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Lady Urmiaبانوی ارومیا

 Karbala ,Theکربال،جغرافیای یک تاریخ
Landscape 
 Of History

Profession:pilotحرفه:خلبان

Appleسیب

Sheltered In Oakدر پناه بلوط

Bijar Sariبیجار سری

House In The Fogخانه ای در مه

To My Eternal Iranبه ایران جاودانی ام

یک موسیقیدان فرانسوی در 
دربار قاجار

A French Musician In 
Qajar Court 

Parsyadپارسیاد

Fat,Bald ,Mustacheچاق،کچل،سیبیلو

Hesarحصار

Step Of One Handگام های یک دست

Newنو

Black Pearlمروارید  سیاه

 The Day I Went To Theروزی که به شهر رفتم
City

Almond Rainبادام باران

I Want To Be A Kingمن میخوام شاه بشم

Saving Mes Aynakنجات مس آینک

Project Wild Natureپروژه طبیعت وحشی

The Caspian Wingsزیر بال های کاسپین

The Dance Of Timeرقص زمان

 The Fencingقهرمان شمشیر بازی
Champion

H2o Mxاچ دو او ،ام ایکس

در بشقاب  

ده میلیارد نفر چیست؟ 

Billion - What’s  
On Your Plate

Urine Superpowersقدرت زیاد اوره

 Planet Ice-Greenland Aسرزمین یخی- گریلند
Journey

Band Aidچسب زخم

 Farnaz,Baran Myدخترم، باران، فرناز
Daughter

Constitutional Heroعیار مشروطه

 Coloredفرآیند تولید مداد رنگی
 Pencils Production

Instituteکارنامه بنیاد کندی

Iranian Landبوم ایرانیان

King Of The Worldشاه جهان

Strait Of Hormozتنگه هرمز

 Black Peoplein South سیاهان جنوب ایران
Of Iran

Hamid And Homaحمید و هما

Plane Groveچنارستان

The Secret Of Starsراز اختران



داوران مسابقه آثار مستند 
Documentary Film Board of Juries  

مستند. کالوس استانجک کارگردان فیلم های   ۱۹۴۸ متولد 
آموخته  آلمان.دانش  در  فیلمسازی،  استاد 

. دارای  رشته روانشناسی و زیست شناسی 
مدرک دکتری در سال ۱۹۷۹ در رشته ساخت 
فیلم های مستند در آکادمی فیلم مونیخ.مدرس 

فیلمسازی  های  مستند،تکنیک  های  فیلم 
در  مختلف  دانشگاههای  دانشگاه  استاد  و 

فیلمسازی  کمپانی  شهر های مختلف.صاحب 
سینتاریوم از سال ۱۹۸۳.عضو هیات داوران  
مختلف. جشنواره های  در  انتخابی  هیات  و 

همکاری با آکادمی فیلمسازی ایران دانشگاه 
سوره برای برگزاری  ُورک شاپ های مختلف.
Klaus StanjekDocumentary director,producer 

,film professor.  Born in germa-
ny in 1948,studied psychology 
and biology ,received his phD in 
1979 studied documentary film 
at the Munich film academy.
Became teacher of documen-
tary,film techniques and con-
ducted courses in many cities.
Own production company ’Cin-
etarium’ since 1983.Member 
of various juries and selection 
commitees.Recently he installed 
a cooperative film workshop 
with the iranian film academy 
‘sooreh university’.

فارس.دکتراحمدضابطی جهرمی استان  در جهرم  کارگردانی متولد ۱۳۳۰  لیسانس  مدرک  رشته دارای  در  دکتری  مدرک  سینمای پژوهش هنر ،شاخه هنرهای دراماتیک سینما.دارای  استاد  اولین  هنر.  و دانشگاه  سینمایی  متعدد  کتب  تئاتر دانشگاه او در حال حاضر استاد دانشکده صدا و ،تولید و ساخت مستندهای ماندگار.مقاالت نظری در زمینه ی تدوین فیلم ایران.تالیف  هنر و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه سیما،دانشکده سینما و 
تهران.

 Dr Ahmad Zabeti jahromiBorn in 1330 in jahrom,-
Fars county.BA in direct-
ing cinema.phD in art re-
search,dramatic art from 
art university.He is the first professor of 

cinema in IRAN.Compila-
tor of books related to cin-
ema and theoretical papers 
in editing films.Creator of 
many memorable docu-
mentaries.He is now a professor in 

IRIB university ,faculty of 
cinema and theater of art 
university and fine arts of 
Tehran university.

آزاده بی زارگیتی 
عضو پیوسته انجمن مستندسازان، نویسنده 

سینمای  و  ادبیات  عرصه  در  گر  پژوهش  و 

سبز«،  آتش  »پشت  مستندهای  مستند،. 

»پرده  آخر«، »فصلی دیگر«، »فرشته ای روی 

شانه راست من« و سپیده دمی که بوی لیمو 

تلویزیونی  مجموعه  چند  ساخت  و  داد  می 

همچنین  اوست.  هنری  کارهای  دیگر  از 

دریافت  به  موفق  تاکنون  او  مستند  آثار 

از  مفدس  دفاع  مستند  بهترین  افتخار  دیپلم 

چهارمین دوره جایزه بزرگ شهیدآوینی شده 

است. این مستندساز موفق به دریافت جایزه 

پنجمین  از  بلند  نیمه  مستند  فیلم  بهترین 

جشنواره پروین اعتصامی شده است.

Azadeh Bizar
 giti ,a member of documentary 

filmmakers society,writer and 

researcher in literature and doc-

umentary cinema.Creator of 

several documentaries: Behind 

green fire,last scene,An angel 

on my right shoulder and also 

some TV series.
Winner of best documentary 

film from fifth film festival 

of Parvin etesami,Diploma 

of honor for best documen-

tary about the holy defence 

from forth film festival of 

Shahid Avini.
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Lady Urmia
بانوی ارومیا

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۲

کارگردان:محمد احسانی
تهیه کننده:محمد احسانی

فیلمنامه نویس:محمد احسانی
تصویربردار:روزبه رایگا
تدوینگر:مستانه مهاجر
صدابردار:فرشید فرجی

زمان:۳۰  دقیقه

Country: Iran
Year Of Production:2013
Director: Mohammad Ehsani
Producer: Mohammad  Ehsani
Screenwriter:mohammad Ehsani
Photography: Rooozbeh Rayga
Editor: Mastaneh Mohajer
Sound: Farshid Faraji
Time: 30 Minutes

Karbala ,the landscape
 of history

خالصه داستان:  
بـا نگاهـی  مسـتندی دربـاره دریاچـه ارومیـه کـه 

شـود. مـی  روایـت  اسـطوره ای 

Synopsis: 
A documentary about urmia lake 
with mythical narration.

مشخصات کارگردان:   

عضــو انجمــن مســتند ســازان ســینمای ایــران  و انجمــن 

بیــن المللــی مســتند ســازان جهان-دریافــت جایــزه ویــژه 

ــرای  ــکا ب ــد در آمری ــی رد آیلن ــن الملل ــنواره بی از جش

ــده ی  ــال ۲01۳، برن ــا در س ــوی ارومی ــتند بان ــم مس فیل

تندیــس بهتریــن فیلــم بخــش اجتماعــی و بهتریــن فیلــم 

ــران  ــم مســتند ای ــد ششــمین دوره جشــنواره فیل نیمــه بلن

ــرای  ــی ب ــن کارگردان ــزه ی بهتری ــینما-دریافت جای ــا و…س ــوی ارومی ــم مســتند بان فیل

Biography:Member of iranian documenraty film makers society-

Member of golbal documentary filmmakers society 

-awarded for special prize from Red Island film festival 

in america for ‘banoo ye urumia in -2013winner of 

best social film and best half long animation from  6th  

documentary film festival of iran .best director for the 

documentary film ‘Lady Urmia
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خالصه داستان:  
ــگ  ــط فرهن ــه توس ــرا و چگون ــورا چ ــه ی عاش حادث
هــای مختلــف بــه حماســه کشــانده شــد و شــخصیت 

ــه اســطوره هایــش ب
Synopsis: 
A  documentary about Ashure 
incident and how and why it 
becomes an epic by different 
cultures and how their characters 
become myth.

Karbala ,the landscape
 of history

کربال،جغرافیای یک تاریخ

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:داریوش یاری
تهیه کننده:آوانمای شرق

فیلمنامه نویس:داریوش یاری
تصویربردار:محمد علیقلی زاده

تدوینگر:احسان شیبانی
صدابردار:نورالدین سبحانی

Country:Iranزمان: ۷0 دقیقه
Year of production:2014
Director:Daryush yari
Producer:avanama ye shargh
Screenwriter:Daryush yari
Photography:Mohammad aligholi zadeh
Editor:Ehsan sheybani
Sound:Noor oldin sobhani
Time: 70 minutes

مشخصات کارگردان:   

ســاخت فیلــم کوتــاه داســتانی و مســتند از جمله:خانــه 

ــی  ــی .حاشــیه مرکزی.الالی الی.شــب آتــش گفتگــو و…کجاســت.آیه هــای زمین
ــاران و…ســاخت تلــه فیلــم تلویزیونــی از جمله:حبیب.حــرف  مردم.مســافر ب

Biography:Creator of short films and documentaries: 

Where  is  the house,  Veres  of  earth,  
Center  border,  Lalaeelow,  Night,   fire  , 

conversationCreator os TV series:Habib ,  People  talk,  

Passenger  of  rain
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Profession:pilot
حرفه:خلبان

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:مهدی بوستانی 
شهربابکی

تهیه کننده:شبکه مستند سیام

فیلمنامه نویس:مهدی بوستانی

تصویربردار:مهدی بوستانی

تدوینگر:علی رزاقی
زمان: ۱۵دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mehdi boostani 
shahr babaki
Producer:IRIB mostanad 
channel
Screenwriter:Mehdi boostani
Photography:Mehdi boostani
Editor:Ali razzaghi
Time: 15minutes

Apple
سیب

خالصه داستان:  
آذر ۲۹ ســاله ،خلبــان و معلــم پــرواز اســت.مهرناز 
۹ ســاله آرزو دارد خلبــان شــود.آیا مهرنــاز بــه 

ــش مــی رســد؟ آرزوی
Synopsis: 
Azar is a 29 years old pilot and 
flight teacher.Mehrnaz is a 9 girl 
who dreams of becoming a pilot.
does mehrnaz’s dream come to 
reality ? 

مشخصات کارگردان:   

ســازنده فیلــم کوتــاه و مســتند: خانــه در ســنگ، 

ــای  ــک ه ــت، کم ــده اس ــوز زن ــه هن ــی ک برنا،آوای
گناه،رهایــی  مجــرم،  دوســتانه،محکوم،  انســان 

Biography:Creator of many documentaries:House  in 

stone, Borna, Sound  that  is  still  alive, 
Benevolent  helps, Condemned, Guilty, Sin, 

Deliverance
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خالصه داستان:  
پسر بچه ای با فروش سیب امرار معاش می کند

Synopsis: 
A boy who makes ends meet by 
selling apples.

Apple
سیب

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:مریم رزاقی
تهیه کننده:مریم رزاقی

فیلمنامه نویس:مریم رزاقی
تصویربردار:جواد رزاقی
تدوینگر:مرتضی علیزاده

صدابردار:میثاق مدانلو
زمان: ۲1 دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Maryam razzaghi
Producer:Maryam razzaghi
Screenwriter:Maryam razzaghi
Photography:Javad razzaghi
Editor:Morteza alizadeh
Sound:Misagh modanloo
Time: 21 minutes

Biography:Creator of 4 short films:ساخت ۴ فیلم کوتاهمشخصات کارگردان:   
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Sheltered in oak
در پناه بلوط

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۲

کارگردان:مهدی نور محمدی

تهیه کننده:مهدی نور محمدی

فیلمنامه نویس:مهدی نور 
محمدی

تصویربردار:مهدی نور محمدی

تدوینگر:صادق رضا نیا
صدابردار:مهدی نور محمدی

زمان: ۵۷دقیقه

Country:Iran
Year of production:2013
Director:Mehdi noor mohammadi
Producer:Mehdi noor mohammadi
Screenwriter:Mehdi noor 
mohammadi
Photography:Mehdi noor 
mohammadi
Editor:Sadegh reza nia
Sound:Mehdi noor mohammadi
Time: 57minutes

Bijar Sari

خالصه داستان:  
ســنجاب ایرانــی یکــی از جانورانــی اســت کــه در 
ــاه بلــوط زندگــی مــی کنــد و حیاتــش وابســته  پن
بــه جنــگل هــای بلــوط اســت و بــا  چالــش هــای 

بزرگــی همــراه اســت.
Synopsis: 
Iranian Squirrel in one of  the 
animals sheltered in oak trees and 
their lives depend on those trees 
and there are challeneges that 
japordize their lives

مشخصات کارگردان:   
ســاخت 10 فیلــم کوتــاه و بلنــد مســتند.۵ اثــر کوتــاه 

ــده  داســتانی.کارگردان برنامــه هــای تلویزیونــی برن
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن دســتاورد هنــری و فنــی از 

 ۳۲Biography:Creator of 10 short and long documentaries میــن جشــنواره ی بیــن المللــی فیلــم فجــر

and 5 short  fiction .director of TV programs 

.awarded for Crystallinesimorgh for technical 

and artistic Achievements from 32th 
international fajr film festival
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خالصه داستان:  
هزینه هـای کشـاورزی  و گرانـی  آبـی  دلیـل کـم  بـه 
در شمال،شـالی کاران تمایلـی دیگـر بـه کشـت برنـج 
ندارنـد و زمیـن های خودشـان را به فروش می رسـانند.

Synopsis: 
Because of the Dehydration and 
the increase of Agricultural costs in 
north of iran,farmers are no longer 
willing to cultivate rice and want to 
sell their farms

Bijar Sari
بیجار سری

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۴

کارگردان:نادر شیخ االسالمی
تهیه کننده:انجمن سینمای جوانان ایران

فیلمنامه نویس:نادر شیخ االسالمی
تصویربردار:مهرداد نسرین و اسماعیل رستمی
تدوینگر:نادر شیخ االسالمی و فرحناز آسوده
صدابردار:علیرضا آسوده و اسماعیل رستمی

زمان: ۳۸دقیقه
Country:Iran
Year of production:2015
Director:Nader sheykhol eslami
Producer:Iranian youth cinema society
Screenwriter:Nader sheykhol eslami
Photography:Mehrdad nasrin-Esmaeel 
rostami
Editor:Nader sheykhol eslami-Farahnaz 
asoode
Sound:Alireza asoode-Esmaeel rostami
Time: 38 minutes

مشخصات کارگردان:   
مســتند  و  کوتــاه  هــای  فیلــم  ســازنده 

ــدا  ــف ص ــای مختل ــبکه ه ــا ش ــکاری ب و ســیما-هم
Biography:Creator of several short films-

cooperated with many IRIB channels
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House in the fog
خانه ای در مه

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۱

کارگردان:مختار نامدار
تهیه کننده:جواد ظهیری

فیلمنامه نویس:مختار نامدار
تصویربردار:محمد رسولی

تدوینگر:عامد خدابخش
صدابردار:مهدی صادقی

زمان: ۲۲ دقیقه

Country:Iran
Year of production:2012
Director:Mokhtar namdar
Producer: Javad zahiri
Screenwriter:Mokhtar namdar
Photography:Mohammad rasooli
Editor:Emad khodabakhsh
Sound:Mehdi sadeghi
Time: 22 minutes

To my eternal Iran

خالصه داستان:  
ــا  ــی تنه ــنی ، زن ــا حس ــی ثری ــتان زندگ داس
ــر  ــتان رامس ــع در شهرس ــی واق ــه در کوه ک
ــه  ــک خان ــرایدار ی ــد و س ــی کن ــی م زندگ

ــت. ــی اس ــی قدیم ارباب
Synopsis: 
Life Story of Soraya hasani ,a 
lonely woman who lives in the 
foothills of Ramsar country 
and she is the caretaker of an 
old lordship house

مشخصات کارگردان:   
کارگــردان فیلــم هــای مســتند قصــه گیــل و 

بــه روایــت آییش.خانــه ای در  گالش.فرهــاد 
جنــگل الســرطان.قانون  راس  مه.حوالــی 

Biography:Director of documentary films: 
Story  of  Gill & Glash,  Farhad  by  

narroting of  Aeesh,  Environs  of  tropic 
Cancer , Jungle`s  Law
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خالصه داستان:  
مــرور وقایــع تاریخــی خلیــج فــارس و حملــه متفقیــن 
ــه ایــران در 1۳۲0 در قالــب روایــت زندگــی علمــی  ب

دکتــر اقتــداری 
Synopsis: 
A review to the historical events 
of persian golf and allies attack in 
1320 by showing and narrating the 
scientific life story of Dr. Eghtedari.

To my eternal Iran
به ایران جاودانی ام

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹1

کارگردان:رضا رشیدیان
تهیه کننده:رضا رشیدیان

فیلمنامه نویس:رضا رشیدیان
تصویربردار:ارسطو مداحی گیوی-خسرو احد زاده

تدوینگر:احمد وفایی
صدابردار:منصور شهباز زاده

زمان: ۷۵دقیقه
Country:Iran
Year of production:2012
Director:Reza rashidian
Producer:Reza rashidian
Screenwriter:Reza rashidian
Photography:Arastoo madahi givi-Khosro 
ahad zadeh
Editor:Ahmad vafaee
Sound:Mansoor shahbaz zadeh
Time: 75 minutes

مشخصات کارگردان:   

ــورش  ــه ش ــن چ ــاز ای ــای :ب ــتند ه ــی مس کارگردان
است-عشــقی بــه رنــگ رنگ-پردیــس و..

تهیــه کننــده مســتندهای:خواب و بیدار-بــه ســحر 

ــدن  ــرای مان ــرای رفتن،ســقفی ب اعتمــاد کن.راهــی ب
و..

Biography:Director of documentaries: 
baz  in  che school  ast ,  Love  by the  color  of  

color , PardisProducer of documentaries:
Sleep  and  awake, Trust  sahar
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A french musician 
in qajar court

یک موسیقیدان
 فرانسوی در دربار قاجار

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:مهران پورمندان
تهیه کننده:مهران پورمندان

فیلمنامه نویس:مهران 
پورمندان

تصویربردار:امید غیاثی
تدوینگر:سوملاز غالمی-امیر 

فروردین
صدابردار:مهران پورمندان

زمان: ۵۲ دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mehran pourmandan
Producer:Mehran pourmandan
Screenwriter:Mehran pourmandan
Photography:Omid ghiasy
Editor:Soolmaz gholami-Amir 
farvardin
Sound:Mehran pourmandan
Time: 52minutes

Parsyad

خالصه داستان:  
ایــن فیلــم ســاخته شــدن اولیــن ســرود ملــی ایــران 
را در دوره ی قاجــار توســط آلفــرد ژان باتیســت 

لمــر را نشــان مــی دهــد.
Synopsis: 
This documentary shows the 
process of making the first 
Iranian national anthom in qajar 
era by a french musician ‘Alfred 
jean Baptiste’

مشخصات کارگردان:   

نویســنده و کارگــردان فیلــم مســتند ، یــک موســیقیدان 
فرانســوی در دربــار قاجــار ، تقدیــم مــی گــردد.

ــه   ــل دیوون ــپ ، بلب ــم:  کلی ــی فیل ــه کارگردان در زمین

ــم مســتند  ــی ،  فیل ــگ آب ــه رن ــاه ، ســفید ب ــم کوت ، فیل

زمانــه و دوران خلــق یــک اثــر،  چهــره یــک آهنگســاز

وادی   ، گمشــده  نیمــه  فیلــم:   موســیقی  زمینــه  در 

خاموشــان،  روئیــدن در بــاد،  در زمینــه تلــه فیلــم:  

داشــتن و نداشــتن،  از میــان ســایه هــا، جــدال بــی 
حاصــل، خانــه آفــاق صبــر زرد و ....

Biography:Writer and Director and musician and 
compiler. He directed many short films and 

documentaries like ‘ white with the color 

of blue-season of creating an art-Face of a 

musician’
He created the Soundtrack of many films, TV 

series and theaters  like ‘To have and not to 

have-Among shadows-Yellow patience and ..’
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خالصه داستان:  
مســتندی دربــاره ی تاریخچــه ی ســفر پــر فــراز و 
نشــیب ســاز چنــگ در تاریــخ موســیقی ایــران زمیــن

Synopsis: 
A documentary about chang;the 
musical instrument and it’s history in 
Iran and among iranian artists.

Parsyad
پارسیاد

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:حامد کلجه ای
تهیه کننده:حامد کلجه ای

فیلمنامه نویس:حامد کلجه ای-ثریا خنجری
تصویربردار:حامد کلجه ای-شهرام رحیمی-مهدی 

قاسمی
تدوینگر:حامد کلجه ای

صدابردار:حامد کلجه ای
Country:Iranزمان: ۴۲ دقیقه

Year of production:2014
Director:Hamed kolje ee
Producer:Hamed kolje ee
Screenwriter:Hamed kolje ee-Soraya 
khanjari
Photography:Hamed kolje ee-Shahram 
rahimi-Mehdi ghasemi
Editor:Hamed kolje ee
Sound:Hamed kolje ee
Time: 42minutes

مشخصات کارگردان:   

ــر  ــگ و هن ــگاه فرهن ــینما از دانش ــه ی س ــش آموخت دان

اســت و از ســال ۸1 تــا بــه امــروز چندیــن فیلــم داســتانی 

رود.و مســتند ســاخته اســت از جملــه: عصــر یخی،رقــص  آن  ســایه ها،حکایت 

ــام داده  ــن انج ــه ای کار تدوی ــور حرف ــه ط ــال ۸۵ ب از س

ــان مطرحــی همــکاری داشــته و همچنیــن  ــا کارگردان و ب

ــه کنندگــی و مجــری طــرح ســازمان هــای مختلفــی  مــی باشــد.تهی
Biography:Graduated in cinema from cultural and 

artistic university  and created several films 

and documentaries since 81 :Ice  Era, Dance  of  

shadows,  Story  of  that  river.
He works as an editor since 85 and he has worked 

with many great directors and he is the producer 

and executive producer of many organizations
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Fat,Bald ,Mustache
چاق،کچل،سیبیلو

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:محسن نجفی مهری
تهیه کننده:سیامک نجفی 

مهری
فیلمنامه نویس:محسن نجفی 

مهری-آرش شهبازی
تصویربردار:علیرضا اسد نژاد-

مجید محمد قلی
تدوینگر:محسن نجفی مهری
صدابردار:ماهان جعفر زاده

زمان: ۲۹دقیقه

Country:Iran
Year Of Production:2014
Director:
Producer:mohsen Najafi Mehri
Screenwriter:siamak Najafi 
Mehri
Photography:alireza Asad 
Nezhad-Majid Mohammad 
Gholi
Editor:mohsen Najafi Mehri
Sound:mahan Jafar Zadeh
Time: 29 Minutes

Hesar

خالصه داستان:  
ــه ای  ــا روحی داســتان زندگــی پســری جــوان و ب
کــه اوقــات فراغــت خــود را بــه بیمارســتان 
مــی رود و بــا کــودکان مبتــال بــه ســرطان بــازی 

می کنــد و بــه آنهــا روحیــه می دهــد.

Synopsis: 
The life story of an energetic 
young boy who uses his free time 
working in hospital and plays 
with kids suffering cancer and 
make them happy and gives them 
hope.

مشخصات کارگردان:   
تصویــر بــردار و تدوینگــر فیلــم هــای کوتــاه و 

ــگاه  ــم از ن ــن فیل ــس بهتری ــت تندی ــتند و دریاف مس
تماشــاگران جشــنواره نهــال ســال ۹۴

Biography:photographer and  editor of short 
documentaries and short films and 

awarded for best film from  audience  point 

of view in Nahal  film festival 94
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خالصه داستان:  
ــع در اســتان  ــان واق ــه حصــار دامغ ــی محوطــه تپ معرف

ســمنان
Synopsis: 
An introduction to the area around 
hesar hill in Damghan ,located in 
Semnan county.

Hesar
حصار

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:محمد صنگوری
تهیه کننده:محمد صنگوری

فیلمنامه نویس:محمد صنگوری
تصویربردار:بابک کالنتری خرمی

تدوینگر:حمید نجفی راد
صدابردار:عباس ایمانیان

زمان: ۴0دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mohammad sangoori
Producer:Mohammad sangoori
Screenwriter:Mohammad sangoori
Photography:Babak kalantary khorrami
Editor:Hamid najafi rad
Sound:Abbas imanian
Time: 40 minutes

ــتند مشخصات کارگردان:    ــم مس ــن فیل ــاخت چندی ــتانیس و داس
Biography:Creator of several documentaries and films
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Step of One Hand
گام های یک دست

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:کیومرث صمدی طاری
تهیه کننده:کیومرث صمدی طاری
فیلمنامه نویس:کیومرث صمدی 

طاری
تصویربردار:علی مردمی

تدوینگر:کیومرث صمدی طاری
صدابردار:حسین افخمی

زمان:۴۰ دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Kioomars samadi tari
Producer:Kioomarssamadi tari
Screenwriter:Kioomars samadi 
tari
Photography:Ali mardomi
Editor:Kioomars samadi tari
Sound:Hoseyn afkhami
Time: 40 minutes

New

خالصه داستان:  
ــد  ــت ،قص ــک دس ــا و ی ــدون پ ــول ب ــی معل جوان
دارد تنهــا بــا یــک دســت از پلــه هــای بــرج میــالد 
بــاال بــرود و در گینــس ایــن رکــورد را ثبــت کند.

Synopsis: 
Amazing story of a caused person 
with only one hand and his 
struggles to climb up to Milad 
tower by his only one hand and 
puts a record on Guiness book.

مستندسـازان مشخصات کارگردان:    انجمـن  مسـتندسـینمای ایـران و سـازنده 1۴ اثـر عضـو  و  کوتـاه 
Biography:Member of  iranian documentary film makers of iran society and creator of 14 short films and documentaries.
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خالصه داستان:  
ایــن فیلــم بــه آییــن کهــن نــوروز در روســتای تاریخی 

از توابــع یــزد مــی پــردازد.

Synopsis: 
A documentary about the nowroooz 
tradition in one of the historic 
villages in yazd county.

New
نو

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:فاطمه مشهدی
تهیه کننده:فاطمه مشهدی

فیلمنامه نویس:فاطمه مشهدی
تصویربردار:حسن نقاشی
تدوینگر:فاطمه مشهدی

صدابردار:احمد صراف یزد
زمان: ۲0دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Fateme mashhadi
Producer:Fateme mashhadi
Screenwriter:Fateme mashhadi
Photography:Hasan naghashi
Editor:Fateme mashhadi
Sound:Ahmad sarraf yazd
Time: 20 minutes

مشخصات کارگردان:   

ــران. ــتند ای ــینمای مس ــدگان س ــه کنن ــن تهی ــو انجم عض

ــاور و…کارگــردان مســتند های :نو-وایو-شــهر گمشــده-وهوم- کویر ب

برنــده ی بهتریــن پژوهــش بــرای فیلــم هــای مســتند 

ــن  ــرخ و پروی ــالد س ــنواره ی می ــو در جش ــوم و وای وه
ــران ــاه ته ــم کوت ــی و فیل  Biography:A member of iranian documentary producersاعتصام

society.director of documentaries:
New,  Vaio,  Lost  city , Desert  of  belief

awarded for best research for her 
documenatires ‘vohoom-vaio’in Milad e sorkh 

film festival,Parvin Ctesami film festival and 

Tehran short film festival
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Black pearl
مروارید  سیاه

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۴

کارگردان:کاوه بهرامی مقدم

تهیه کننده:سینامی مستند و تجربی

فیلمنامه نویس:کاوه بهرامی مقدم

تصویربردار:هامون بهرامی مقدم

تدوینگر:هامون بهرامی مقدم

زمان: ۳۹ دقیقه

Country:Iran
Year of production:2015
Director:Kaveh bahrami 
moghadam
Producer:Experimental
 and documentary cinema
Screenwriter:Kaveh
 bahrami moghadam
Photography:Hamunbahrami 
moghadam
Editor:Hamun bahrami moghadam
Time: 39 minutes

خالصه داستان:  
مستندی درباره ی ماهیان خاویار

Synopsis: 
A documentary about caviars    :مشخصات کارگردان

رشــته  التحصیــل  فــارغ  مقــدم  بهرامــي  کاوه 

ــدود۲۴  ــازي . ح ــوزش فیلمس ــي ازمرکزآم کارگردان

فیلــم مســتند. داســتاني کوتــاه و انیمیشــن ســاخته اســت 

ــاه  ــم کوت ــش . فیل ــادا . کی ــاي کان ــنواره ه ــه درجش ک

ــه  ــزي را ب ــد جوای ــم رش ــي فیل ــن الملل ــنواره بی خــود اختصــاص داده اســت.وجش

Biography:He graduated in directing from filmmaking 

center .Creator of about 24 documentaries 

,short films and animations and awarded in 

many international festivals in Canada,Kish 

and also awarded in Roshd film festival.

The day I went to the city
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خالصه داستان:  
معلــم یــک مدرســه ابتدایــی در شهرســتان گنابــاد 
دانــش امــوزان خــود را بــرای اولیــن بــار بــه شــهر مــی 
بــرد و دانــش آمــوزان خــود را بــا تجربیــات جدیــدی 

آشــنا مــی کنــد.
Synopsis: 
Teacher of a school in Gonabad 
decided to take students  to the city 
for the first time to experience new 
things and see new aspects of life

The day I went to the city
روزی که به شهر رفتم

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۴

کارگردان:طیب نجفیان
تهیه کننده:انجمن سینمای جوانان ایران دفتر گناباد

فیلمنامه نویس:طیب نجفیان
تصویربردار:طیب نجفیان-امیر رضا صباغیان

تدوینگر:امیر رضا صباغیان
صدابردار:محمود خضری

زمان:  ۲۵ دقیقه
Country:Iran
Year of production:2015
Director:Tayeb najafian
Producer:Iranian youth cinema 
community,gonabad
Screenwriter:Tayeb najafian
Photography:Ttayeb najafian-Amir reza 
sabaghian
Editor:Amir reza sabaghian
Sound:Mahmood khazari
Time: 25 minutes

ــتند و مشخصات کارگردان:    ــم مس ــار فیل ــاخت چه ــتانیس داس
Biography:Creator of 4 documentary films and short films .
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I want to be a king Almond rain
بادام باران

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۴

کارگردان:عباس مهاجران
تهیه کننده:عباس مهاجران

فیلمنامه نویس:عباس مهاجران
تصویربردار:عباس مهاجران

تدوینگر:عباس مهاجران
زمان: ۴۰ دقیقه

Country:Iran
Year of production:2015
Director:Abbas mohajeran
Producer:Abbas mohajeran
Screenwriter:Abbas mohajeran
Photography:Abbas mohajeran
Editor:Abbas mohajeran
Time: 40 minutes

مشخصات کارگردان:   
باد،تســبیح  یــاد  مســتندهای  ســاخت 

ترکمــنآفرینش،شــهد و شــرنگ،ریواس،بچه هــای  کوچ،اســب 
Biography:Creator of documentaries: Memory  

of the wind, Rosary   of  creation,  
Honey  and  poison,  Rhubarb,  Kids  of  

Migration , Torkaman  horse

خالصه داستان:  
روایتـی از بـادام زارهـای دیم در منطقه کوه سـرخ 
اسـتان خراسـان رضـوی بـا قدمتـی بیـش از یـک 
قـرن کـه بـه دلیـل خشکسـالی و سـرما زدگـی در 

بحـران بـه سـر مـی برد.
Synopsis: 
Story of almond lands located in 
koohsorkh ,a place in khorasan 
razavi county with antiquity of 
more than a century which is now 
in crisis of drought and coldness
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خالصه داستان:  
عباس،کارآفریــن بلنــد پــروازی اســت کــه بــه کمــک 
خانــواده اش بــه کســب و کار موفقــی در اکوتوریســم 

ایــران دارد.

Synopsis: 
Abbas,the ambitious  entrepreneur 
who has a thriving job in 
echotourism with the help and 
support from his family in Iran.

I want to be a king
من میخوام شاه بشم

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:مهدی گنجی
تهیه کننده:مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

فیلمنامه نویس:مهدی گنجی
تصویربردار:مهدی گنجی
تدوینگر:اسماعیل منصف

صدابردار:مهدی گنجی
زمان:۷0 دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mehdi ganji
Producer:Experimental and documentary 
cinema propagation center
Screenwriter:Mehdi ganji
Photography:Mehdi ganji
Editor:Esmaeel ganji
Sound:Mehdi ganji
Time: 70 minutes

مشخصات کارگردان:   

مــدرک لیســانس در رشــته فیلمبــرداری از دانشــگاه هنــر.

فیلمبــردار و تدوینگــر فیلــم هــای مســتند  و داســتانی.

همــکاری بــا شــبکه هــای مختلف و ســاخت مســتندهایی از 

جمله:اشــتغال و صنعت،فوتبــال دو قطبی،خانــه خورشــید .

تدویــن و طراحــی صــدای فیلــم مســتند انیمیشــنی ســیانوزه 

ــفیلد و ...و برنــده ی جایــزه ی بهتریــن فیلــم مســتند جشــنواره  ــجویی ش دانش

ــر  ــوان تدوینگ ــه عن ــک ب ــه ی نیوزوی ــا مجل ــکاری ب هم
ــتند  و… ــم مس ــه فیل ــاخت س ــرای س ب

Biography:BA in photography from art university.photographer and 

editor of documentaries and films and cooperator with 

different IRIB channels and creator of documentaries: 

Occupation, Two sided  football , House of  the  sun

Editor and sound designer of animations :sianooze, and 

winner os best documentary from student documentary film 

festival of shefield and cooperator with newsweek magazine 

as an editor for making 3 documentaries and…
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Saving Mes Aynak
نجات مس آینک 

کشور: هلند
سال تولید: 

کارگردان : برنت هوفمن
تهیه کننده ها: برنت هوفمن، 

ژیااولی ژو، زاک پایپر
تصویر بردار: برنت هوفمن

تدوینگر: برنت هوفمن
زمان: 60 دقیقه

Country : Holand
Year Of Production 
Director: Brent Huffman  
Producers: Brent Huffman, 
Xiaoli Zhou, Zak Piper  
Photography: Berent  Hofman
Editor:  Berent  Hofman
Time:  60 mintue

خالصه داستان:  
ــناس  ــتندکه اززبان غذیرتیموری باستان ش ــن هس ای

افغــان روایــت می شــود. 
تالش هــای او را بــرای نجــات منطقــه تاریخــی 
ــت دارد را از  ــال قدم ــه ۵000 س ــک ک ــس آین م

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــی ب ــب و ویران تخری
Synopsis: 
Saving mes Aynex fillows Afghan  
archaeologist Qadir  Temori  as 
he  races agauns  time  to  save  
a 5000  year old archaeologiste  
in  afghanest on from  imminent  
demolition.

مشخصات کارگردان:   

ــته  ــتادیار رش ــده. او اس ــاالت متح ــد 1۹۷۹ در ای متول

فیلم هــای  نیــز  و  اســت  مدیــل  در  روزنامه نــگاری 

تولیــد  تلویزیونــی  بلنــد  برنامه هــای  نیــز  و  مســتند 

می کنــد. او تولیــد و نظریــه  مســتند و نیــز داســتان گویی 

بلنــد ویدیویــی تدریــس می کنــد و متخصــص ســاخت 

 Biography:Born 1979, USA. He is an assistant professorفیلم هــای مســتند در آســیا، آفریقــا و خاورمیانــه اســت. 

of journalism at Medill as well as a working 

documentary filmmaker and director of 
long-form television program. He teaches 

documentary theory and production as well 

as long-form video storytelling. He specializes 

in international documentary filmmaking in 

Asia, Africa and Middle East. 
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خالصه داستان:  
فیلمسـاز دیویـد بانـد تـالش مـی کنـد فرزندانـش را 
متقاعـد کنـد تـا زمـان بیشـتری را بـه زندگـی کردن  
بیـرون از خانـه و در کنـار طبیعـت اختصـاص دهند.

Synopsis: 
Filmmaker  David  Bood  tries  to  
get  his  children  to  spend  more  
time  in  the  great  outdoors.

Project Wild nature
پروژه طبیعت وحشی

کشور: انگلیس
سال تولید: 1۳۹۴

کارگردان : دیوید باند
تهیه کننده: جمیز دوکان

فیلمبردار: لوک جاکوبس
فیلمنامه نویس : دیوید باند

بازیگران: مایکل دیلج، سوزان گرینفیلد 
زمان: ۷۹ دقیقه

Country: England
Year of Production:  2015
Director: David Bond 
Producers:  James  Du
Screenwriter: David Bond  
Photography : Luke  Jacobs 
Case: Michel  Depledge, Susan  
greenfield
Time: 79 mintue 

مشخصات کارگردان:   

فیلم هـای  نویسـنده  و  کننـده  تهیـه  دیویـد کارگـردان، 

مسـتند، تبلیغاتـی و کوتاه اسـت با موضوعات سیاسـی و 

اجتماعـی کـه آثارش جوایـزی را از آن خـود کرده اند. 

مسـتند معـروف او بـا نام پـاک کردن دیویـد)۲010( در 

سـینماها و کانـال ۴ انگلیـس، تلویزیـون و  سـینماهای 

همـکار  بـا  دیویـد  درآمـد.  نمایـش  بـه  سراسـر جهـان 

نـوآور خـود اشـلی جونز، گریـن لیونـز را اداره می کند. 
Biography:David is an award-winning director, producer 

and writer of documentary, commercial 

and short film projects, exploring social and 

political themes. David’s acclaimed feature 

documentary Erasing David(2010) was 

released in cinemas, shown on channel 4 in the 

UK and played on TV and at festivals around 

the world. David runs Green Lions with his 

creative partner Ashley Jones. 
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the caspian wings
زیر بال های کاسپین

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۴

کارگردان:بابک مجیدی
تهیه کننده:خانه مستند 

انقالب اسالمی
فیلمنامه نویس:مینا 

خوشخویی
تصویربردار:بابک مجیدی

تدوینگر:بابک مجیدی
زمان:۶۷  دقیقه

Country:Iran
Year of production:2015
Director:Babak majidi
Producer:House of 
documentaries of islamic 
revolution
Screenwriter:Mina khoshkhooee
Photography:Babak majidi
Editor:Babak majidi
Time: 67 minutes

خالصه داستان:  
ــمالی  ــتان ش ــه اس ــش س ــات وح ــتند حی ــن مس ای
ــدران بررســی  ــران را در گلســتان،گیالن و مازن ای
مــی کنــد و آســیب هایــی کــه بــه جانــداران 
ایــن مناطــق وارد شــده را مــورد  مختلــف در 

ــد. ــی ده ــرار م ــق ق تحقی
Synopsis: 
This documentary is about the 
wild life of 3 cities in north of 
Iran,Golestan,Gilan,Mazandaran 
and investigates the life situation 
of the animals and the damages 
they are facing there. 

مشخصات کارگردان:   
همــکاری بــا شــبکه دوم ســیما و شــبکه اســتانی 

بــاران و خانــه مســتند انقــالب .کســب جایــزه دوم از 
 ۴۲Biography:Cooperation with IRIB channel 2 میــن جشــنواره فیلــم رشــد-ســومین جشــنواره فیلــم شهر-کســب جایــزه ســوم از 

and channel Baran and the house of 
documentaries of islamic revolution 

organization.second  prize in thirs city film 

festival nd third  prize  from 42th roshd 
film festival

the Dance of Time
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خالصه داستان:  
ایـن فیلـم بیننـده را بـه سـفری از زیبایـی و چرخه های 
بیکـران طبیعـت می بـرد. این فیلـم که فیلمبـرداری آن 
۴ سـال در کوهسـتان های جنگل هـای انبـوه آتالنتیک 
غنـی  طبیعـت  تصاویـر  انجامیـده،  طـول  بـه  برزیـل 
ایـن مـکان همـر اه  بـا موسـیقی یگان هـای شـروع بـه 

می کنـد. رقصیـدن 

Synopsis: 
This film takes the viewer to the  
unique journey of beauty and into 
the infinite cycles of nature. Filmed 
over 4 years in the mountains of 
the Atlantic rainforests of Brazil, 
the exuberant nature of this place 
dances to a unique and original 
soundtrack.

the Dance of Time
رقص زمان

کشور: برزیل
سال تولید:  1۳۹۳

کارگردان : کریستین اسپنسر 
فیلمبردار: کریستین اسپنسر

فیلمنامه نویس : کریستین اسپنسر
زمان: ۲۳ دقیقه

Country: Brazil
Year of Production: 2012 
Director: Christian Spencer  
Photography: Christian Spencer  
Screenwriter: Christian Spencer
Time: 23’ mintue

مشخصات کارگردان:   

متولـد  1۹۷۴ در ملبـورن، اسـترالیا. او نقاشـی حرفـه ا ی 

را در 1۹۹6 در آدالیـد آغـاز کـرد. در سـال ۲000 بـه 

برزیـل نقـل مـکان کـرد و از ۲001 در کوههـای ایالـت 

غنـی  و  متنـوع  میـان جنگل هـای  در  و  ژنیـرو  دو  ریـو 

آتالنتیـک کار و زندگـی می کنـد. در ۲00۸ بـه  خانـه 

پیوسـته اسـت.هنـر در مرکـز هنـری اگـون شـیله در جمهـوری چـک 
Biography:Born 1947, Melbourne, Australia. He started 

painting professionally in 1996 in Adelaide. In 

2000 moved to Brazil and since 2001 lives and 

works in the mountains of Rio de Janeiro state, 

among the rich biodiversity of the Atlantic 

Rainforests. In 2008 he participated at Art 

Residency in the Egon Schiele Art Centrum in 

the Czech Republic.
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The fencing champion
قهرمان شمشیر بازی

کشور: دامنارک
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:سیمون لرنگ 
ویلمونت

تهیه کننده:مونیا هلسرتوم
فیلمنامه نویس:سیمون لرنگ 

ویلمونت
تصویربردار:سیمون لرنگ 

ویلمونت
تدوینگر:مایکل آگالند

صدابردار:پیرت آلربچسن
زمان: ۲۸دقیقه

Country:Denmark
Year of production:2014
Director:Simon Lereng Wilmont
Producer:Moniahells trom

Screenwriter:Simon Lereng 
Wilmont
Photography:Simon Lereng 
Wilmont
Editor:Michael Aaglund
Sound:Peter Albrechtsen
Time: 28 minutes

خالصه داستان:  
ــت  ــگاه اس ــازان باش ــیر ب ــن شمش ــی از بهتری ــن یک روب
ــت  ــارک بدس ــا را در دانم ــی ه ــام قهرمان ــاً تم و تقریب
آورده و امســال مــی بایســت در یکــی از ســخت تریــن 
رقابــت هــای اروپایــی بــا قهرمانــان شمشــیر بــازی 
ــی اش را افزایــش  مســابقه بدهــد.او بایــد قــدرت درون
ــان  ــد قهرم ــا بتوان ــد ت ــه کن ــش غلب ــر اضطراب بدهــد و ب

ــود. ــی ش ــابقات اروپای ــن مس بزرگتری

Synopsis: 
Ruben is one of the best fencers in 
the club. He has won nearly every 
title in Denmark, so this season he 
has to face some of the toughest and 
most talented fencers in Europe.
He has to find the strength within 
himself to overcome his anxiety and 
control his temper if he is to win the 
big European championship.

مشخصات کارگردان:   

نویســنده  لرنــگ ویلمونــت کارگــردان و  ســیمون 

ــه مســتند ســازی از دانشــگاه  ــش آموخت دانمارکی،دان

ملــی دانمــارک و خالــق آثــاری چــون: مســافرت 

ــازی  ــیر ب ــان شمش ــی ۲01۲،قهرم ــای ت ــا آق ــردن ب ک
 ۲01۴Biography:SimonLerengWilmont is a director and و بــاالی جردن،زیــر هیملــن ۲00۸

writer,gratuated ad a documentary film 
director from the national film school of 

Denmark. known for Traveling with Mr. T. 

(2012), The Fencing Champion (2014) and 

Over jorden, under himlen (2008).

http://www.imdb.com/name/nm1802410/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm1802410/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm1802410/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm1802410/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm1802410/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/title/tt2524082?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt4373630?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt3568768?ref_=nmbio_mbio
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خالصه داستان:  
مکزیکو سـیتی نه در کنار آب،بلکه درسـت در وسـط 
آب  ذخیـره  اسـت.برای  گرفتـه  قـرار  دریاچـه  یـک 
تصفیـه شـده وظایـف زیـادی بر عهـده مردم اسـت که 
ایـن شـرایط آنهـا را مجبـور کـرده تـا از ایـاالت دیگر 
آب تصفیـه شـده وارد کننـد.آب هـای فاضـالب هـم 

بـرای کشـاورزی اسـتفاده می شـود.
منطقـه  در  را  محیطـی  زیسـت  مطالعـات  فیلـم  ایـن 
مکزیـک انجـام داده اسـت کـه بـا جمعیتـی کـه روز 
بـه روز در حـال افزایـش اسـت در تـالش بـرای نجات 

خـود اسـت.

Synopsis: 
Mexico City was built not near 
water but in the middle of a lake. 
To supply it with fresh water is such 
a task that it makes it compulsory 
to bring it from other states. In 
addition once sewage water leaves 
the city it ends up in 
This film is an environmental case 
study of the Valley of Mexico as 
it struggles to save itself while its 
population grows. 

H2O MX
اچ دو او ،ام ایکس

کشور: مکزیک
سال تولید: 1۳۹۲

کارگردان:خوزه کوهن-لورنزو هاگرمن
تهیه کننده:الخاندرو لیساگا

تصویربردار:سیلوستره گودی،جیتان ماریاج-جیم 
رینوسو

تدوینگر:عمر گوزمن-لورنزو هاگرمن-پائوال هردیا
صدابردار:لوئیز مرسیو-رودریگو گیل

Country:MEXICOزمان: ۸0 دقیقه
Year of production:2013
Director:JoséCohen-Lorenzo Hagerman
Producer:Alejandra Liceaga
Photography:SylvestreGuidi, 
GaetanMariage, Jaime Reynoso,
Editor:OmarGuzmán, Lorenzo Hagerman, 
Paula Heredia
Sound:Luismercio,Rodrigogil
Time: 80 minutes

مشخصات کارگردان:   

مدیــر  و  کننــده  ،کارگردان،تهیــه  کوهــن  خــوزه 

اجرایــی فیلــم هــای مســتند و برنــده جوایــز مختلفــی از 
اســت. مختلــف   Biography:JoséCohen ,director,producer and executiveجشــنواره های 

producer of documentary films and has won 

many awards from different festivals. 
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10 BILLION - WHAT’S 
ON YOUR PLATE?

در بشقاب 
ده میلیارد نفر چیست؟

کشور: اتریش
سال تولید: ۱۳۹۴

کارگردان:والنتین تورن
تهیه کننده:جورگن کلینیگ-تینا لیب

فیلمنامه نویس:سباستین استوب-
والنتین تورن

تصویربردار:هاجو اسکومروس
تدوینگر:هنک دریس

صدابردار:رالف وبر
زمان:۱۰۲ دقیقه

 Country : Austria
Year of Production 
Director: Brent Huffman  
Producers: Brent Huffman, Xiaoli 
Zhou, Zak Piper  
Photography:Haja Scomerous

Editor: Hook  Derris
Sound:Ralf  Weber
Time:  102 mintue 

خالصه داستان:  
تـا سـال ۲0۵0 جمعیـت جهـان بـه 10 میلیـارد نفـر خواهـد 
رسـید.با وجـود بحـث هـای داغـی کـه در زمینه تامیـن غذا 
وجـود دارد ،در ایـن مسـتند نگاهـی جهانـی و تحلیلـی بـه 
قضیـه تولیـد و توزیـع غـذا شـده اسـت،از موضوعاتی چون 
و  صنعتـی  مزرعـه داری  تـا  حشـرات،  مصنوعـی،  گوشـت 
روش هـای جدیـد کشـاورزی.کارگردان این مسـتند ،آقای 
والنتیـن تـورن بـه دنبـال راه حـل هـای جهانـی بـرای تامیـن 
غـذا اسـت و در تـالش اسـت تـا دیـد گسـترده ای نسـبت به 

آینـده تامیـن غـذا بـه بیننـدگان بدهـد.

Synopsis: 
By 2050, the world population will grow 
to ten billion people. In the middle of 
the heated debate about food security, 
comes this broad and analytic look 
into the enormous spectrum of global 
food production and distribution - 
from artificial meat, insects, industrial 
farming to trendy self-cultivation. 
Director, best-selling author and 
Food Fighter ValentinThurnseeks for 
solutions worldwide and gives place for 
innovation and visions for our future

مشخصات کارگردان:   

والنتیــن تــورن در ســال 1۹6۳ در اشــتوتگارت بــه 

ــتند  ــن مس ــردان چندی ــنده و کارگ ــد.او نویس ــا آم دنی

داستانیست.مســتندهایی  مســتندهای  و  تلویزیونــی 

چیســت.از جملــه چشــیدن طعــم اســراف و در بشــقاب تــو 

Biography:ValentinThurn was born in 1963 in 
stuttgart.writer and director of numerous 

television documentaries and feature 
documentaries,taste the waste,and what’s on 

your plate
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خالصه داستان:  
ــه  ــت اوره.اوره ک ــای مثب ــه ه ــه جنب ــتندی در زمین مس
ــرای  ــد و ب ــدش آور باش ــاید چن ــا ش ــی ه ــرای خیل ب
نتیجــه  ایــن  بــه  گذار،دانشــمندان  تاثیــر  کســانی 
رســیدند کــه اوره ویژگــی هــای درمانــی بســیاری دارد 
، پلیــس هــا از اوره بــرای شناســایی افــراد اســتفاده مــی 
ــه اثــر انگشــت شــیمیایی.در ایــن  کنند،چیــزی شــبیه ب
مســتند ســعی شــده اســت تــا مطالعــات جهانــی کــه در 
ــا اوره انجــام شــده اســت را گــزارش دهــد. رابطــه ب

Synopsis: 
Revealing the many virtues of urine
Disgusting for most of us, inspiring 
for some…Scientists discover it 
has fabulous curing properties, 
the police use it as a chemical 
fingerprint, From China to America 
and Europe, a Global Scientific 
investigation. 

Urine Superpowers
قدرت زیاداوره

کشور: فرانسه
سال تولید: 1۳۹۲

کارگردان:تیه ری برود
تهیه کننده:تیه ری برود

فیلمنامه نویس:تیه ری برود
تصویربردار:کوینسی روسی

تدوینگر:تیه ری برود
صدابردار:گیلبرت گریلی

زمان: ۵۲ دقیقه

Country: France
Year of production:2013
Director:ThierryBerrod
Producer:ThierryBerrod
Screenwriter:ThierryBerrod
Photography:Quincyrussel
Editor:ThierryBerrod
Sound:Gilbertgrilli
Time:52  minutes

مشخصات کارگردان:   

ــد  ــوی و متول ــردان فرانس ــده و کارگ ــاز،تهیه کنن ــال 1۹6۴فیملس س
Biography:Afrench film producer and director born in 

1964,
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Planet ice-Greenland
,a journey

سرزمین یخی- گریلند

کشور: فرانسه- کانادا
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:وینسنت آموروکس
تهیه کننده:تیری برود

فیلمنامه نویس:جان پیر 
ریوالیان- تیری برود

تصویربردار:جان پیر ریوالیان

تدوینگر:وینسنت آموروکس
صدابردار:وینسنت آموروکس

زمان: ۵۱ دقیقه

Country:France/Canada
Year of production:2014
Director:VincentAmouroux
Producer:ThierryBerrod
Screenwriter:Jean-
PierreRivalain, Thierry Berrod
Photography:Jean-
PierreRivalain
Editor:VincentAmouroux
Sound:VincentAmouroux
Time: 51 minutes

خالصه داستان:  
گرینلنــد همــواره در تمــام فصــول ســال پوشــیده 
از بــرف و یــخ اســت.ما فکــر میکنیــم کــه ایــن 
ــن  ــت ای ــا در حقیق ــتند ام ــت هس ــی حرک ــا ب ــخ ه ی
ــن  ــتند.اخیراً ای ــت هس ــال حرک ــدام در ح ــا م ــخ ه ی
انــد  کــرده  پیــدا  بیشــتری  شــتاب  جابه جایی هــا 
ــطح  ــر س ــادی را ب ــرات زی ــان تاثی ــرور زم ــه م ــه ب ک

ــد آورد. ــود خواهن ــه وج ــا ب ــوس ه اقیان
Synopsis: 
In winter or summer, Greenland 
is covered with a thick armor of 
ice. We believe ice to be inert, 
but in truth it moves. Lately, this 
movement has tended to accelerate 
sharply, which over time will affect 
the level of the oceans.

مشخصات کارگردان:   

وینسـنت آموروکـس نویسـنده و کارگـردان فیلم هـای 

مسـتند اسـت و با فیلم هـای چون دارویـن ۲010 ،لبن ام 

 Biography:VincentAmouroux is a writer and directorلیمیـت ۲011 و دیه اروبرر ۲01۳ شـناخته شـده اسـت. 

and he is known for his films like Darwin 

(2010), Leben am Limit (2011) and Die 
Eroberer (2013).

Band aid
چسب زخم

http://www.imdb.com/title/tt2109065?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt3196550?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt3196550?ref_=nmbio_mbio
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خالصه داستان:  
ــد  ــش از یکص ــوت ،بی ــاش پیشکس ــری نق ــی ذاک عل
کــودک و چندیــن نقــاش حرفــه ای و چندیــن انســان 
خیرخــواه را بــا خــود همــراه مــی کنــد تــا بــه کــودکان 

ــه شــرق آذربایجــان برســانند. مصیبــت زده در زلزل

Synopsis: 
Ali zakeri is one of the most 
experienced painter in Iran, gatherd 
more than 100 kids and well wishing 
people to help stricken kids who are 
suffering from a an  earthquake in 
east Azarbayejan.

Band aid
چسب زخم

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:آرش رئیسیان
تهیه کننده:آرش رئیسیان

فیلمنامه نویس:آرش رئیسیان
تصویربردار:آرش رئیسیان

تدوینگر:آرش رئیسیان
صدابردار:هادی معنوی-امیر عباس رحمانی

زمان: ۴۸دقیقه
Country:Iran
Year of production:2014
Director:Arash raeesian
Producer:Arash raeesian
Screenwriter:Arash raeesian
Photography:Arash raeesian
Editor:Arash raeesian
Sound:Hadi manavi-Amir abbas rahmani
Time: 48 minutes

مشخصات کارگردان:   
از  ســینما  کارگردانــی  کارشناســی  مــدرک 

دانشــگاه ســوره-1۲ ســال فعالیــت حرفــه ای در 
مســتند فیلــم  از ۲0  بیــش   Biography:BA in directing cinema from sooreســاخت 

university. 12  years  of  professional  
experience in making more than 20 

documentaries.
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My daughter,
 Farnaz,Baran

دخترم، باران، فرناز

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:رایا نصیری
تهیه کننده:سید محمد 

میرکانی
فیلمنامه نویس:رایا نصیری
تصویربردار:مهدی اصالنی-

آرش یزدانی
تدوینگر:رایا نصیری

صدابردار:مجید پوستی
زمان: ۶۱دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Raya nasiri
Producer:Seyed mohammad 
mirkani
Screenwriter:Raya nasiri
Photography:Mehdi aslani-
Arash yazdani
Editor:Raya nasiri
Sound:Majid poosty
Time: 61 minutes

خالصه داستان:  
دو نسل،ســه مــادر و ســه دختــر ، قصــه هــا و 

غصــه هایشــان را مــی گوینــد

Synopsis: 
Two generations,three mothers 
and three daughters,tells their 
stories and their sadness

مشخصات کارگردان:   
هــای  فیلــم  تدویــن  و  کارگــردان  و  نویســنده 
ســربی. فلزی،شــهر  زمین،حجــم  خــاک ســرد و…کوتاه:بجنــگ 

نویســنده و کارگــردان فیلــم هــای مســتند : مضــرات 
ســیگار،چوب ســرخ.تجهیزات آی تــی در مــدارس.

Biography:Writer and director of short films: 
Fight , earth ,Iron mass, Leaden city , Cold 

soil, Disadvantages  of  smoking , Red  
wood, IT equipments  in  school

Constitutional hero
عیار مشروطه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mahmood yaar mohammad loo
Producer:Mahmood yaar mohammad loo
Screenwriter:Mahmood yaar mohammad loo
Photography:Behrooz samad motlagh
Editor:Arash zahedi asl
Sound:Mehrdad cheraghi
Time: 70 minutes
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خالصه داستان:  
و  مشــروطه  زمــان  در  ســتارخان  زندگــی  داســتان 
ــه  ــه ســتار قــره چــه داغــی تبدیــل شــد ب اینکــه چگون

ــی. ــردار مل ــتارخان س س

Synopsis: 
Story of Sattarkhan in constitution 
time and the transformation of a 
person called ‘sattar ghare che 
daghi’to sattarkhan,national 
commander.

Constitutional hero
عیار مشروطه

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:محمود یار محمدلو
تهیه کننده:محمود یار محمدلو

فیلمنامه نویس:محمود یار محمدلو
تصویربردار:بهروز صمد مطلق

تدوینگر:آرش زاهدی اصل
صدابردار:مهرداد چراغی

زمان: ۷0دقیقه
Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mahmood yaar mohammad loo
Producer:Mahmood yaar mohammad loo
Screenwriter:Mahmood yaar mohammad loo
Photography:Behrooz samad motlagh
Editor:Arash zahedi asl
Sound:Mehrdad cheraghi
Time: 70 minutes

مشخصات کارگردان:   
ــش  ــس، دروی ــتند: در قف ــای مس ــردان فیلم ه کارگ

ــته-دیدار و… ــته پیوس  :Biography:Director of documentariesفلزات-شکس
In  cage , Darvish  metals, Broken , Attached, 

Visit
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Institute
Colored
 pencils production

فرآیند تولید مداد رنگی

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:محسن عباسی 
رسچشمه

تهیه کننده:صدا و سیامی 
مرکز یزد

فیلمنامه نویس:محمود 
فتوحی شاه آباد

تصویربردار:علیرضا دهقان 
دهنوی

تدوینگر:فاطمه مخدومی
زمان: ۱۵دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mohsen abbasi 
sarcheshme
Producer:IRIB yazd county
Screenwriter:Mahmood 
fotoohi shah abad
Photography:Alireza 
dehghan dehnavi
Editor:Fateme makhdoomi
Time: 15minutes

خالصه داستان:  
مستندی درمورد روند ساخت مداد رنگی

Synopsis: 
a documentary about the process 
of making colored pencils

مشخصات کارگردان:   
ــه  ــید ملک ــای زادگاه خورش ــتند ه ــی مس ــانکارگردان ــاد خراس ــی و ی   Biography:Creator of documentaries: Sua Birth place , Queen  of  Yarn , Ersi: andالیاف-ارس

the memory  of  khorosan
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خالصه داستان:  
معلمــی بعــد از ۴0 ســال بــه روســتای محــل خدمتــش 

برمیگــردد تــا شــاگردانش را ببینــد.

Synopsis: 
a teacher come back to his village he 
used to work after 40 years to visite 
his students once again.

Institute
کارنامه بنیاد کندی

کشور: ایران
کشور: ایران

سال تولید: 1۳۹۴
کارگردان:محمد جعفری-آذر مهرابی

تهیه کننده:محمد جعفری
فیلمنامه نویس:محمد جعفری

تصویربردار:آذر مهرابی
تدوینگر:محمد جعفری

زمان: 6۵ دقیقه
Country:Iran
Year of production:2015
Director:Mohammad jafari-Azar mehrabi
Producer:Mohammad  jafari
Screenwriter:Mohammad jafari
Photography:Azar mehrabi
Editor:Mohammad jafari
Time: 65 minutes

مشخصات کارگردانان:   

محمــد جعفــری فــارغ التحصیــل رشــته کارگردانی ســینما 

ــازنده  ــتند فروغ.س ــم مس ــنواره فیل ــر جش ــس و دبی و موس

آثــار کوتــاه و بلنــد بســیاری از جملــه :جاده،اثیری،ریــگ 

ــری اســت.برنده جوایــز  ــاد اب در کفش،آســمان رســتم آب
متعــددی از جشــنواره هــای بیــن المللــی

ــوره در  ــکده س ــد از دانش ــی ارش ــی: کارشناس آذرمهراب

رشــته هنرهــای نمایشــی کــه از ســال 1۳۸0 فیلم ســازی در 

ــار او: خاطــره خوشــبو  رشــته  مســتند شــروع کــرد. از آث
نیســت ، کالنتــری زنــان ، عشــق لیلــی 

Biography:Mohammad  Jafaring , graduated  in  directing  cinema , 

founder  of  forough  documentary  film  festival.creator  

of  short  and  long  films  like: road , ethereal, sand  in 

shoe, weather  of restam abad  is  cloudy. And  winner  

of many  international  festivals.
Azar  Mehrabi : She holds MA in Dramatic arts. 

She started working in documentary filmmaking 

since 1380, Some of her  documentary films are: 

Memories are not fragrant, Female›s police 

station,Leili›s love
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Iranian land
بوم ایرانیان

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:مهرشاد کارخانی
تهیه کننده:مهرشاد کارخانی

فیلمنامه نویس:مهرشاد 
کارخانی

تصویربردار:مهرشاد کارخانی-
امیر اسالمی

تدوینگر:پگاه حمیدنژاد
صدابردار:حامد آقایی

زمان: ۴۴دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Mehrshad karkhani
Producer:Mehrshad karkhani
Screenwriter:Mehrshad 
karkhani
Photography:Mehrshad 
karkhani-Amir eslami
Editor:Pegah hamid nezhad
Sound:Hamed aghaee
Time: 44minutes

خالصه داستان:  
داســتان زندگــی و تــالش هــای دکتــر جــالل 
خــود  عمــر  از  ســال   ۳۵ کــه  مطلــق  خالقــی 
شــاهنامه  تصحیــح  و  آوری  جمــع  صــرف  را 

اســت. کــرده  فردوســی 

Synopsis: 
A documentary  about the life and 
work of Dr jalal khaleghi motlagh 
who spends 35 years working 
on collecting and correcting 
shahname Ferdosi.

مشخصات کارگردان:   
فعالیــت خــود را بــا عکاســی فیلم هــای مســتند 

ــود.او در  ــاز نم ــه 60 آغ ــل ده ــی از اوای و اجتماع
زمینــه ســاخت فیلــم هــای مســتند داســتانی کوتــاه و 

ــان اســت.داســتانی بلنــد فعالیــت دارد. اولیــن فیلــم ســینمایی او  ــوم ایرانی ــم ب فیل
Biography:Starts  his  art  career  in photographing  

documentary  and  social films  since  
early  60`s.  He  works in  making  

documentariesm short  fictions  and feature  

films  some  of  his  films  are: that  was  
my  faalt,  Rope  woilker, national  alley,  

ekbatan.

King of the world
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خالصه داستان:  
زندگــی پرویــز شــاه جهــان مشــروطه خــواه یــزدی  و 

یکــی از موسســان بانــک ملــی ایــران.

Synopsis: 
The life of parviz shah e jahan a 
constitutionalist from yazd and one 
of the establishers of Melli iran 
bank

King of the world
شاه جهان

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۴

کارگردان:حسن نقاشی
تهیه کننده:حسن نقاشی

فیلمنامه نویس:حسن نقاشی
تصویربردار:حسن نقاشی-آرش یزدانی

تدوینگر:حسن نقاشی
صدابردار:احمد صراف یزد

زمان: ۴۵دقیقه
Country:Iran
Year of production:2015
Director:Hasan naghashi
Producer:Hasan naghashi
Screenwriter:Hasan naghashi
Photography:
Editor:Hasan naghashi-Arash 
yazdani
Sound:Ahmad sarraf yazd
Time: 45 minutes

مشخصات کارگردان:   

فــارغ التحصیــل  رشــته ادبیــات نمایشــی عضــو انجمــن 

مستندســازان ، ســاخت بیــش از بیســت اثــر مســتند 

ــم  ــرای فیل ــس ســیمین جشــنواره رشــد ب ــت تندی دریاف

مهــرا، دریافــت جایــزه بهتریــن فیلــم در جشــنواره خانــه 

ســینما و بهتریــن فیلــم تاریخــی در جشــنواره ســینما  
ــان  ــم شــاه جه ــرای فیل حقیقــت ب

Biography:Hasan naghashi is  graduated  in  Dramatic  

literature .Member  of  documentary  markers  , Creator 

of  more  than  20  documentories.
Awarded  for  Silvery statue  in  Roshd  

festival  for  his  film Mahra.
Awarded  for  best  film  in House  of  cinema  

festival and  best  historical  film  in  cinema  

Haghighat  for  his  filmm King  of  the  world.
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Strait of Hormoz
تنگه هرمز

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:شهرام حیدریان
تهیه کننده:شهرام حیدریان

فیلمنامه نویس:شهرام حیدریان
تصویربردار:فرزین شادمهر-

محمد ارفعیان
تدوینگر:مپده قاجاریه

زمان: ۵۰دقیقه

Country:Iran
Year of production:2014
Director:Shahram heydarian
Producer:Shahram heydarian
Screenwriter:Shahram heydarian
Photography:Farzin shadmehr-
Mohammad arfaeeyan
Editor:Mapdeh ghajarie
Time: 50 minutes

خالصه داستان:  
پتانســیل های  و  هرمــز  تنگــه  تاریخچــه  بررســی 

موجــوددرآن.

Synopsis: 
A short review about the history of 
Hormoz strait and it’s potentials .

مشخصات کارگردان:   
عماد-جبــران  مســتند:میر  هــای  فیلــم  ســازنده 

خلیــل جبــران، لبنــان ســرزمین جنــگ و صلــح، 
ــیکل،  ــای : س ــن ه ــت و انیمیش ــوه مقاوم ــام اس المپیــکخی  Biography:Creator of documentaries: Mir emad , Jabran khalil Jabran , Lebanonخرمگــس ، مشــعل 

, Land  of  war  and  peace , Khayyam, 
Myth  of  resistance, Cycle, Beast  fly , 

Olympic  torch

Black people
 in south of Iran
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خالصه داستان:  
داســتان زندگــی ســیاه پوســتانی کــه در ســواحل 
ــای  ــد و یادگاره ــده ان ــاکن ش ــران س ــی ای جنوب
فرهنگــی ســرزمین مادریشــان را از یــاد نبرده انــد 
ــران  ــوب ای ــان ســواحل جن ــر موســیقی مردم و ب

ــته اند. ــادی گذاش ــر زی تاثی

Synopsis: 
The story of black people living 
in south islands of Iran and 
their tradition and culture 
that they have brought with 
themselves and propagate 
to society of people living in 
south islands and impress 
them,especially by their very 
own style of music.

Black people
 in south of Iran

سیاهان جنوب ایران

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:فرهاد ورهرام
تهیه کننده:فرهاد ورهرام

فیلمنامه نویس:فرهاد ورهرام
تصویربردار:محمدرضا تیموری

تدوینگر:مهدی باقری
صدابردار:احمدرضا طایی

زمان: ۴۹ دقیقه
Country:Iran
Year of production:2014
Director:Farhad varham
Producer:Farhad varham
Screenwriter:Farhad varham
Photography:Mohammadreza teymoori
Editor:Mehdi bagheri
Sound:Ahmadreza taee
Time: 49 minutes

مشخصات کارگردان:   
از  مســتند  فیلــم  تهیــه کننــده ۳0  و  کارگــردان 
ــازار در اردهــال. ــادان بلوچ.ب جمله:نخل.آبگینه.صی

ــر ســر شــاخ و…قتــل شتر.تاراز.عروســی مقدس.یــاد و یادگار.یکــی    :Biography:Director and producer of  30  documentariesب

Palm, Abgin , Hunters  of  Balooch, Market  

in  ardehal, Killing  camel, Taraz,  haly  
marriage , Memory , One  on  top  of  the  horn.
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Hamid and Homa
حمید و هما

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۲

کارگردان:محمد علی سجادی
تهیه کننده:مرکز گسرتش سینامی 

مستند و تجربی
فیلمنامه نویس:محمد علی 

سجادی
تصویربردار:آرمان فیاض

تدوینگر:محمد علی سجادی
صدابردار:سامان شهادت

زمان: ۱۰۱دقیقه

Country:Iran
Year of production:2013
Director:Mohammad ali sajjadi
Producer:Experimental and 
documentary cinema propagation 
center
Screenwriter:Mohammad ali sajjadi
Photography:Arman fayyaz
Editor:Mohammad ali sajjadi
Sound:Saman shahadat
Time: 101 minutes

Plane grove

خالصه داستان:  
بــه  اســتاد حمیــد ســمندریان  زندگــی هنــری 

روســتا  همــا  همســرش  روایــت 

Synopsis: 
A brief story about artistic life of 
Hamid samandarian by  narration  
of  his wife Homa roosta

مشخصات کارگردان:   
ــم  ــس فیل ــه نوی ــردان و فیلمنام ــل کارگ ــد آم متول

ــت. ــینمایی اوس ــه س ــن تجرب ــاده اولی ج
Biography:Born  in  amol, Director  and  screen  

writer, His  first  project is  called  road. 
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خالصه داستان:  
مســتندی دربــاره طوالنی تریــن خیابــان خاورمیانــه، 

ــر ــان ولیعص خیاب
Synopsis: 
A documentary about the longet 
street in middle east,Vali asr street.

Plane grove
چنارستان

کشور: ایران
سال تولید: 1۳۹۳

کارگردان:هادی آفریده
تهیه کننده:هادی آفریده

فیلمنامه نویس:هادی آفریده
تصویربردار:محمد عاشقی
تدوینگر:حمید نجفی راد
صدابردار:حسن شبانکاره

Country:Iranزمان: 6۸ دقیقه
Year of production:2014
Director:Hadi afaride
Producer:Hadi afaride
Screenwriter:Hadi afaride
Photography:Mohammad asheghi
Editor:Hamid najafi rad
Sound:Hasan shabankare
Time: 68 minutes

مشخصات کارگردان:   
ــرکت در  ــا ش ــود را ب ــت خ ــران ، فعالی ــد ته متول

ــود. ــاز نم ــری آغ ــای تئات ــروه ه   Biography:Born  in  Tehran., He  started  his  artisticگ

career  in  partical  groups.
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The secret of stars
راز اختران

کشور: ایران
سال تولید: ۱۳۹۳

کارگردان:مسعود سفالئی
تهیه کننده:مرکز گسرتش 
سینامی مستند و تجربی

فیلمنامه نویس:نرگس فرشته 
حکمت-مسعود سفالئی

تصویربردار:محمد رحیمی-
ایلنا مایا

تدوینگر:مسعود سفالئی
زمان: ۴۰دقیقه

Country:Iran
Year Of Production:2014
Director:masood Soflaee
Producer:experimental 
And Documentary Cinema 
Propagation Center
Screenwriter:narges Fereshte 
Hekmat-Masood Soflaee
Photography:mohammad 
Rahimi-Ilna Maya
Editor:masood Soflaee
Time: 40Minutes

خالصه داستان:  
و  ایــران  در  نجــوم  تاریــخ  درمــورد  مســتندی 

مراغــه رصدخانــه  تاســیس 

Synopsis: 
A documentary about the iranian 
history of astronomy and the 
establishment of Observatory in 
maraghe .

مشخصات کارگردان:   
ســازنده 10 اثــر مســتند و داســتانی-تدوینگر بیش از 

  Biography:Creator of 10 documentaries  andو مجــری طــرح آثــار مســتند.1۵0 اثــر مســتند و داســتانی-تصویربردار و نویســنده 
fiction  films. editor  of  more than  150 

documentaries  and  fiction  films. 
photographer and  writer and  executive 

designer  of documentaries
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