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 تعالیباسمه                                                                                           

 سازانضمن تقدیر و تشکر از همه فیلمالمللی فیلم رشد، مین جشنواره بیندبیرخانه پنجاه     

 یافته به مسابقههای راهفیلم اسامی شرکت کننده در این دوره از جشنواره، ایرانی وخارجی    

 نماید :زیر اعالم می را به شرح المللبخش بیندر     

 

 ردیف نام فیلم کارگردان کشور قالب

 1 قدم یازدهم نیامریم کشکولی ایران پویانمایی

 2 بادهای پائیزی، بادهای بهاری و دو کبوتر صادق جوادی ایران پویانمایی

 3 بعله جواهریانمهین  ایران پویانمایی

 4 باد دوچرخه سوار نازنین سبحان سربندی ایران پویانمایی

 5 چشمان سرخ شهرام خوارزمی ایران پویانمایی

 6 درخت ترش پوراکبر تراب ایران پویانمایی

 7 خرگوش دهمی علی رئیس -ریحانه کاوش ایران پویانمایی

 8 جنگل دامون رها فرجی -هادی امیری ایران پویانمایی

 9 جوانمردان )ضیافت( علی احمدی ایران پویانمایی

 10 نقاش کوچولو )جاروبرقی( هدا مسعودی -بابک نظری ایران پویانمایی

شیرین  -بهروز سلیمانی نذیر  ایران پویانمایی

 فرناز موذن -سلیمانی نذیر 

 11 راهی

 Ira Elshansky The Other Way Wolf 12 روسیه پویانمایی

 Irene Blei The Tree Has Been Planted 13 آرژانتین پویانمایی

 Adolfo  di Molfetta The N.A.P 14 ایتالیا پویانمایی

 Elizabeth Teo Out of Hand 15 سنگاپور پویانمایی

 Marat Valerievich Narimanov Nestling 16 روسیه پویانمایی

 Giovanni Meola The Flying Hands 17 ایتالیا پویانمایی

 Aline Romero Psychophonic 18 اسپانیا پویانمایی

 Patrick Yu Wang آمریکا پویانمایی
Nguyet Nghi Duong 

The Organized Life 19 

 Joe Chang The Music Box 20 کانادا پویانمایی
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 Luca di Cecca Arturo  Eil Gabbiano 21 ایتالیا پویانمایی

 Rich Webber Bench 22 انگلستان پویانمایی

 Danil Krivoruchko Blindsight 23 آمریکا پویانمایی

 Raship Trikha Pit Stop 24 کانادا پویانمایی

 Abel Goldfarb Ian, A Moving Story 25 آرژانتین پویانمایی

 Edoardo Sartori Quarantine Chorus 26 انگلستان پویانمایی

 Aroop Dwivedi Semantics 27 هندوستان پویانمایی

 ,Santiago Aguilera شیلی پویانمایی

Gabriel monreal 

The Boy and The Mountain 28 

 Ting-Mei Shen,Chia-Rong Tsai Voyage 29 تایوان پویانمایی

 Yiyang Sun Ta Ta Ta 30 چین پویانمایی

 31 ئیرج کاک فردا فرجوند جمشید ایران مستند کوتاه

 32 نازگل دهستانی محمدرضا ایران کوتاه مستند

 33 خسرو پدرم خلیلی حیدری محمد ایران کوتاه مستند

 34 مرگ دربارة پدر، دربارة بهبهانی فرهاد ایران کوتاه مستند

 35 اوچی اسفندیاری محمدهادی ایران کوتاه مستند

 36 من ترانة کارگر مسعود ایران کوتاه مستند

 37 من هستی رضایی کامران ایران کوتاه مستند

 38 کار نادره مشیری منوچهر ایران کوتاه مستند

 39 یرموک شعر آخرین چناری محمد کیومرث ایران کوتاه مستند

 40 خانجان طاهری بابک ایران کوتاه مستند

 41 وُسارِ عبدالهی محمد ایران کوتاه مستند

 42 کاهی کاغذ خاکی مهرداد ایران کوتاه مستند

 43 اجاق بلندنظر علی ایران کوتاه مستند

 Konstantin Atamanyuk Mammoth of Pavlov 44 روسیه کوتاه مستند

 Martin Parlato Five hearts 45 آمریکا کوتاه مستند

 Anna Artemyeva Hand in Hand 46 مجارستان کوتاه مستند

 Pauline Moussours Ana and the flames 47 فرانسه کوتاه مستند
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 Christos Sagias Collecting time 48 یونان کوتاه مستند

 Evgenii Ulikov Just another day 49 روسیه کوتاه مستند

 50 دلبند طالبی یاسر ایران مستند بلند

 51 مار و میر پرورپاک امین ایران بلند مستند

 52 متر چند تنها طاهری حجت ایران بلند مستند

 53 فوکوشیما مسافر نورمحمدی معصومه ایران بلند مستند

 54 گنجشک صد کاج، یک مرتضویان هاشم سید ایران بلند مستند

 55 نیست هافرشته برای جایی کالنتری سام ایران بلند مستند

 56 تامپ آقای و خانم ورهرام فرهاد ایران بلند مستند

 57 آدور اسماعیلی محمدصادق ایران بلند مستند

 58 آرزو دربارة چیز همه جهانگیری کتایون ایران بلند مستند

 59 قهرمان آقالری الهام ایران بلند مستند

 60 طالرودان مجلسی رضا ایران بلند مستند

 61 زارالله باالی طبقة ساکنین رییسی فریبا ایران بلند مستند

 62 قرمز باریک خط خوشدست فرزاد ایران بلند مستند

 Lorenzo Squarcia Koi 63 ایتالیا بلند مستند

 Shariff Nasr Little Stars of Bethlehem 64 هلند بلند مستند

 Peter Bosman Stolen Light 65 هلند بلند مستند

 Aleksei Golovkov Northern Wind Can be Warm 66 روسیه بلند مستند

 Stefano Anselmi The First Gaze,The Italian Who ایتالیا بلند مستند
Invented Cinema 

67 

 Igor Gladkov A Letter to the Descendants 68 روسیه بلند مستند

 Natalya Klimchuk روسیه بلند مستند
Olga Morozova 

33 Words About Design 69 

 _ جنوبی آفریقای بلند مستند

 انگلستان

Gary Janks Chasing Mandela's Rainbow 70 

 71 تاریکی شیرین طعم محمدی رئیس میترا ایران کوتاهداستانی 

 72 قدرتمند نیما تیموری احمد ایران کوتاه داستانی

 73 فالنی آقای و خانم داغیقره شیرین ایران کوتاه داستانی

 74 آنالین خردمندان محمدرضا ایران کوتاه داستانی
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 75 پوش سفید فهیمی رضا ایران کوتاه داستانی

 76 سکوت خطی عمار ایران کوتاه داستانی

 77 رکم بیژنی پور مقیم محمد ایران کوتاه داستانی

 78 رختکن رحمانی عاطفه ایران کوتاه داستانی

 79 کاغذی خدای محمودنیا دانیال ایران کوتاه داستانی

 80 میردنمی هرگز آب دارابی حسین ایران کوتاه داستانی

 81 مأمور امانی محمدحسین ایران کوتاه داستانی

 82 شوفر نجاتی رضا ایران کوتاه داستانی

 83 نباش نگران سرشتپاک مانا ایران کوتاه داستانی

 84 مگامون با نبرد فراهانی شهرابی جعفر ایران کوتاه داستانی

 85 عینک اسماعیلی مرجان ایران کوتاه داستانی

 86 اورژانسی وضعیت خانیاسمی مریم ایران کوتاه داستانی

 87 (عسل از ترشیرین) مادر مهر شریفی زارع محمدعلی ایران کوتاه داستانی

 Hasan Kalender About Arif 88 ترکیه کوتاه داستانی

 Ajitesh Sharma Folktale 89 هندوستان کوتاه داستانی

 Mohammed Khalil Dreams Under the Rubble 90 عراق کوتاه داستانی

 Antonio Costa MOTHER 91 ایتالیا کوتاه داستانی

 Giuseppe Marco Albano KLOD 92 ایتالیا کوتاه داستانی

 Javier Marco Rico ONE 93 اسپانیا کوتاه داستانی

 Yang Hyungseok Summer Training 94 جنوبی کره کوتاه داستانی

 Cláudio Jordão and پرتغال کوتاه داستانی
David Rebordão 

A Tua Vez 95 

 Cedrick Spinassou AN EXCEPTIONAL DAY 96 فرانسه کوتاه داستانی

 Manoj Babu Panta AVASHESH (The Remains) 97 نپال کوتاه داستانی

  Gabriella Bácskai مجارستان کوتاه داستانی
Lajos Dányi  & 

Dread 98 

 Sachin Shivaji Chavan Duo (Dogh) 99 هندوستان کوتاه داستانی

 Hristo Simeonov NINA 100 بلغارستان کوتاه داستانی

 Sandeep Kumar Verma THE BEGINNING 101 هندوستان کوتاه داستانی
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 102 شیری راهِگنج مهرانفر فرهاد ایران داستانی بلند

 103 سینما خداحافظ احمدی یاسر ایران بلند داستانی

 104 پنجره پشت اقیانوس زادهنبی بابک ایران بلند داستانی

 105 هابازیگوش ترکمانی نادره ایران بلند داستانی

 106 پروانه و پیله نژادصالحی محمد ایران بلند داستانی

 107 اتفاق از بعد اوره حیدری پوریا ایران بلند داستانی

 Khanjan Kishore Nath The Bicycle 108 هندوستان بلند داستانی

 Murat çeri In My Dream 109 ترکیه بلند داستانی

 N.Aditya Kunigal The Tree 110 هندوستان بلند داستانی

 Álvaro Cáceres Misión H2O 111 ونزوئال بلند داستانی

 

 

 فیلم رشدالمللی با احترام، دبیرخانه پنجاهمین جشنواره بین

 تهران - 1399ماه بهمن

 

  


