
 بسمه تعالی                   

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

المللی فیلم رشد به شرح ذیل  بین  چهل و هفتمین جشنواره راه یافته به بخش مسابقه فرهنگیان های فیلم

  .گردد اعالم می
 

 نوع اثر نام کارگردان نام فیلم ردیف

 پویانمایی رضا احمدیاری  تنبلی چشم 1

 پویانمایی سید رضا موسوی رفیق بد 2

 پویانمایی رویا حسنی اهل مطالعه را حصاری نیست 3

 پویانمایی لیالمحمدپور باران سمی 4

 پویانمایی مریم سجادی نجف آبادی تا خانه 5

 داستانی بلند بهرام صادقی مزیدی تابستان دوم 6

 داستانی بلند نبی قلی زاده کادو 7

 داستانی کوتاه غالمرضا ساغرچیان سایه 8

 داستانی کوتاه سعید موذنی همراه 9

 داستانی کوتاه منصور مهدیزاده دوستی  11

 داستانی کوتاه محمد هادی عبدی نسب نقاشی من 11

 داستانی کوتاه خسرو روشناس دور دست 12

 کوتاهداستانی  علی صفاری امال 13

 داستانی کوتاه فروزان عباسی زلزله بازی 14

 داستانی کوتاه یعقوب کاظمی چهار 15

 داستانی کوتاه المحمود کبیریعبد بالهای کاغذی 16

 داستانی کوتاه زهرا سادات علمدار بایگی روشنا 17

 داستانی کوتاه سیده زهرا موسوی خشت اخر 18

 داستانی کوتاه شهریار پورسیدیان سایه های یک شهر 19

 داستانی کوتاه حاتم ساعدپناه عبور از توهم 21

 داستانی کوتاه زانیار محمدی نکو خاطرات گلی من 21



 داستانی کوتاه محمد صادقی پیژامه راه راه پدر را باد برد 22

 داستانی کوتاه محمد زندسلیمی انعکاس 23

 داستانی کوتاه جالل نصیری هانیس زمستان گرم 24

 مستند رضا گودرزی موسی فرزند امام زاده 25

 مستند محمد مقیم پوربیژنی معلم مدرسه ی ما 26

 مستند لطیف فتاحی زنگ آخر 27

 مستند علیرضا کارگر قوی بازو جاللی دهکده خارهای دوست داشتنی 28

 مستند رضیه سمیعی منشورهای طالیی 29

 مستند مهدی صباغ زاده مشاوره ژنتیک 31

 مستند عبدالرحمن آقایی مدیر مدرسه 31

 مستند سعیده خرمن دار پرفروغ کالس 32

 مستند محمدعلی یزدان پرست صد سالگی 33

 مستند معصومه کشاورز مشکین فام من باربی نیستم 34

 مستند صدری پشت دار میم مثل خواهر 35

 مستند محسن شیرزایی انتخاب 36

 مستند علیرضا نوروزی خراسانی یک مدرسه یک مرد 37

 مستند صدیقه خواجه حسنی دستانی که بدنیا نیامدند 38

 مستند رادپوررضا  من پاهایم را دوست دارم 39

 مستند مریم آل مومن دهکردی بَلیط 41

 مستند رضا احراری زورخانه 41
 

 

  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 -۶۹۳۱ماه  آبان                    
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