
 

 بسمه تعالی

 

ضمن تقدیر و تشکر از همة تهیه کنندگان و کارگردانان  الملی فیلم رشددبیرخانة جشنوارة بین

یافته به بخش مسابقة های راهاسامی فیلم ایرانی و خارجی شرکت کننده در این دوره از جشنواره،

های منتخب مرور جشنواره علمی کودک( را در شش بخش به شرح ذیل )و فیلم دورة چهل و نهم
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 های بخش پویانمایی فیلم -1

 

 توضیحات کشور قالب کارگردان عنوان فیلم ردیف

  ایران پویانمایی لیدا فضلی این سو، آن سو 1

  ایران پویانمایی آمنه منشی زاده پریوش 2

  ایران پویانمایی ریحانه میرهاشمی جبیر 3

  ایران پویانمایی مهین جواهریان زری، زری، کاکل زری 4

  ایران پویانمایی عباس عباسی وزین سالم 5

  ایران پویانمایی فاطمه حسنی سنگ های سپید 6

  ایران پویانمایی بهرام عظیمی سیم ششم  7



8 
- وریا نیک منش شهر هزارکبوتر  

نژادمریم هاشمی  

 پویانمایی
 ایران

 

  ایران پویانمایی شیوا ممتحن فرفره  9

  ایران پویانمایی ملیحه غالم زاده کالف  10

قهرمان کوچک  11  از مجموعه مهد کودک حیوانات ایران پویانمایی کاوه کنعانی 

تونم شعر بخونم  من می 12  از مجموعه نقاش کوچولو ایران پویانمایی بابک نظری 

  ایران پویانمایی مهدی کیانی انبوهی نقال کوچک 13

  ایران پویانمایی بهزاد هاتف وینگ 14

  ایران پویانمایی آذر منصوری هام هام 15

مایل بر ساعت     400 16   فرانسه پویانمایی کار گروهی 

  ازبکستان پویانمایی هریستینا بلوسووا آخرین سفر            17

  انگلستان پویانمایی سباستین کودر ایام خوش قدیم 18

  ژاپن پویانمایی کار گروهی  به دنبال الیک 19

فراگیر تئاتر 20   ازبکستان پویانمایی هریستینا بلوسووا  

  سنگاپور پویانمایی ریموند لیمانتارا سوتیسنا  تعادل 21

  امارات پویانمایی دانش جلیل  توقف یا ذوب! 22

هاتعقیب جرقه 23   پرتغال پویانمایی لوکاس موریه را  

  انگلستان پویانمایی سارا اندروز  جریکو 24

  مکزیک پویانمایی ماریاالنا مورنو لوپز  جوانه 25

2 های محلیداستان 26   لهستان پویانمایی کار گروهی  

  ایتالیا پویانمایی فابیو تریاچا         دوازده دقیقه باران 27

ییانمایپو  یریالخ ایصوف روزها 28   مراکش 

دوچرخه سوار یچشایر 29 توماس شیسان  ییانمایپو    هند 

شدهفرستاده  30   انگلستان پویانمایی رزا فیشر  

  کانادا پویانمایی کار گروهی  قوری 31

  تایوان پویانمایی تونگ یوچن  یادداشت 32

 

 



  مستندهای بخش فیلم  -2

 توضیحات کشور قالب کارگردان عنوان فیلم ردیف

  ایران مستند  مهدی نورمحمدی آواز جغد کوچک 1

خانه ملت ،بهارستان 2 بهدادبابک     ایران مستند 

گداربی 3   ایران مستند علیرضا دهقان 

  ایران مستند فاطمه مرزبانی پایان فصل سرد 4

  ایران مستند محمدعلی طالبی جای خالی دوست 5

  ایران مستند فرشاد فرشته حکمت حافظ و گوته 6

سالم صفِ 7   ایران مستند هادی آفریده 

باقر سروش -حمید علیداد قوس الکتریکی 8   ایران مستند 

  ایران مستند آتبین حسینی مرز مه آلود 9

  انگلستان مستند کوتاه دایانا گرادیناری  هوشیاری چیست؟ 10

  لهستان مستند کوتاه  راز نیک تروسکی ادامه دارد... 11

  اندونزی مستند کوتاه  آز الیا موچرانسیا حالل 12

  اسپانیا مستند کوتاه  آیتور گامتخو ده دقیقه بزرگتر 13

ن شربیانیماز دیاب 14   عراق مستند کوتاه  

آمد گویی به کرهخوش 15   جمهوری خلق کره مستند کوتاه  فین هار وور 

خواهم به مدرسه بروممن می 16   مالزی مستند کوتاه  پوتری پورناما سوگوآ 

  اکراین مستند کوتاه الکساندر هویسان کبوتر 17

ماسرزمین  18   برزیل مستند کوتاه ساموئل موری یرا 

  مکزیک مستند علمی آموزشی ماریو اوروزکو  آب خورشیدی 19

  آمریکا مستند علمی آموزشی جو پیشوتا  اقیانوس شماچقدر آبی است؟ 20

والبزِ رُباغ  21   ایتالیا مستند علمی آموزشی لوکا آنووی  

22 انقراضساعت   آموزشی مستند علمی ارشیا زینالی     ایران 

32   لهستان مستند علمی آموزشی ماتیاس گلبیوسکی کار عملی 

 

 



 داستانیهای بخش فیلم -3

 توضیحات کشور قالب کارگردان عنوان فیلم ردیف

کوتاه داستانی محمد حکیمی آبرو 1   ایران 

  ایران داستانی کوتاه محمدرضا حاجی غالمی آبی کمرنگ 2

3 
 -آبادیمحمدرضا امین  آتو

 امیرحسین شاکری

  ایران داستانی کوتاه

  ایران داستانی کوتاه سیدسعید نعمتی آرزوی رضا 4

  ایران داستانی کوتاه سیاوش شهابی تشریح 5

  ایران داستانی کوتاه سعید نجاتی دابُر 6

  ایران داستانی کوتاه سعید زمانیان سور بز 7

  ایران داستانی کوتاه یوسف جعفری سوزن 8

بهزاد علوی -سوسن سالمت  شمشیر چوبی 9   ایران داستانی کوتاه 

پوریعلی فیض -سبحان واقعی صفر کلوین 10   ایران داستانی کوتاه 

  ایران داستانی کوتاه آرمین یوسف زاده فصل شکار  11

  ایران داستانی کوتاه کیوان عدالتی فر محاق 12

برنفر 13 کوتاهداستانی  محمدحسین امانی    ایران 

  ایران داستانی کوتاه مهدی نوری نورا جان 14

  افغانستان داستانی کوتاه عبدالحمید ماندگار رونالدو 15

  مکزیک داستانی کوتاه هوراشیو رومو شیرینی زندگی 16

  اسپانیا داستانی کوتاه کارلوس خوفره کاپیتان کینسیس 17

  آلمان/ یمن داستانی کوتاه اسامه خالد کاله 18

  ترکیه داستانی کوتاه ینر آکبابا مترسک 19

نمرا غافلگیر ک 20   اتریش داستانی کوتاه سیمون موک 

نفر 23 21 بلند داستانی مهدی جعفری    ایران 

بلند داستانی اشکان رهگذر آخرین داستان 22   ایران 



بلند داستانی امیر مشهدی عباس دوچ 23   ایران 

بلند داستانی مژگان بیات فرزند زمین 24   ایران 

بلند داستانی حمیدرضا قطبی قطار آن شب 25   ایران 

بلند داستانی مارک شلختر آلفونس جیتر بیت 26   آلمان 

بلند داستانی محسن عنایتی بنیامین 27  )حمایت از تولید( ایران 

 

 

 های بخش معلمان فیلمساز فیلم -4

 توضیحات کشور قالب کارگردان عنوان فیلم ردیف

بی هم  ،با هم 1 اصفهان  ایران پویانمایی مریم سجادی نجف آبادی   

 سنندج ایران پویانمایی رضا احمد یاری پرواز سقوط 2

 کرمانشاه ایران پویانمایی بابک شکری کاما 3

(2)گاوگول 4  همدان ایران پویانمایی مهدی شاد 

 کرمان ایران مستند هادی خدیو آگیرا 5

 کیش ایران مستند حمید صادق پور پایاب 6

 خراسان رضوی ایران مستند رضا رادپور یک شب در مدرسه 7

 مازندران ایران داستانی محمد مقیمی پور بیژنی آینه 8

دووبابِر 9  کردستان ایران داستانی سیاوش ساعدپناه 

 خراسان رضوی ایران داستانی محمد غفاریان پنهان 10

 تهران ایران داستانی مرتضی آسمانی سرخابی 11

 خارجی مصر داستانی فادی خزبک درب خروج 12

رکان اورساناِ جایگزین 13  خارجی ترکیه داستانی 

 خارجی هند داستانی آنش ناراس دیا 14

ویکارُ 15  خارجی هند داستانی پوپت شا 

 

 



  آموزان فیلمسازبخش دانش هایفیلم -5

 توضیحات کشور قالب کارگردان عنوان فیلم ردیف

  ایران پویانمایی سهیل جعفری آه 1

  ایران پویانمایی مریم عباسی تشنیزی باد و خورشید 2

  ایران پویانمایی سبحان دهقان زاده بدون شرح 3

  ایران پویانمایی مریم دهقان نژاد پاکت 4

  ایران پویانمایی سروش کریمی پاکزی 5

  ایران پویانمایی ایلیا رمضانی در جستجوی زندگی 6

  ایران پویانمایی سیدعلی ایجادی دوست کودکی من 7

غزل کنعانی -نازنین هاشمی روز گرگی 8   ایران پویانمایی 

  ایران پویانمایی ریحانه عین الهی سبز آبی 9

علیرضا احمدنوری -ماژان کیمیایی طغیان 10   ایران پویانمایی 

  ایران پویانمایی نرگس رفاهی قوانین وسواسی ها 11

  ایران پویانمایی محمد ترابی محبوس 12

  ایران پویانمایی سحر قهرمانیان نایریکا 13

راحت جای 14    DFR   ازبکستان پویانمایی   یوستودا

!بازگرداناز دست رفته را بهار  15 پکزینپ اوستونی    ترکیه پویانمایی 

  آلمان پویانمایی کار گروهی کریپی 16

تولید خط 17   ایران مستند دانیال عزیزی نشقی 

  ایران مستند نرجس لشکری نژاد طارونه 18

شهر گلیم ،عنبران 19   ایران مستند مبینا خدایی 

  ایران مستند محمدحسین خالصی معیشت 20

  ایران مستند امیرحسین دهقان هزار سال زندگی 21

22 
 شش ماه برای رشد، 

 شش ثانیه دور ریختن!

  هند مستند بهومیکا سونها

  انگلستان مستند وارن ماهتامی خانه 23

42   ایران داستانی فرهاد زارع بیدکی آینه  



  ایران داستانی امیرحسین امیری انعکاس 25

  ایران داستانی امیرحسین لزگی تلنگر 26

  ایران داستانی دیانا حیدری حباب 27

  ایران داستانی مهدی حاتمیان خانة ما 28

  ایران داستانی معصومه معصومی درخت دیگری هم هست 29

  ایران داستانی فرحان فرحناک در کفن تاریکی 30

  ایران داستانی علی فرح بخش زندگی به رنگ آتش 31

  ایران داستانی محمدرضا عبدالهی زنگ ریاضی 32

  ایران داستانی ساناز نجفی ساناز 33

صالح پورریحانه  قاب بسته 34   ایران داستانی 

  انگلستان داستانی الکس رافائل رز کرم 35

 

 )آلمان( مرور جشنواره علمی کودکمنتخب  -6

 توضیحات قالب عنوان فیلم ردیف

  مستند ایکاروس 1

  مستند حمام خورشیدی 2

  مستند و تخیالتش« نانو»دختر 3

  مستند رالف و دایناسور 4

  مستند طبیعت سیاره ما 5

  مستند زمین برای آینده 6

  مستند ماجراجویی بزرگ برادران ماربل 7

  مستند نمایش با موش 8

  مستند نُه و یک دوم 9
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