raphael Eblahan

خالصه داستان:
در ایــن فیلــم زندگــی لیــن را دنبــال مــی کنیــم ،دختــری کــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک خواننــده کانتــری،
خانــواده اش را تــرک مــی کنــد و بــه ارتفاعــات کوردیلــران ســفر مــی کنــد.

SYNOPSIS:
Follows Lynn as she leaves her family behind and travels through the Cordilleran highlands to try her
luck in the city as a country singer.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

مسعود حاتمی

THE HATCH

2022
23:00

Country: Iran
Screenwriter: Masoud Hatami
Cinematographer: Mohamadreza Jahanpanah
Editor: Hamid Najafi and Ata Mehrad
Sound Recordist: Ali Alavi
Sound Mixer: Ensie Maleki
VFX Supervisor: Javad Aghaee
Set and Costume Designer: Masoud Hatami and
Fereshte Asadzadeh
Producer: Hamid Enjavi
Cast: Behzad Dorani, Roja Jafari

1401
23:00

دریچه

Masoud Hatami

1362 /رشت
دیپلم

Rasht /1983
Diploma

 ایران:کشور
 مسعود حاتمی:فیلمنامه نویس
 محمد رضا جهان پناه:فیلمبردار
 حمید نجفی و عطا مهراد:تدوینگر
 علی علوی:صدابردار
 انسیه ملکی:صداگذار
 جواد آقایی:جلوههای ویژه بصری
 مسعود حاتمی و فرشته اسدزاده:طراح صحنه و لباس
 حمید انجوی:تهیه کننده

 بهزاد دورانی و روجا جعفری:بازیگران

:خالصه داستان
.تنها راه رفتن فقط یک دریچه است

SYNOPSIS:
Walking alone is just a hatch.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
آرام دیلدار

Aram Dildar

The Address
Country: Turkey
Screenwriter: Aram Dildar
Producer: Aram Dildar, Mustafa Koksalan
Cinematographer: Emre Pekcakir
Editor: Erhan Ors
Sound Recordist: Mîr Mustafa Baydemir

2022
15:00

1401
15:00

نشانی
 ترکیه:کشور
 آرام دیلدار:فیلمنامهنویس
 مصطفی کوکسالن، آرام دیلدار:تهیه کننده
 امره پکچاکیر:فیلمبردار
 آرهان اورس:تدوینگر
 میر مصطفی بایدمیر:صدابردار

Sound Mixer: Adnan Akdag, Serhat Ayebe

 سرهات آیبه، عدنان آکداگ:صداگذار

Music: Agit Isik, Adnan Akdag

 عدنان آکداغ، آگیت ایسیک:موسیقی

:خالصه داستان
 بــا مراجعــه.ادیــپ پــس از فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه بــه عنــوان یــک معلــم بــه زادگاهــش بــاز مــی گــردد
 معلــوم میشــود کــه ســوابقی از روســتایی کــه او بــه عنــوان معلــم آن منصــوب شــده در،او بــه ادارات دولتــی
.سیســتم اداری وجــود نــدارد
 از نبــود اطالعــات روســتا در مــدارک رســمی تعجــب کــرده و خــود،از آنجایــی کــه ادیــپ بومــی منطقــه اســت
.شــروع بــه جســت و جــو دربــاره روســتای یشــیلکو در منطقــه دیاربیکــر مــی کنــد
SYNOPSIS:
Edip is appointed to his hometown as a teacher just after graduated from university.
When he goes to the government office to start work, he learns that the village he was assigned to is
not in the records. He could not tolerate the slowness of the bureaucracy any longer because schools
are about to open. He starts to search for Yesilköy himself, which cannot be found in any of the official
records, in the region he knows like the back of his hand. Edip, who is looking for Yesilköy in Diyarbakir,
will find himself in one of Turkey’s biggest political problems.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

دری پراناندا

Dery Prananda

قهوهای مایل به زرد
کشور :اندونزی
فیلمنامهنویس :دری پراناندا ،ویدیا تی .آریستیا
تهیه کننده :هندری سولیسیو
فیلمبردار :آندریانتو پوترا
تدوینگر :دری پراناندا

1400
24:00

2021
24:00

Tan

Country: Indonesia
Screenwriter: Dery Prananda, Vidya T. Ariestya
Producer: Hendry Sulistyo
Cinematographer: Andrianto Putra
Editor: Dery Prananda

صدابردار :اندرو گاسمورو

Sound Recordist: Endro Gusmoro

صداگذار :اندرو گاسمورو

Sound Mixer: Endro Gusmoro

موسیقی :مادها سوئنتورو

Music: Madha Soentoro

خالصه داستان:
یــک متصــدی ســوزاندن جســد در گورســتان ،پــس از مــرگ همســرش تصمیــم مــی گیــرد کــه خــودش را
بکشــد .امــا زمانــی کــه مــی خواهــد ایــن خواســته را عملــی کنــد ،بــا دختــری جــوان روبــرو مــی شــود کــه او
هــم قصــد خودکشــی دارد.
SYNOPSIS:
After the death of his wife and living a solitary life, an old crematorium officer wanted to commit
suicide. But when he wanted to carry out his intention, he met a young girl who had the same desire.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
عماد بادی

روزهای بهار
کشور :مراکش
فیلمنامهنویس :عماد بادی

1401
18:30

2022
18:30

SPRING DAYS
Country: Morocco
Screenwriter: Imad BADI

تهیه کننده :عبدالسالم ال مفتاحی

Producer: Abdesalam EL Mefatahi

فیلمبردار :سوفیان اسیبا

Cinematographer: Soufian ESSIBA

تدوینگر :تاریک امارانی

Editor: Tarik AMARANI

صدابردار :محسن نصرالدین
صداگذار :تاریک امارانی

Imad BADI

Sound Recordist: Mohssine Nasrdine
Sound Mixer: Tarik AMRANI

خالصه داستان:
فاطمــه زنــی اســت کــه در غیــاب شــوهرش ،بــا فــروش هیــزم از فرزنــدان خــود حمایــت مــی کنــد .در ایــن راه
یــک چهارپــا بــه او کمــک مــی کنــد ،امــا حیــوان بــه دلیــل کــم آبــی بیمــار شــده و زن مجبــور مــی شــود بــرای
مدتــی خــودش گاری را حمــل کنــد.
SYNOPSIS:
Fatima is a woman who supports her children in the absence of the father, by selling wood from the
forest, with the help of an animal, The beast falls sick due to dehydration,
For the lady to pull the cart instead of the animal for the duration
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

ماتیا توگنونی

Mattia Tognoni

سالخوردگی
کشور :ایتالیا
فیلمنامهنویس :ماتیا توگنونی
تهیه کننده :ماتیا توگنونی

1400
14:55

2021
14:55

Senility

Country: Italy
Screenwriter: Mattia Tognoni
Producer: Mattia Tognoni

فیلمبردار :ماتیا توگنونی

Cinematographer: Mattia Tognoni

تدوینگر :ماتیا توگنونی

Editor: MattiaTognoni

صدابردار :لئوناردو دیو

Sound Recordist: Leonardo Dio

صداگذار :لئوناردو دیو

Sound Mixer: Leonardo Dio

موسیقیHTEM :

Music: HTEM

خالصه داستان:
فیلمــی کوتــاه دربــاره زوجــی ســالخورده ،کــه زندگــی روزمــره خــود را در در شــرایط بــد روحــی و جســمی ســپری
مــی کننــد ،تــا اینکــه مــرد خبــر تشــدید بیمــاری اش را دریافــت مــی کنــد .ایــن خبــر باعــث مــی شــود کــه آنهــا
در زندگــی خــود بــه دنبــال تغییــر و آگاهــی جدیــد بگردنــد و بخواهنــد کــه شــرایط را تغییــر دهنــد.
SYNOPSIS:
“Senility” is a short film about an elderly couple that lives their daily life of mental and relational oppression, until the man receives the news about the worsening of a disease. This news Will lead them to
seek a change and a new consciousness in their lives.
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کــــــــارگردان

DIRECTOR
لوید لی چوی

وضع همیشگی
کشور :آمریکا ،کانادا
فیلمنامهنویس :لوید لی چوی
تهیه کننده :تونی یانگ ،لوید لی چوی
فیلمبردار :نورم لی
تدوینگر :لوید لی چوی
صداگذار :تام بیلیک
موسیقی :مکسول گاسلینگLittle Ears ،

1401
15:00

2022
15:00

Same Old

Lloyd Lee Choi

Country: USA , Canada
Screenwriter: Lloyd Lee Choi
Producer: Tony Yang, Lloyd Lee Choi
Cinematographer: Norm Li
Editor: Lloyd Lee Choi
Sound Mixer :Tom Bjelic
Music: Maxwell Gosling, Little Ears

خالصه داستان:
لــو یــک مهاجــر چینــی و یــک کارگــر حمــل و نقــل روز مــزد اســت .او از همســر و مــادر بیمــارش مراقبــت مــی
کنــد ،آنهــا بــه شــدت تــاش مــی کننــد تــا بتواننــد زندگــی خــود را تامیــن کننــد .یــک شــب دوچرخــه لــو کــه
تنهــا ابــزار امــرار معــاش اوســت ،دزدیــده مــی شــود.
لــو بایــد ســفر نــا امیــد کننــده ای را بــرای پــس گرفتــن دوچرخــه آغــاز کنــد و یــا زندگــی شــکننده ای را کــه بــرای
خــود در آمریــکا ســاخته از بیــن ببــرد.
SYNOPSIS:
Lu is a Chinese immigrant living day to day on tips from his job as a delivery worker.
He supports his wife and ailing mother as they desperately try to make ends meet in the unforgiving
city. One night, his bicycle, and in essence his livelihood, are stolen from him.
He’s forced to embark on a desperate journey to reclaim his bike or shatter the fragile life in America
he’s built
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کــــــــارگردان

DIRECTOR

پل هالبروک

Paul Holbrook

پنجرههای قدیمی
کشور :انگلستان
فیلمنامهنویس :لورا بایستون
تهیه کننده :جکی هاوارد ،لورا بایستون
فیلمبردار :جیمز اولدهام

1401
18:37

2022
18:37

Old Windows

Country: UK
Screenwriter: Laura Bayston
Producer: Jackie Howard, Laura Bayston
Cinematographer: James Oldham

تدوینگر :جولی باکلند

Editor: Julie Buckland

صدابردار :گریم ویلتز

Sound Recordist: Graeme Willetts

صداگذار :اوون پیترز ،اوون شرلی ،اندرو ویلسون
موسیقی :جیم کورنیک

Sound Mixer: Owen Peters, Owen Shirley,
Andrew Wilson
Music: Jim Cornick

خالصه داستان:
وقتــی یــک غریبــه مرمــوز بــرای خــوردن چــای و کیــک وارد یــک کافــه مــی شــود ،زندگــی عــادی کافــه دار
دســتخوش تغییــری دراماتیــک مــی شــود.

SYNOPSIS:
A struggling cafe owner’s mundane life takes a dramatic turn when a mysterious stranger comes in
for tea and cake.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
محمدمهدی باقری

نجان

رفسنجان1367/
کارشناسی کشاورزی
1400
15:00

کشور :ایران
فیلمنامه نویس :محمدمهدی باقری
فیلمبردار :حامد حسینی سنگری
تدوینگر :محمدمهدی باقری
صدابردار :حسن مهدوی
صداگذار :حسن مهدوی
جلوههای ویژه بصری :یاسین اهلل دادیان
طراح صحنه و لباس :فرزانه غریبی جویباری
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران و محمدمهدی
باقری
بازیگران :ابوالفضل قربانزاده ،سانیار رفیعی پور،
فریبرز منصوری ،ارسان محمدبیگی

2021
15:00

Najan

M. Mahdi Bagheri
Rafsanjan /1988
Bachelor Agriculture

Country: Iran
Screenwriter: M. Mahdi Bagheri
Cinematographer: Hamed Hosseini Sangari
Editor: M. Mahdi Bagheri
Sound Recordist: Hasan Mahdavi
Sound Mixer: Hasan Mahdavi
VFX Supervisor: Yasin Allahdadian
Set and Costume Designer: Farzaneh Gharibi
Jooybari
Producer: IYCS and M. Mahdi Bagheri
Cast: Abolfazl Ghorbanzadeh , Sanyar Rafeipour
Fariborz Mansoori , Ersan Mohammadbeigi

خالصه داستان:
نجــان پســر ناشــنوایی اســت کــه توســط بــرادر حیلــه گــرش بــه جنــگل بــرده میشــود .نجــان قبــول
میکنــد کــه ســمعک خــود را بیــرون بیــاورد تــا آرزویــش توســط درختــی کــه بــرادرش ادعــا میکنــد درخــت
آرزوهاســت ،بــرآورده شــود.
SYNOPSIS:
Najan is a deaf boy who is taken into the woods by his cunning brother. His brother is tricking him and
Najan agrees to take out his hearing aid, so the wish-fulfilling tree fulfills any wish that he has.
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کــــــــارگردان

DIRECTOR

گوویندا ون مایل

Mutations

Country: Luxembourg
Screenwriter: Govinda Van Maele
Producer: Govinda Van Maele
Cinematographer: Maz Jacoby
Editor Govinda: Van Maele

2021
10:08

1400
10:08

دگرسانیها

Govinda Van Maele

 لوکزامبورگ:کشور
 گوویندا ون مایل:فیلمنامهنویس
 گوویندا ون مایل:تهیه کننده
 ماز جاکوبی:فیلمبردار
 گوویندا ون مایل:تدوینگر

Sound Recordist: Tom Biren

 تام بیرن:صدابردار

Sound Mixer: Mike Butcher

 مایک بوچر:صداگذار

:خالصه داستان
. صبح روز بعد او دیگر آن آدم سابق نیست.راش شوهر سیلوی دچار یک بیماری مرموز می شود

SYNOPSIS:
A mysterious illness takes hold of Sylvie’s husband Rosch. The next morning he is no longer the same.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
علی سهیل جورا

زبان کشتار
کشور :پاکستان
فیلمنامهنویس :عمار ظفر
تهیه کننده :ظفر خان
فیلمبردار :مو عزمی
تدوینگر :م .یوسف رمضان

1400
17:38

2021
17:38

Murder Tongue

Ali Sohail Jaura

Country: Pakistan
Screenwriter: Ammar Zafar
Producer: Zafeer Khan
Cinematographer: Mo Azmi
Editor: M. Yusuf Ramzan

صدابردار :انصر سومرو

Sound Recordist: Anser Soomro

صداگذار :کاشف اعجاز

Sound Mixer: Kashif Ejaz

موسیقی :فرهان ضمیر

Music: Farhan Zameer

خالصه داستان:
مــاه مــه  1992اســت .دولــت هــر گونــه عملیاتــی را تحریــم و کراچــی را در یــک ناآرامــی ابــدی فــرو بــرده .عبدالعزیــز
انصــاری شــب از خــواب بیــدار مــی شــود و توســط عروســش نســیمه خبــردار مــی شــود کــه پســرش هنــوز بــه خانه
بــاز برنگشــته .در اواخــر شــب بــه آنهــا اطــاع داده مــی شــود تــا بــه بیمارســتان برونــد ،آنچــه در طــول راه شــاهد
آن هســتند ،امــروزه بــه عنــوان وحشــیانه تریــن دوران تاریــخ شــهر بــه یــاد آورده مــی شــود ،تنفــر نــژادی کــه ریشــه
در ایدئولوژی سیســتم حاکــم دارد.
SYNOPSIS:
It is May of 1992. The state sanctioned “Operation” has put the city of Karachi at constant unrest.
Abdul Aziz Ansari wakes up at night and is informed by his daughter in law, Naseema that his son
hasn’t returned home. As a knock on their door later at night summons them to the hospital, what they
witness along the way is known today as the most brutal chapter of the city’s history, a sentiment of
hatred towards their race, deep rooted beneath the system.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

پاتریک کفلوفسکی

Mother’s Day

2021
11:00

Country: Poland
Screenwriter: Patryk Kaflowski
Producer: Krzysztof Kieslowski Film School at
the University of Silesia
Cinematographer: Patryk Roman
Editor: Michal Walter, Patryk Kaflowski

1400
11:00

روز مادر
 لهستان:کشور
 پاتریک کفلوفسکی:فیلمنامه نویس
 مدرسه فیلم کریستوف کیشلوفسکی در:تهیه کننده
.دانشگاه سیلسیا
 پاتریک رومن:فیلمبردار
 پاتریک کفلوفسکی، میشل والتر:تدوینگر

Sound Recordist: Alex Banaskiewicz

 الکس باناسکیویچ:صدابردار

Sound Mixer: Maciej Amilkiewicz

 ماچیج آمیلکیویچ:صداگذار

Music: EABS

Patryk Kaflowski

EABS :موسیقی

:خالصه داستان
 روبــاه مــاده در جســتجوی غــذا.داســتانی کوتــاه در مــورد چالــش هایــی کــه مــادران بــا آنهــا روبــرو مــی شــوند
 کــه در آن زن، بــه مزرعــه ای خلــوت مــی رســد، وقتــی جنــگل تمــام مــی شــود.سرتاســر جنــگل را مــی پیمایــد
.جــوان حاملــه ای طــی شــرایطی ســخت در انتظــار تولــد فرزنــدش اســت
SYNOPSIS:
A short story about mothers struggling with extreme situations. The fox travels through the forest in
search of food. When she reaches the edge of the forest, she comes across a lonely farm where she
witnesses the stormy events involving a young woman expecting a baby.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرانک ترمبلی

Frank Tremblay

Monsters
Country: France

2021
15:00

1400
15:00

هیوالها
 فرانسه:کشور

Screenwriter: Frank Tremblay

 فرانک ترمبلی:فیلمنامهنویس

Producer: Véronique Vigneault

 ورونیک وینو:تهیه کننده

Cinematographer: Pawel Pogorzelski

 پاول پوگورزلسکی:فیلمبردار

Editor: Yvann Thibaudeau

 ایوان تیبودو:تدوینگر

Sound Recordist: Matt Sherman

 مت شرمن:صدابردار

Sound Mixer: Matt Sherman

 مت شرمن:صداگذار

Music: Pierre-Philippe Côté

 پیر فیلیپ کوته:موسیقی

:خالصه داستان
 از او دربرابــر هیوالهایی، مــادر محافظــه کارش با نگــه داشــتن او در خانــه، ســاله بــه یــاد دارد8 از وقتــی جیمــی
 امــا جیمــی هــرروز بــرای دیــدن آنچــه در بیــرون. محافظــت کــرده اســت،کــه بیــرون خانــه پرســه مــی زننــد
. کنجکاوتــر میشــود،خانــه وجــود دارد
SYNOPSIS:
For as long as 8-year-old Jimmy can remember, his overprotective mother has kept him safe inside
their barricaded home, away from the monsters roaming outside. But Jimmy gets increasingly inquisitive,
desperate to see what out there despite the danger.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

سیمون الگانیر

Simon Laganière

میمین

1400
13:23

کشور :کانادا
فیلمنامهنویس :سیمون الگانیر
تهیه کننده :فانی درو ،سارا منرینگ
فیلمبردار :الکساندر لمپرون
تدوینگر :استفان الفلور
صدابردار :پابلو ویلگاس ،ساموئل گانیون-تیبودو ،برنارد
گاریپی استروبل
موسیقی :سیمون الگانیر

2021
13:23

MIMINE

Country: Canada
Screenwriter: Simon Laganière
Producer: Fanny Drew, Sarah Mannering
Cinematographer: Alexandre Lampron
Editor: Stéphane Lafleur
Sound Recordist: Pablo Villegas,Samuel
Gagnon-Thibodeau,Bernard Gariépy Strobl
Music: Simon Laganière

خالصه داستان:
بونــوس ،پــدری مطلقــه ،دســت و پــا چلفتــی و بــی پــروا اســت کــه بــرای یــک روز حضانــت پســر خردســالش
را بــر عهــده دارد .او متوجــه مــی شــود کــه کــودک در حــال ایجــاد یــک رابطــه زیبــا بــا دوســت جدیــد مــادرش
اســت .بونــوس از تــرس اینکــه جایــگاه پــدری اش را از دســت بدهــد ،تصمیــم مــی گیــرد کــه توجــه پســر را
بــه یــک لحظــه جادویــی پــدر و پســری خیــره کنــد.
SYNOPSIS:
Bonus, a clumsy and reckless father, has custody of his young son for the day. Abated by his recent
breakup, he notices that the child is developing a beautiful relationship with his ex-girlfriend’s new lover.
Afraid that he is being replaced, he decides to dazzle him with a father-son moment tinged with magic.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
 روزنتال-ماکسیمیلیان بدیر

Maximilian Badier- Rosenthal

Malabar
Country: France
Screenwriter: Maximilian Badier- Rosentahl
Producer: Yannick Beauquis
Cinematographer: Mathieu Gaudet
Editor: Baptiste Ribrault

2021
24:00

1400
24:00

ترش و شیرین
 فرانسه:کشور
 روزنتال- ماکسیمیلیان بدیر:فیلمنامهنویس
 یانیک بوکیس:تهیه کننده
 ماتیو گادت:فیلمبردار
 باپتیست ریبرو:تدوینگر

Sound Recordist: Etienne Leplumey

 اتین لپلومی:صدابردار

Sound Mixer: Clément Maleo

 کلمنت مالئو:صداگذار

:خالصه داستان
، بــه طــور تصادفــی بــه مارســل،مــراد و هریســون هنــگام بازگشــت شــبانه بــه خانــه خــود در حومــه شــهر
.پیرمــرد ویتنامــی االصــل برخــورد مــی کننــد

SYNOPSIS:
At night as they return home to the suburbs, Mourad and Harrison accidentally bump into Marcel, an
old man of Vietnamese origin.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

مارا تامکوویچ

Mara Tamkovich

زنده
کشور :لهستان
فیلمنامهنویس :مارا تامکوویچ
تهیه کننده :فیلیپ مارکزوسکی ،کاتارزینا مداج،
کوزلوفسکا و استودیو .Wajda Ltd
فیلمبردار :کریستوف ترال
تدوینگر :کاتارزینا لشنیاک

1401
14:00

2022
14:00

)NA ZYWO (LIVE

Country: Poland
Screenwriter: Mara Tamkovich
Producer: Filip Marczewski, Katarzyna Madaj,
Kozlowska, Wajda Studio Ltd.
Cinematographer: Krzysztof Trela
Editor: Katarzyna Lesniak

صدابردار :جوانا ناپیرالسکا ،یرژی موراوسکی

Sound Recordist: Joanna Napieralska, Jerzy Murawski

صداگذار :مارتینا کاپروویچ ،استودیو Sound Domain

Sound Mixer: Martyna Kacprowicz, Sound Domain

موسیقی :مارتینا کاپروویچ

Music: Martyna Kacprowicz

خالصه داستان:
تظاهــرات مســالمت آمیــز در مینســک توســط پلیــس بــه طــرز وحشــیانه ای ســرکوب شــد .دو روزنامــه نــگار
زن از یــک ایســتگاه تلویزیونــی مســتقل بالروســی تنهــا کســانی بودنــد کــه ایــن ماجــرا را پوشــش دادنــد .امــا
حــاال کــه توســط پهبــاد پلیــس شناســایی شــدهاند ،بــا یــک انتخــاب دراماتیــک روبــرو خواهنــد بــود.
ایــن فیلــم بــا الهــام از ماجــرای واقعــی کاترینــا باخوالــوا و داریــا چولتســووا از تلویزیــون  BELSATســاخته
شــده اســت.
SYNOPSIS:
A peaceful demonstration in Minsk is brutally put down by the police.
Two female journalists from an independent Belarusian TV station are the only ones broadcasting the
events live.
When they are tracked down by a police drone, they face a dramatic choice.
A drama inspired by the true story of Katerina Bakhvalova and Daria Chultsova from BELSAT TV.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
مارک گرستورفر

Mark Gerstorfer

Invisible Boarder

2022
27:00

Country: Austria
Screenwriter: Mark Gerstorfer
Producer: Lukas Rosatti, Mark Gerstorfer,
Marie-Thérèse Zumtobel
Cinematographer: Marie-Thérèse Zumtobel
Editor: Alexander Rauscher
Sound Recordist: Lisa Puchner, Lara Zill

1401
27:00

مرز نامرئی
 اتریش:کشور
 مارک گرستورفر:فیلمنامهنویس

 ماری ترز زومتوبل، مارک گرستورفر، لوکاس روزاتی:تهیه کننده
 ماری ترز زومتوبل:فیلمبردار
 الکساندر راوشر:تدوینگر
 الرا زیل، لیزا پوچنر:صدابردار
 ماتیاس هافنر،ماریا هوالس- لیزا:صداگذار

Sound Mixer: Lisa-Maria Hollaus, Matthias Hafner

:خالصه داستان
 افســر پلیــس نانســی و همــکارش آلبــرت وظیفــه اخــراج یــک.ماجــرای یــک اخــراج در یــک نیمــه شــب ویــن
 آنهــا بــه همــراه یــک واحــد پلیــس در کمیــن یــک خانــواده مهاجــر آلبانیایــی.خانــواده را بــر عهــده دارنــد
 امــا اوضــاع وخیــم مــی شــود و اتفاقــات رخ داده همــه افــراد درگیــر را تحــت تأثیــر قــرار.غیرقانونــی هســتند
.میدهــد
SYNOPSIS:
A deportation in Vienna in the middle of the night. Police officer Nancy and her colleague Albert have
the task of evicting a family. Together with a police unit, they ambush an Albanian family without a
valid residence permit.
The situation escalates and the events of the night leave everyone involved traumatized.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

آندری اپور

Andrei Epure

آیفون واحد ۱۵
کشور :رومانی
فیلمنامهنویس :آندری اپور
تهیه کننده :آنا ماریا گئورگه ،الکساندرو تئودورسکو
فیلمبردار :لورنسیو رادوکانو
تدوینگر :دراگوش آپتری
صدابردار :تودور پتر ،پتر عثمان
صدا گذار :تودور پتره ،پتره عثمان
موسیقی :میهای گیتا

1400
21:28

2021
21:28

Intercom 15

Country: Romania
Screenwriter: Andrei Epure
Producer: Ana-Maria Gheorghe, Alexandru
Teodorescu
Cinematographer: Laurentiu Raducanu
Editor: Dragos Apetri
Sound Recordist: Tudor Petre, Petre Osman
Sound Mixer : Tudor Petre, Petre Osman
Music: Mihai Ghita

خالصه داستان:
چنــد نفــر از ســاکنان یــک مجتمــع مســکونی ،زن بیهوشــی را جلــوی در ســاختمان پیــدا مــی کننــد .زن ســاکن
طبقــه ســوم اســت امــا هیــچ کــس نــام او را نمــی دانــد .در حالــی کــه همــه منتظــر آمــدن اورژانــس هســتند،
همســایه هــا بــه زندگــی او و زندگــی خــود مــی اندیشــند.
SYNOPSIS:
Several residents discover an unconscious woman lying in front of the block. Even though she lives
on the third floor, nobody knows her name. While waiting for rescue, the neighbors reflect on her life
and their own.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
اوسانا شکویان

آفتاب باالنس
کشور :ارمنستان

1401
15:00

2022
15:00

Handstand
Country: Armenia

فیلمنامهنویس :اوسانا شکویان

Screenwriter: Ovsanna Shekoyan

تهیه کننده :آندرانیک ساهاکیان

Producer: Andranik Sahakyan

فیلمبردار :آندرانیک ساهاکیان
تدوینگر :اوسانا شکویان

Cinematographer: Andranik Sahakyan
Editor: Ovsanna Shekoyan

صدابردار :آرسن هاکوبیان

Sound Recordist: Arsen Hakobyan

صداگذار :هاروتون کوتانجیان

Sound Mixer: Harutyun Kotanjyan

موسیقی :کی و آولوک

Ovsanna Shekoyan

Music: Kay & Aveluk

خالصه داستان:
رفیــع یــک معلــم جــوان ورزش اســت کــه در یــک مدرســه کوچــک روســتایی کار مــی کنــد .بــا غــش کــردن
یکــی از بچــه هــا در کالس ،اوضــاع بــه هــم مــی ریــزد .رفیــع اعتــراف مــی کنــد کــه بچــه هــا بــرای گــرم کــردن
بــدن خــود قبــل از ورزش آفتــاب باالنــس زده انــد ،در حالــی کــه دمــای اتــاق ورزش زیــر صفــر بــوده اســت.
SYNOPSIS:
Raffi is a young physical education teacher in a small village school. Everything changes in his normal
life when one of the kids faints during his class. The situation gets tenser when Raffi confesses that the
kids were doing a handstand to warm up in the gym at a temperature below zero.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

استیو باچه

Fatjona

2022
27:40

Country: Germany

1401
27:40

فاتجونا

Steve Bache

 آلمان:کشور

Screenwriter: Driton Sadiku
Producer: Malin Krüger
Cinematographer: Manuel Meinhardt
Editor: Maximilian Merth
Sound Recordist: Till Kauffer, Arash Akrami

 دریتون سادیکو:فیلمنامهنویس
 مالین کروگر:تهیه کننده
 مانوئل ماینهارت:فیلمبردار
 ماکسیمیلیان مرث:تدوینگر
 جولیا ماربر، آرش اکرمی، تیل کافر:صدابردار
 هنریک سامر، استفان ارشیگ، پرشیا چهرازی:صداگذار

,Julia Marber
Sound Mixer : Perschya Chehrazi,

 آندریاس فایفر:موسیقی

Stefan Erschig, Henrike Sommer
Music: Andreas Pfeiffer

:خالصه داستان
. به دنبال او می گردد،زن جوان که از سپردن دخترش به خانواده ای دیگر پشیمان شده

SYNOPSIS:
Because she regrets that she has been given up her child for adoption, a young woman sets out to find
her now six-year-old daughter
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
مریم بختیاری

باال افتادن

تهران1374 /
کارشناسیارشد سینما
1400
15:00

2021
15:00

Falling Up

Maryam Bakhtiari
Tehran /1996
M.A in Cinema

Country: Iran
کشور :ایران
Screenwriter: Maryam Bakhtiari, Amin Chadegani
فیلمنامهنویس :مریم بختیاری ،امین چادگانی
Cinematographer: Reza Zeinali
فیلمبردار :رضا زینعلی
Editor: Sheyda Gorji
تدوینگر :شیدا گرجی
Sound Recordist: Farzin Zand
صدابردار :فرزین زند
Sound Mixer: Zohreh Ali Akbari
صداگذار :زهره علیاکبری
Makeup artist: Sogol Bahrampour
گریم :سوگل بهرامپور
VFX supervisor: Mohammad Keshavarz
جلوههای ویژه بصری :محمد کشاورز
Art Director: Hamed Aslani
طراح صحنه و لباس :حامد اصالنی
Producer: IYCS, Maryam Bakhtiari
تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران و مریم بختیاری

بازیگران :وحید راد ،مریم بختیاری ،نسا قمشهای

Cast: Vaheed Rad, Maryam Bakhtiari, Nesa
Ghomshei

خالصه داستان:
شــبی در شــرکتی کــه آدم هــا بــه آن خــواب ســفارش میدهند،خــواب مــردی مطابــق سفارشــش پیــش نمـیرود.
مــرد بــرای شــکایت بــه شــرکت میآیــد و متوجــه میشــود علــت اختــال ،شــباهت قســمتی از خــواب او بــا خــواب
دختــر جوانیســت .مــرد و دختــر بــرای رفــع ایــن اختالل،یــک روز را بــا هــم در ایــن شــرکت میگذراننــد.
SYNOPSIS:
One night a man’s dream doesn’t proceed as he ordered. The company that produces dreams tells
him the fault has occurred because of the similarity between his dream and a young girl’s dream. They
should spend a day in the company in order to solve the problem.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

نیکالس پانای

Nicolas PANAY

نقطه پایان
کشور :فرانسه
فیلمنامهنویس :نیکالس پانای
تهیه کننده :مرین لپااولمیر
فیلمبردار :جووانی سی لوروسو
تدوینگر :آنتوان فالندر
صداگذار :بنجامین لکویر

1400
16:35

2021
16:35

Breakpoint

Country: France
Screenwriter: Nicolas PANAY
Producer: Marine LEPAULMIER
Cinematographer: Giovanni C. Lorusso
Editor: Antoine Flandre
Sound Mixer: Benjamin Lecuyer

خالصه داستان:
یــک کارگــر نســاجی بــه نــام اودیــل و همکارانــش مجبــور مــی شــوند کــه عملکــرد زنــان جــوان تونســی را در
یــک هفتــه ارزیابــی کننــد .اگرچــه راهــکار مناســبی وجــود نــدارد ،امــا اودیــل ســعی مــی کنــد کــه انتخــاب
خوبــی داشــته باشــد.
SYNOPSIS:
Odile, a textile worker and her colleagues are forced to evaluate Tunisian young women for a week.
Although there is no good solution, Odile will try to make the good choice
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

فرید اسماعیل

در میان کلمات
کشور :لوکزامبورگ
فیلمنامهنویس :فرید اسماعیل
تهیه کننده :فرید اسماعیل

1400
15:00

2021
15:00

Between The Words
Country: Luxemburg
Screenwriter: Farid Ismaïl
Producer: Farid Ismaïl

فیلمبردار :مارسل مرلتو

Cinematographer: Marcelle Merletto

تدوینگر :لوئیس ولتی

Editor: Louis Welti

صدابردار :پدرو خورخه لوپس
صداگذار :اولیویه گروس ،بایچری ریوان
موسیقیCEHASHI :

Farid Ismaïl

Sound Recordist: Pedro Jorge Lopes
Sound Mixer: Bichri Riwan. Olivier Gros
Music: CEHASHI

خالصه داستان:
فردریــک یــک دانشــجوی جــوان حقــوق اســت کــه بــه لکنــت زبــان مبتــا اســت .او بایــد آخریــن امتحــان
آنالیــن خــود را بــه صــورت شــفاهی بدهــد .تهدیــد بزرگــی کــه ســر راهــش قــرار دارد مشــکل لکنــت اســت و
بنابرایــن او هــر کاری مــی کنــد تــا از شــر آن خــاص شــود.
SYNOPSIS:
Frédéric, a young law student afflicted with a stutter, must pass an oral exam for his last online assignment.
His stutter threatens to get in his way, and so he attempts everything to get rid of it.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

کالرا میلو

Aska

Country: Canada
Screenwriter: Clara Milo
Producer: Clara Milo, Rafael Perez,
Lou Bélanger, Marie-Pierre Bellerose
Cinematographer: Kristof Brandl
Editor: Clara Milo
Sound Mixer: Man5,Yan Veillette

2021
14:00

1400
14:00

خاکستر

Clara Milo

 کانادا:کشور
 کالرا میلو:فیلمنامهنویس
 ماری پیر بلروز، لو بالنگر، رافائل پرز، کالرا میلو:تهیه کننده
 کریستوف برندل:فیلمبردار
 کالرا میلو:تدوینگر
Man5  یان ویلت و:صداگذار
Man5 :موسیقی

Music: Man5

:خالصه داستان
 تــا از فروپاشــی آتشفشــان و روان،دو راهبــه جــوان بایــد خاکســتر مادرشــان را بــه دهانــه آتشفشــان بیندازنــد
.شــدن گــدازه هــای آتــش جلوگیــری کننــد

SYNOPSIS:
Two young disciples must throw their mother’s ashes into the mouth of a volcano in order to prevent
its collapse into a flood of flames
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR
بهراز رافائل قبادلو

دار و ندارم روی ژرمانیا
کشور :آلمان
فیلمنامهنویس :بهراز رافائل قبادلو

1401
22:00

2022
22:00

All on Germania
Country: Germany
Screenwriter: Behraz Raphael Ghobadloo

تهیه کننده :هانس هون

Producer: Hannes Höhn

فیلمبردار :آدریان النگنباخ

Cinematographer: Adrian Langenbach

تدوینگر :گورجان سانسیوچ
صدابردار :ایوا پرهاکووا
صداگذار :موریتز درات ،فابیان کالین
موسیقیJ i N :

Behraz Raphael Ghobadloo

Editor: Gürcan Cansever
Sound Recordist: Eva Perhacova
Sound Mixer: Moritz Drath, Fabian Klein
Music: J i N

خالصه داستان:
یــک منطقــه روســتایی در شــرق آلمــان ،میثــم  21ســاله بــه یــک بــار کوچــک پنــاه مــی بــرد .از نگاهــی کــه مســئول بداخــاق
بــار و دو مشــتری محلــی بــه او مــی اندازنــد ،متوجــه میشــود کــه از افــرادی مثــل او در اینجــا اســتقبال چندانــی نخواهــد
شد .
بــرای مانــدن در بــار او بایــد بتوانــد بــه ســرعت دل آنهــا را بــه دســت بیــاورد ،بنابرایــن بــا آنهــا دربــاره شــرط بنــدی فوتبــال
صحبــت مــی کنــد .آنهــا بــا هــم روی ایــن بــازی شــرط بنــدی مــی کننــد و بــا وجــود تعصبــات نــژادی دوســتی غیرمعمولــی
بینشــان برقــرار مــی شــود تــا زمانــی کــه آنهــا متوجــه علــت پنهــان شــدن میثــم مــی شــوند.

SYNOPSIS:

21 year old Meysam flees into a small bar in rural eastern Germany. From the way the grumpy barkeeper and his
two regulars look at him he knows they don’t like people like him around here.
To stay in the bar he has to quickly win them over, so he tells them about a manipulated soccer bet to catch their
attention.
Together they bet on the game and strike up unusual friendship based on prejudices until they find out what Meysam is actually hiding from.
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مسابقه سینمای بین الملل /داستانی

کــــــــارگردان

DIRECTOR

میتهام ردا

Maythem Ridha

علی و گوسفند معجزه آسایش

کشور :عراق و انگلستان
فیلمنامهنویس :میتهام ردا
تهیه کننده :میتهام ردا

1400
26:00

2021
26:00

ALI AND HIS MIRACLE SHEEP

Country: Iraq , UK
Screenwriter: Maythem Ridha
Producer: Maythem Ridha

فیلمبردار :دورید منجیم

Cinematographer: Duraid Munajim

تدوینگر :زینب الحریری

Editor: Zainab Al-Hariri

صدابردار :زمان ابویزن ،کیم ته هاک
صدا گذار :کیم ته هاک

Sound Recordist: Zaman Abu Yazen
Kim Tae Hak
Sound Mixer: Kim Tae Hak

خالصه داستان:
علــی  9ســاله کــه نمــی توانــد ســخن بگویــد ،بــا هدایــت مرثیــه خوانــی ســومری مادربزرگــش ،کرمیتــا گوســفند
محبوبــش را بــرای قربانــی بــه یــک ســفر  400کیلومتــری مــی بــرد .آنهــا از کنــار مناظــر جنــگ زده و ویــران شــده
عــراق عبــور کــرده و بــه ســمت زیارتــگاه یــک قدیــس باســتانی مــی رونــد .هرچــه بیشــتر پیــش مــی رونــد،
تــاش کرمیتــا بــرای رهایــی از سرنوشــت خونینــش بیشــتر مــی شــود.
SYNOPSIS:
Guided by his grandmother’s haunting Sumerian lament, 9-year-old mute Ali takes his favourite sheep,
Kirmeta, for sacrifice on a strenuous 400km journey across Iraq’s war-ruined landscapes to the shrine
of an ancient saint. Kirmeta becomes increasingly resistant, running away from his bloody fate.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR
بنویت مونی

Benoît Monney

Action
Country: Switzerland
Screenwriter: Naomi Cahen & Benoît Monney
Producer: Bad Taste Pictures
Cinematographer: Ludovic Matthey

2021
5:54

1400
5:54

اکشن
 سوئیس:کشور
 نائومی کاهن و بنویت مونی:فیلمنامهنویس
Bad Taste Pictures :تهیه کننده
 لودویک متی:فیلمبردار

Sound Recordist: David Puntener

 دیوید پانتنر:صدابردار

Sound Mixer: Laurent Vonlanthen

 لورن فونالنتن:صدا گذار

Music: Tom Henry

 تام هنری:موسیقی

:خالصه داستان
 بعضــی روزهــا همــه چیــز. همیشــه اتفاقــات پیــش بینــی نشــده ای رخ مــی دهــد،ســر صحنــه فیلمبــرداری
. و گاهــی اوقــات اوضــاع ســخت تــر خواهــد بــود.تحــت کنتــرل اســت

SYNOPSIS:
On a film set, there are always unforeseen events. Some days, it’s all there is. And sometimes it’s even worse.
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 داستانی/مسابقه سینمای بین الملل

کــــــــارگردان

DIRECTOR

اسعد خویری

A Broken Fan

2021
13:00

1400
13:00

)پیش از فروپاشی بزرگ (پنکه خراب

Country: Lebanon
Screenwriter: Assaad Khoueiry
Producer: Assaad Khoueiry

 لبنان:کشور
 اسعد خویری:فیلمنامهنویس
 اسعد خویری:تهیه کننده

Cinematographer: Mansour Aoun

 منصور عون:فیلمبردار

Editor: Assaad Khoueiry

 اسعد خویری:تدوینگر

Sound Recordist: Tania Kammoun

 تانیا کممون:صدابردار

Sound Mixer: François Yazbeck
Music: Blake Ewing

Assaad Khoueiry

 فرانسوا یازبک:صداگذار
 بلیک یوینگ:موسیقی

:خالصه داستان
. در خیابان های بیروت می چرخد، پدری بیکار و مستاصل است که به امید ایجاد یک تغییر،عادل

SYNOPSIS:
Adel, a desperate jobless father gets out on the streets of Beirut hoping for a change.
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 هیات انتخاب/مسابقه سینمای بین الملل

وحیدالــه موســـــوی
Vahid Allah Moosavi
Tehran/1978

1357/تهران

کارشناسیارشــد ســینما و دکتــرای پژوهــش هنــر

M.A in Cinema and PhD in Art Research

Assistant Professor at IRIB University, Author, Translator
and Researcher in cinema studies

 مترجم و پژوهشگر حوزه سینما، مؤلف،اســتادیار دانشــگاه صداوســیما

Experiences:
He has been a member of jury and also selection
committee of the various film festivals including 12th
Tehran International Animation Festival, Tehran Short
Film Festival, the 3th Tehran Short Film Studies Conference,
Sayeh Short Film Festival etc.
Production Faculty and Digital Arts Faculty Member at
IRIB University.
Art Faculty Member at Soore University.

:فعالیت ها
عضــو هیــأت انتخــاب و داوران جشــنوارههای مختلفــی نظیــر
 جشــنواره،دوازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی پویانمایــی تهــران
، ســومین همایــش مطالعــات فیلــم کوتــاه تهران،فیلــم کوتــاه تهــران
... جشــنواره ســایه و
عضويــت در شــورای تخصصی دانشــکده تولیــد و دانشــكده هنرهای
.دیجیتــال دانشــگاه صداوســیما و گروه ســینما دانشــکده هنر ســوره

Bibliography:
Translator, author and essayist of several works
such as “Excerpts from Robin Wood’s Critical Essays”
(Saghi, 2011), “Genre Screenwriting” (Saghi, 2011),
“Hollywood Post-Modern” (Ban, 2016), “ Post-pop
Cinema: The Search for Meaning in New American
Film” (Afkar, 2016), “ American Movie Critics”
(Akhtran, 2014) etc.

:آثار
مترجــم و مولــف کتابهــای زیــادی در حــوزه ســینما و همچنیــن
نویســنده مقــاالت علمــی پژوهشــی ماننــد «گزیــدهی نقدهــای
،)1391 ، «فیلمنامهنویســی ژانــر» (ســاقی،)1391 ،رابیــن وود» (ســاقی
» «ســینمای پســاپاپ،)1396 ،«هالیــوود پســتمدرن» (بــان
... ) و1394 ، «منتقــدان فیلــم آمریــکا» (اختــران،)1396 ،(افــکار
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کیــــــــوان محســنی
Keivan Mohseni
Gerash /1988

1367/گراش

Director, Editor, Cinematographer and Producer

 فیلمبردار و تهیه کننده، تدوینگر،کارگردان

Experiences:
He has been a member of selection committee at
the various short film festivals including Screenplay
Academy of 10 Film Festival and Vodio Awards.
Director of the 14th Gerash Short Film Festival,
He is best known for his action and thriller movies.
He makes his films with low budgets and usually
works as a director, cameraman and editor in his
projects.

:فعالیت ها
عضویــت در هیــأت انتخــاب چنــد جشــنواره داخلــی از جملــه
."آکادمــی فیلمنامــه جشــنواره "ده " و جوایــز "ودیــو
ریاست چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه گراش
.او بــه عنــوان یــک فیلمســاز اکشــن و تریلــر شــناخته مــی شــود
محســنی فیلمهایــش را بــا بودجــه پاییــن امــا بــا ظاهــر
گرانقیمــت میســازد و معمــوال خــودش آنهــا را فیلمبــرداری و
.تدویــن میکنــد

Filmography:
Director, Cinematographer and Producer of several TV
Mini-series and fiction short films such as Bog (2017),
Kashokhin (2019), Six O’clock (2017), Kayeh (2015),
Out of This (2015) and Fifty Fifty (2009).

:آثار
 نویســنده و تهیــه کننــده چندیــن ســریال تلویزیونــی،کارگــردان
،" "پنجــاه پنجــاه،" "کایــه،" "بــاگ:و فلیــم کوتــاه داســتانی ماننــد
." "کاشــوخین،""ســاعت شــش" و "بیــرون از ایــن

Awards:
His films have been selected and also won several
prestigious awards at the various national and international
film festivals.
Include ISFA Academy Awards, Tehran International
Short Film Festival, Iran International Documentary
Film Festival (Cinema Verite), Girona Film Festival,
ShorTS International Film Festival etc.
Kasukhin’s mini-series is available to stream on
various platforms such as Filimo, Amazon, Tobi from
Fox, Filmin etc.

:جوایز
 جشــنوارۀ داخلــی و خارجــی از جملــه۴۰ تاکنــون در بیــش از
 جشــنواره بینالمللــی فیلــم،جشــن مســتقل فیلــم کوتــاه ایــران
 و جشــنواره بینالمللــی جیرونــا، ســینما حقیقــت،کوتــاه تهــران
... اســپانیا و شــورتز ایتالیــا و
نمایــش مینــی ســریال کاشــوخین تاکنــون در پلتفرمهــای
 توبــی از شــرکت، فیلمیــن، آمــازون،گوناگونــی ماننــد فیلیمــو
...فاکــس و
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کـــــــــاوه قهرمـــــان

Kaveh Ghahreman
Tehran/1982

1361/تهران

کارشناســیکارگردانیســینماوکارشناسیارشــدسینما

B.A in Cinema-Directing and M.A in Cinema

Experiences:
Cinema instructor at Soore University and IYCS Film
School.
Filmmaking degree from “Asia Film Academy” in 2009
(Busan, South Korea).
Member of the Iranian Short Film Association (ISFA).
Member of the Jury academy at Iranian Short Film
Academy awards.
He has been a member of jury and also selection
committee of Tehran Short Film Festival at different Editions.

:فعالیت ها
مــدرس کارگردانــی ســینما در انجمــن ســینمای جــوان و در دانشــگاه
.ســوره تهــران
 در پوســان2009 مــدرک فیلمســازی "آکادمــی فیلـ ِـم آســیا" در ســال
.کــره جنوبــی
)عضو انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا
.عضویت در آکادمی داوری جشن مستقل فیلم کوتاه ایران
حضــور در هیــأت انتخــاب و داوری دورههــای مختلــف جشــنواره
.فیلــم کوتــاه تهــران

Filmography:
Writer and Director of several short fiction films,
documentary, experimental and feature films such as
“Tara”, “Tamam Chizhaee ke Jayeshan khali Ast”,
“Moamaye Shakhsi”, “Monologue”, “Far away”,
“Parvane Khial”, “Iranian dress”, “1953 Iranian coup
d’état” etc.

:آثار
نویســنده و کارگــردان چندیــن فلیــم کوتــاه داســتانی و فیلــم بلنــد
 «معمای،» «تمــام چیزهایــی که جایشــان خالــی اســت،»ماننــد «تــارا
» «پروانـهی خیــال،» «دوردســت،» «مونولــوگ،»شــخصی
. مرداد» و غیره28  «کودتای،»«لباس ایرانی
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نيمــــا عبـــــاسپــــور
Nima Abbaspour
تهران1352/

Tehran/1974

فاغرالتحصیلدورهآموزشفیلمســازیانجمنســینمایجوانــانایران

G r a d u a t e d f r o m I YC S F i l m S c h o o l

کارگردان
فعالیتها:

Director

عضــو هيــأت انتخــاب و داوری جشــنواره هــای متعــدد از جملــه

Experiences:
)Member of the Board of Directors ISFA (2010 – 2015
Director of the Jury Academy of Iran Celebration
)House of Cinema (2014-2016
He has been a member of jury and also selection
committee of the various film festivals such as Fajr
Film Festival, International Film Festival for Children
and Youth, Kish Mowj, Roshd International Film Festival,
TISFF etc.

آثار:
ســاخت يــازده فيلــم كوتــاه داســتاني و تجربــی و چهــار مســتند
تلویزیونــی.

Filmography:
Director of ten experimental and fiction short films
and four documentaries.

جوایز:
برنــده جوايــز مختلــف در جشــنوارههای داخلــی و برنــده مــدال
نقــره يونيــكا در ســال  ٢٠۱٠بــرای فيلــم کوتــاه "جنــگل".

Awards:
His films have been won several prestigious awards
at the various national and international film festivals.
His film “The Jungle” won the UNICA 2010 Silver Award.

عضو هيأت مديره انجمن فيلم كوتاه ايران (.)1395-1388
دبيــر آكادمى داورى جشــن فيلــم كوتاه خانــه ســینما()1393-1395
جشــنواره فیلــم فجــر ،جشــنواره بيــن المللــى فيلــم هــاى كــودكان
و نوجوانــان ،جشــنواره فيلــم مــوج كيــش ،جشــنواره بيــن المللــى
فيلــم رشــد ،جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران و ...
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داوود عــــــــادلـــــــی

Davoud
Karaj/1983

Adeli
1362/کجر

،کارشناســی کارگردانــی و فیلمنامــه نویســی
کارشناســـی ارشـــــــد کارگردانــــــــی و تولیــــــد
و دکتــری مدیریــت اســتراتژیک فضــای مجــازی
B .A in Direc t ing and Sc reenwrit ing ,
M.A in Directing and Production
PhD in Strategic Management of Cyberspace

University Lecturer, Screenwriter, Producer and Director

 تهیه کننده و کارگردان، نویسنده،مدرس دانشگاه

Experiences:
The Founder and Chairman of the “ SOOR Creative Media
Arts“ Institute.
Member of Iran’s National Elites Foundation since 2009.
Cinema instructor at Various art universities such as IRIB
University
Manager of the IRIB Q4T TV channel.

:فعالیت ها
.»مؤسس و مدیرعامل موسسه «هنرهای خالق رسانهای صور
.1388 عضو بنیاد ملی نخبگان در حوزه رسانه از سال
 ســال تدریــس در دانشــگاههای هنــری مختلــف11 ســابقهی بیــش از
، تلویزیــون، در رشــتههای ســینما،از جملــه دانشــگاه صداوســیما
.انیمیشــن و زبــان انگلیســی تخصصــی
. سازمان صداوسیماQ4T مدیر شبکه

Filmography:
Writer and Director of several short fiction films, Animated
films and Documentary such as “Immortals”, “One of us”,
“Immortality, Recovery”, “The Lost Tales”, “Inversion”,
“Master Presents”, “The Knight of Truth”, “The Family Tree”,
“The Inheritor of Adam”, “Samaritan’s Lantern” etc.

:آثار
: فیلمهای کوتاه و مستندهایی شامل،انیمیشها
«Immortals», «One of us», «Immortality», «Recovery», «the Lost
Tales», «Inversion», «Master Presents», «The Knight of Truth»,
«The Family Tree», «The Inheritor of Adam», «Samaritan’s
Lantern»,
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داوود رضــــــــایــــــی

Davoud Rezaei
Tehran/1981

1360/تهران

کارشناســی ســینما و کارشناسی ارشــد ادبیات نمایشی
B.A in Cinema- Directing / M.A in Dramatic Literature

Screenwriter, Director and Cinema Instructor

 کارگردان و مدرس سینما،نویسنده

Experiences:
He has been a jury member of the screenplay
competition at the various Provincial IYCS Film Festival
including Kashan, Binalood and Qazvin.
He has also been a Student Member of the Jury
Committee at different Editions of Tehran Short Film
Festival.

:فعالیت ها
 جشــنواره،داور بخــش فیلمنامــه جشــنواره منطقــه ای کاشــان
منطقــه ای بینالــود و هفتــه فیلــم انجمــن ســینمای جــوان دفتــر
قزویــن
داور بخــش دانشــجویی جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران
۲۹  و۲۵ ،۲۲ دوره هــای

Filmography:
Writer and Director of several short fiction films, TV
series and feature films such as “Waterproof”, “Fibula”,
“Akharin Vaght Mosabeghe”, “The Promise”, “Rah v Birah”
and “Gidokht”.

:آثار
"نویســنده و کارگــردان فیلمهــای کوتــاه "ضــد آب" و "فیبــوال
بــوده و نویســندگی آثــاری چــون فیلمهــای بلنــد "آخریــن وقــت
مســابقه" و "قــول" شــش قســمت از ســریال "راه و بــی راه " و جــزو
"گــروه نویســندگان ســریال "گیدخــت

Awards:
Nominated for the Best film And Best screenplay
Awards at the 33th Tehran International Short Film
Festival
Nominated for the Best Short Film Award at the 33th
Fajr International Film Festival
In 2017 won the Best adapted screenplay Award at the
7th ISFA Academy Awards.

:جوایز
نامــزد بهتریــن کارگردانــی و فیلمنامــه جشــنواره ســی و ســوم
فیلــم کوتــاه تهــران
۱۳۹۵نامزد بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر
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مریــم اســمی خانــــــی
Maryam Esmikhani
Tehran/1976

1354/تهران

کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی
B.A in Persian literature

Screenwriter, Director, Producer

 تهیه کننده، کارگردان،نویسنده

Experiences:
Member of the Iranian Short Film Association (ISFA).
She has been a member of jury and also selection
committee of various Film Festivals.

:فعالیت ها
 همچنیــن عضو هیــأت انتخــاب و هیــأت داوران،عضویــت در ایســفا
.جشــنوارههای مختلــف

Filmography:
Writer and Director of several short fiction films and TV
Series such as “Emergency”, “ The wind blows wherever
it wants”, “Saadat family” and “After School”.

:آثار
،»کارگــردان فیلمهــای کوتــاه از جملــه «وضعیــت اورژانســی
«بــاد هــر کجــا کــه بخواهــد مــیوزد» و نویســنده ســریال هــای
.» «خانــواده ســعادت»و «بعــد از مدرســه:تلویزیونــی همچــون

Awards:
Won a Crystal Simorgh Award for the Best Short Film at
the Fajr International Film Festival.
Won the Best Screenplay Award at Burien Film Festival.

:جوایز
 بهتریــن،ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم کوتــاه جشــنواره فجــر
. فیلمنامــه از فســتیوال بوریــن فیلــم آمریــکا
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1986 / بخارست
Bucharest / 1986

Mirona Radu

میرونا رادو

 تولید و پخش فیلم از جمله جشنواره های مهم بین المللی فیلم-  سال است که در صنعت فیلم15 تهیه کننده) حدود/میرونا رادو (کارگردان
.فعالیت می کند

. (ساعت) استO'Clock  بنیانگذار و مدیر جشنواره بین المللی فیلم2021 او از سال
. انیمیشن بخارست منصوب شد-ABIFF  به عنوان مدیر هنری جشنواره بین المللی2022 همچنین وی در سال
 وی همچنین عضو هیئت. به عنوان عضو هیئت داوران لیبل سینماهای اروپا فعالیت کرد2020 میرونا در جشنواره بین المللی فیلم ونیز در سال
. بود2021 داوران جشنواره بین المللی فیلم سارایوو در سال

(director/producer) has been working in the film industry - film production and distribution for about 15 years, including
international film festivals.
since 2021 she is the founder and director of Film O’Clock International Festival
In 2022 she was appointed Artistic Director for ABIFF- Animation Bucharest International Festival.
Mirona was a member of the Europa Cinemas Label Jury at the Venice International Film Festival in 2020 and of the
C.I.C.A.E. Jury at the Sarajevo International Film Festival in 2021. From December 2021 she became a member of the
International Europa Cinemas Association.
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ادویناس پوکستا

ویلمیوس 1974 /
Vilimius / 1974

پروگرمــر ،عضــو آکادمــی فیلــم اروپــا از لیتوانــی اســت .او از تابســتان  2018بــه عمــوان مشــاور بــرای جشــنواره فیلــم  BLACK NIGHTSدر تالیــن
فعالیــت دارد .ادوینــاس از ســال  2001بــه طــور منظــم در جشــنواره هــای بیــن المللــی فیلــم در اروپــا ،آســیا ،آفریقــا ،شــمال و آمریــکای جنوبــی
شــرکت مــی کند.ادوینــاس کارشــناس کمیتــه انتخــاب جوایــز فیلــم اروپــا اســت .او همچنیــن پیــش از ایــن بــه عنــوان عضــو هیئــت داوران در
بســیاری از جشــنوارهها ماننــد کــن و بوســان فیلمهــای کوتــاه و بلنــد را قضــاوت کــرده اســت.

he is a Programmer, Member of the European Film Academy, from Lithuania. he scouts and advises for BLACK NIGHTS
Film Festival in Tallinn since summer of 2018. Edvinas regularly attends international film festivals in Europe, Asia, Africa,
North and South America since 2001.Edvinas is an expert in Selection Committee of the European Film Awards. He also
previously judged short and feature films as a Jury member in many festivals such as Cannes and Busan.
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1330 / تهران
Tehran / 1951

Mahmoud Kalari
Cinematographer, Photographer and Director

محمود کالری
 کارگردان، فیلمبردار،عکاس

:آثار
" ،" "هفت ماهگی،" " فراری،" " بادیگارد،" عصر5  " ساعت،" "خوک،" " بهت،"  " بمب؛ یک عاشقانه،" " کلمبوس، " " عنکبوت:فیلمبرداری بسیاری آثار سینمایی از جمله
،" " خانه ای روی آب، " " صد سال به این سال ها،" " خاک آشنا،" " جدایی نادر از سیمین، " " استرداد،" "اشباح، " " مرگ ماهی،"کوچه بی نام
" و " مدرسه موشها" کارگردانی دو فیلم " رقص با رویا" و " ابر و آفتاب، " "قرمز، " "سیاوش،" "سارا،" " از کرخه تا راین، ""چشمهایم برای تو
:جوایز
"دریافت لوح زرین بهترین فیلمبرداری جشنواره فیلم فجربرای فیلم "شیر سنگی
"برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری از هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم " سرب
"برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "گبه
"دریافت جایزه اومبای طالیی برای فیلم ابر و آفتاب از جشنواره بینالمللی فیلم ماردل پالتا " آرژانتین
" عطر یاس،برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری از هجدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم " بوی کافور
"کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم " بادیگارد
"کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "بمب؛ یک عاشقانه
Experiences:
He has been the cinematographer of many of the most important Iranian movies, such as Frosty Roads (1985), The Lead
(1989), Reyhaneh (1990), Nobat e Asheghi (1995), Hello Cinema (1995), Gabbeh (1996), The Pear Tree (1998), The Wind
Will Carry Us (1999), Gabbeh (1996), Smell of Camphor, Scent of Jasmine (2000), Ghermez (1998), A Separation (2011),
Killer Spider (2020), Pig (2018), etc.He also directed two feature films include: Abr-O Aftaab (1998), Raghs ba Roya (2000)
Awards:
Won the Best Cinematography Award at Fajr International Film Festival at different editions for the movies: The Stone Lion
(1986), The Lead (1988), Gabbeh (1996), Smell of Camphor, Scent of Jasmine (2000), Mainline (2006), A Separation (2011),
Nominated the Best Cinematography Award at Fajr International Film Festival at different editions for the movies: Reclamation (2012),
Bodyguard (2016), Bomb: A Love Story (2018).
Won the Golden Ombay Award at the Mardel Plata International Film Festival “Argentina”, for the film Cloud and Sun.
Won the Cameflex Award at 4th AFC Event for a lifetime of Artistic Achievement.
Dublin Festival Award for a lifetime of Artistic Achievement
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1964 / ازیمگ
Ezine / 1964

Tahsin Isbilen

تحسین ایسبیلن

.او به عنوان مدیر فیلمبرداری و کارگردان در صنعت سینما فعالیت می کند

 وی همچنین ســمینارهای متعــددی در. هنکاری داشــته اســتARD  وHistory Channel تحســین بــه عنــوان فیلمبــردار با تلویزیــون هــای معتبــری ماننــد
.دانشــگاه هــای مختلــف برگــزار کرده اســت
.تحسین تابحل در چندین جشنواره ملی و بین المللی در یونان و ترکیه و غیره در هیات داوران شرکت داشته است

He has worked as Dop and director in cinema industry

Worked as a cinematographer on TVs such as History Channel and ARD. He worked in documentary film festivals organizations at home and abroad. He gave seminars at universities:
He won the Professional Category Second Prize in the film „Asya Minor Yeniden“ TRT Documentary Film Competition in
2009.
He took part in the juries at several national and international festivals in, Greece and Turkey etc….
He is member of Belgesel SinemacIlar Birligi (BSB) and izmir Film ve Televizyon Yapimcilari Dernegi (IFTYD), He continues
his work in Paradoks Yapim in izmir
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Sergio Gomes

1977 / پرتو
Porto / 1977

سرجیو گومز

فارغ التحصیل در رشته اپتوالکترونیک و لیزر در دانشکده علوم دانشگاه پورتو

در جشــنواره بیــن المللــی و معتبــر ویــا دو کونــه پرتغــال بــه عنــوان برنامــه ریــز و هماهنــگ کننــده ی بخــش صنعتــی و رقابتــی2001 از ســال
.فعالیــت مــی کنــد
. می باشدPorto/Post/Doc: Film & Media Festival - portopostdoc.com وی همچنین موسس و مدیر اجرایی کمپانی فیلم و رسانه

Studied Optoelectronics and Lasers at the Faculty of Sciences of the University of Porto

Since 2001 collaborates with Curtas Vila do Conde IFF - www.curtas.pt - where he is currently programmer, industry and
competitions coordinator.
Founding member of Porto/Post/Doc: Film & Media Festival - portopostdoc.com - where is currently executive director e
programmer.
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مسابقه سینمای بین الملل
هیات داوران

TISFF Team

Festival Secretariat: Fariba Shafiei, Hamidreza Salehi
International Committee: Javid Sobhani, Zahra Shafiei, Tara Rasafi, Farzaneh Ghaemizadeh
Workshops Committee: Alieh Hashemi, Hamidreza Kohafkan, Amirhossein Zareen, Mostafa Davtalab
Technical Committee: Siamak Soleimani, Hossein Jodki, Abbas Rozbahani, Hadi Azizi, Seyed Mohammad Hadi Aghajani
Communications & Marketing Committee: Massoud Modaresi, Poone Zafarnia, Ahmad Kavand, Mohammad Kafili, Hamid
Ebrahimi, Rasoul Karimi, Narges Karimi Isfahani, Ali Sarihi
Advertising Manager: Abdolreza Ali Panah
Solicitor: Samane Kaftari
TISFF Press Manager: Roxana Ghahgharaee
Graphic designer: Ahmad Gholami
Editorial board: Meysam Karimi, Zahra Mansouri, Bahare Golparvar, Fateme Shoghi
Photographers: Amirhossein Ghaznafari, Saba Agherlou, Mohammad Waghar, Maryam Karimi
Spokesperson: Meysam Karimi
Technical and film Screening Committee: Omid Madah, Kamyar Ghorbani, Saeed Amani, Majid Rezaiyan, Ali Farahani,
Peyman Mostafa, Mohammad Mohajeri
IYCS Provincial Branch Offices Committee: Tayebeh Nadi, Davoud Nourozi, Ishaq Arab
Administrative Committee: Mehrdad Mirzamohammadi, Mozhgan Panahi, Nahid Saveh Dorodi, Ebrahim Mazaheri
Financial Committee: Elaheh Hasanbeigi, Fatemeh Jafari, Razia Fathi Ashkani, Elham Rezainejad, Daniyal Arteshdar
Informatics: Elham Mohammad Hossein
Safety and Security Committee: Mohammad Hossein Hashemi
Support: Hossein Taghavi, Mohammad Zulfaghari, Hossein Rezazadeh, Amir Malbakhsh, Mohammad Javad Heydari, Fardin
Rouhi, Amir Rezazadeh, Alireza Gholipour
Thanks to: Abbas Saeedifar, Somayeh Ansarifar and the IYCS Branch Offices Managers.

Rules & Terms
TO QUALIFY FOR COMPETITION, FILMS MUST BE COMPLETED AFTER January 1st, 2021.
- Films completed prior to this date risk disqualification.
- Films containing nudity or violence would not be accepted.
- Although there are no limitations on the subject and categories, but due to the approach of the Iranian Youth Cinema
Society in supporting innovation and diversity in cinema, short films that use genre in innovative way would have a higher
priority.
- Films must not exceed 30 min running time.
- The list of the selected films will be published on the festival’s website (http://www.tisff.ir) by 1st of September.
- Films should not have been screened in the previous editions of the TISFF - even in a newer version.
- Industrial and commercial films are not accepted.
- Films which have already been publicly broadcast or distributed in any form or screened-in Iran are not accepted.
- Once the film has been selected and confirmed, the film cannot be withdrawn from the festival program
- Only completed films are eligible for consideration, works in progress or unfinished films will not be considered.
- Iranian shorts should submit in the national section, and they have to use this platform: (https://festival.iycs.ir/fa/)
Iranian shorts for the international section will be selected through interaction between the National and International
Selection teams.
NOTE: The criteria for Iranian entries are that the film’s main producer is an Iranian citizen or permanent resident.
If in doubt, please contact us at submissions tehranfilmfest@gmail.com
- A pre-selection committee, appointed by the festival for each category, will watch all submissions and make the final
selection. We are not able to give feedback on films or reasons for the committee’s decisions.
- If selected for competition, we require 2 files immediately which must be delivered or transferred in 10 days after
selection announcement:
1. FHD Mp4/mov. H.264 10bit video file, without any attached subtitles
2. subtitles and transcription of dialogues with time code in their original language with translations only in English (even
if the language of the film is English).

REGULATIONS OF
39TH TEHRAN INTERNATIONAL
S H O R T F I L M F E S T I VA L
1 9 -2 4

Tehran International Short Film Festival (TISFF) is an essential
platform for both emerging and established filmmakers,
arguably one of the most important showcases for short
films not only in Iran, but also in the region.

The festival is a qualifying festival for the Academy
Awards® (Oscars) and it hosts international well known
festival directors and cineastes from around the world.
TISFF is a member of International Short Film Conference
(ISFC) enabling different players in the short film world to
work together and share their experience in an informal,
non-political and flexible atmosphere.
TISFF is organized by the Iranian Youth Cinema Society
(IYCS). Iranian Youth Cinema Society (IYCS) is an
independent educational film organization which has been
established over 40 years ago. IYCS is associated to the
Iranian Ministry of Culture and has 70 branch offices around
the country.

October

2022

Te h r a n ,

Iran

Activities of IYCS is in 3 fields:
1- Management of short film festivals.
2- IYCS is one of the oldest film schools in the country and
perhaps in the world with more than 70 branch offices all
around the country. It educates youth in compacted one- year
film course.
3- Production and distribution of short films.

Awards & Prizes
Tehran International Short Film Festival (TISFF) is a qualifying
festival for the Academy Awards® (Oscars) and winner of the
Grand Prix become eligible for Oscar® consideration.
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

WINNERS OF

38

th

SHORT

INTERNATIONAL

FILM

F E S T I VA L

28 October until 2 November 2022

The Grand Prix

«Cylinder» directed by Amir Pazirofteh from Iran

Best Fiction
«Beyond Is the day» directed by Damian Kocur from Poland

Best Documentary
«I won’t remain alone» directed by Yasser Talebi from Iran

Best Animation

«Step into the river» directed by Ma Weija from China and France

Best Exprimental
«Identification» directed by Jean- François Comminges from France
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