
 بسمه تعالی                   

 ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و مشارکت گسترده هنرمندان و فیلمسازان محترم، بدینوسیله اسامی

المللی فیلم رشد به  بین  الملل چهل و هفتمین جشنواره بین راه یافته به بخش مسابقه ایرانیهای  فیلم

فیلم از کشورهای  56 فیلم ایرانی ذیل،  112الزم به ذکر است که عالوه بر  .گردد شرح ذیل اعالم می

 .دیگر در بخش بین الملل جشنواره پذیرفته شده است که اسامی آنها نیز متعاقباً اعالم خواهد شد
 

 نوع اثر نام کارگردان نام فیلم ردیف

 پویانمایی محسن نظرپور بیشه مثلها 1

 پویانمایی اسکوئی علی نوری رهایی از بهشت 2

 پویانمایی سارا توکلی بنیا کرم شب تاب 3

 پویانمایی علیرضا توکلی تبیا کلیله و دمنه 4

 پویانمایی نسیم عینی آسمان ودریا 5

 پویانمایی شیوا ممتحن موهای نامرتب 6

 پویانمایی هاجر مهرانی داش آکل 7

 پویانمایی رسول حسینی -هدا مسعودی  تقسیم 8

 پویانمایی محمد رضا عابدی شما چیه؟ نظر 9

 پویانمایی عباس جاللی یکتا -اصغر صفار  هزار افسان 11

 پویانمایی مریم هاشم نژاد -وریا نیک منش  الالیی قرار 11

 پویانمایی امین ملکوتی خواه من تنها نیستم 12

 پویانمایی شفیقه آسانی رؤیای بیداری 13

 پویانمایی اکبرتراب پور بنگ بنگ 14

 پویانمایی محمد علی سلیمانزاده سیاه یا سفید 15

 پویانمایی ناهید شمس دوست کاش یک برادر داشتم 16

 پویانمایی زحل رضوی امین و اکوان 17

 پویانمایی علی تنهائی راز پروانه ها 18

 پویانمایی امیرهوشنگ معین درخت پرتغالی 19

 پویانمایی علی عزیزی پروانگی 21



 پویانمایی ایرج محمدی رزینی دارزا 21

 پویانمایی مرضیه ابرار پایدار آدم خانگی 22

 پویانمایی معین صمدی جمشید؛ مرثیه ای بر یک اسطوره 23

 بادسر 24
 امیرپویا افضلی پور 

 روح اله سعادتمند 
 پویانمایی

 پویانمایی لیال نوروزی شایعه 25

 پویانمایی ساره شفیعی پور پنجره فوالد 26

 داستانی بلند سهیل موفق شکالتی 27

 داستانی بلند مسعود فرخنده قدم خیر 28

 داستانی بلند سروش محمدزاده چهارشنبه 29

 داستانی بلند محمدعلی طالبی پایان رؤیاها 31

 داستانی بلند علی قوی تن پل سفید 31

 داستانی بلند جواد علیزاده سفر سهراب 32

 داستانی بلند هادی شریعتی امواجدرمیان  33

 داستانی بلند صادق صادق دقیقی چهل کچل 34

 داستانی بلند حمیدرضا لوافی برزکی جزیره گنج 35

 داستانی بلند نجمه تفتی صدای سکوت 36

 داستانی بلند احمد فیضی خیال نقش 37

 داستانی بلند سید حمید رضا رفائی اجباری 38

 داستانی بلند محمدرضا عباس نژاد افسانه گل آباد 39

 داستانی کوتاه مجتبی قاسمی کاسکو 41

 داستانی کوتاه فاطمه محمدی فراموشی 41

 داستانی کوتاه احسان عبدی پور تصمیم من 42

 قرمز 43
 سید مهدی حسینی،

 سید حمید حسینی
 داستانی کوتاه

 داستانی کوتاه مهران رسول زاده عطرلیموترش 44

 داستانی کوتاه علی توکلی زانیانی ...فرداتا  45



 داستانی کوتاه آرین وزیردفتری ... هنوز نه 46

 داستانی کوتاه مریم عبدلی یای شیرینرؤ 47

 داستانی کوتاه ایوب ربانی تولدی با سه شمع 48

 داستانی کوتاه مهدی امینی سایه های سپید 49

 داستانی کوتاه محمد جواد حیدری باچی 51

 داستانی کوتاه علی نیکوکار قرار 51

 داستانی کوتاه مجتبی عباسی همدلی 52

 داستانی کوتاه محمدرضا نجفی صدای پای آب 53

 داستانی کوتاه بهزاد آزادی کالس آبی 54

 داستانی کوتاه رسول احمدی اسب  55

 داستانی کوتاه محمد بخشی آر یو والیبال؟ 56

 کوتاهداستانی  مهدی حیدری شکالت 57

 داستانی کوتاه رضا جمالی صدای سارا 58

 ای باغ وحش شیشه 59
 محسن غضنفری

 مهراب اکبری شهپر
 داستانی کوتاه

 داستانی کوتاه مهدی یوسفعلی درون آینه 61

 داستانی کوتاه سید مرتضی سبزقبا داشتن 61

 داستانی کوتاه دانش صلواتی پدر با افتخار من 62

 داستانی کوتاه پورزینب کاظم  حضور 63

 داستانی کوتاه راضیه سراجی باز هم سکوت 64

 داستانی کوتاه حسین فالح آبادی ریموت 65

 داستانی کوتاه مرتضی فرهادنیا پانیک 66

 داستانی کوتاه علی مقدسی وقتی بچه گریه می کنه 67

 داستانی کوتاه عباس عمرانی بیدی مونالیزا 68

 داستانی کوتاه توحید پرستعلی  گذشته استمراری 69

 داستانی کوتاه شهره شافعی خاک 71

 داستانی کوتاه شهاب احمدلو بدون عنوان 71



 داستانی کوتاه مختار عباسی -رضا موری  چهارشنبه سوری 72

 داستانی کوتاه یوسف کارگر آرا 73

 مستند معصومه نورمحمدی سوزنگرد 74

 مستند علی طالبی ارباب 75

 مستند روح اله فخرو آب دادبابا  76

 مستند زینب تبریزی والسی برای تهران 77

 مستند سجاد احمدبیگی (جهیزیه)باوانی 78

 مستند حسین همایونفر خواهران قریب 79

 مستند حامد کلجه ای پناهگاه حامی 81

 مستند منوچهر مشیری نادره کار 81

 مستند مهدی اسدی جمعه قالی 82

83 
 قزوین، کتابت، 

 خوشنویسی، فرهنگنامه
 مستند حمید سهیلی مظفر

 مستند فرید میرخانی لسان الحکما 84

 مستند رضا مجلسی پیشاشو 85

 مستند سید محمدصادق جعفری بافندگان خیال 86

 مستند سید مسیح موسوی نامقی شغل ما 87

 مستند جمشید مجددی نقطه سرخط 88

 مستند احسانیمحمد  روزگاری هامون 89

 مستند سید رضا عربشاهی خپژواک دوید 91

 مستند زهرا نیازی زندگی کور نیست 91

 مستند مظفر حسینخانی هزاوه بابایی 92

 مستند امیرحسین خلیلی دی 19 93

 مستند سروش میالنی زاده علمیه 94

 مستند سید مهدی موسوی برزکی رویاهای رنگی 95

 مستند زهییاسین خوش آمد  چمروک 96

 مستند یاسر طالبی رویای آهنی 97



 مستند فاطمه مرزبان من می مانم 98

 مستند مهدی زمانپور کیاسری پاپلی 99

 مستند سیدحامد نوبری احمدآقا 111

 مستند عباس مهاجران عروس کویر 111

 مستند حجت طاهری پرندگانِ در سایه 112

 مستند رامین ندافی پرندگان بی پایان 113

 مستند سیدحسین صافی جزایر وحش 114

 مستند سیدمحمدرضا هاشمیان رئیس الوزرا 115

 مستند کیوان علیزاده کیانی به روایت کمانچه 116

 مستند حسام اسالمی متهمین دایره بیستم 117

 مستند حسن قهرمانی ویلکیچ 118

 مستند کامیار فاروقی آینه خیال 119

 مستند فرشاد فداییان جهله 111

 مستند امید عبدالهی سفر سهراب 111

 مستند همایون امامی گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران 112
 

 

 

 

  هر گونه اصالحیه در اسامی فوق، مستدعی است در صورت نیاز به  فیلمسازان محترم؛ 

 .اطالع رسانی نمایید com.gmail@goroohehonariیکی ناز طریق نشانی الکترو

                

 المللی فیلم رشد بین  چهل و هفتمین جشنواره  ، دبیرخانهبا تشکر                 

تهران -1۹۳5ماه  آبان                    
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