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به نام خداوند هنر آفرين 
برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم هاي علمي، آموزشي و 
تربیتي رشد بهانه زيبايی است  تا بار ديگر همدالن  و همراهان حوزه تعلیم 
و تربیت را در رسانه ای با گستره فراملی مورد تجلیل  و از اين رهگذر بارقه اي 

از تدبیر وامید را درمعرض ديد همگان قرار دهیم.
نام  به  مزين  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  فرموده  به  كه  سالي  در  بي شك 
»اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي ومديريت جهادي« است، توجه بیش از پیش 
به ويژه  امروزيش  و  نوين  وجلوه هاي  »فرهنگ«  بديل  بي  و  وزين  نقش   به 
انكار  اهمیتي  و  اولويت  حائز  اسالمي مان  میهن  آموزشي  نظام  عرصه  در 

ناشدني است.
تربیت دانش آموزان خالق و متفكر، درگرو بهره مندی شايسته از ظرفیت ها 
شكل گیري  و  آموزش  امر  در  كدام  هر  كه  است  رسانه هايی  قابلیت های  و 
ايفا مي نمايند. دراين میان  فیلم،  شخصیت دانش آموزان نقش ارزنده اي را 
به عنوان يكی از جذاب ترين رسانه هاي تاثیرگذار، جايگاه ويژه اي را در آموزش 

و پرورش رسمي و غیر رسمي به عهده دارد. 
در انتها  ضروری است به پاس  اعتماد گران قدر مردم به نظام آموزشي كشور، 
تالش نمايیم ارزش های الهی و انسانی برگرفته از اسالم عزيز را با استفاده 
از زبان شیوای هنر، در اختیار دانش آموزانی كه به امانت به دست ما سپرده 

شده اند، انتقال دهیم.
                                                )خداقوت و به امید تالش روزافزون(

پیام حجت االسالم و المسلمین 
دكتر محی الدین بهرام محمدیان 
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی
) رییس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی فیلم رشد(

به نام خداوند جان وخرد
خداوند بزرگ و مهربان را شاكريم كه چهل و چهارمین جشنواره بین المللي 
فیلم هاي علمي، آموزشي وتربیتي رشد، امسال نیز با عنايت و لطف حضرت حق 
تعالي درسالي كه مزين است به نام »اقتصاد وفرهنگ با عزم ملي و مديريت 

جهادي« كار خود را آغاز نموده است.
 جشنواره بین المللي فیلم رشد يكي از قديمي ترين جشنواره هاي كشور عزيزمان 
است كه طي  مدت فعالیت خود توانسته است با عمل به رسالت ارزشمندش كه 
همانا انتقال مفاهیم عالي تعلیم و تربیت به دانش آموزان عزيز است، گامي موثر 

بردارد. 
هر چند اين جشنواره در پیمودن مسیر پر پیچ وخم خود به داليل خاص، گاهي 
درنگ داشته وگاه نیز دستخوش تغییرات محتوايی و ساختاري شده است. لیكن 
اكنون در ادامه مسیر  حضور بالندگي خود در سطح جهان، جشنواره بین المللي 
فیلم هاي علمي، آموزشي و تربیتي رشد با شعار »دانش در آينه تصوير« جايگاه 

خود راتثبت نموده است.
دراين جا وظیفه خود مي دانم از تمامي فیلم سازان داخلي وخارجي شركت كننده 
در اين جشنواره و همچنین از حضور و شركت هنرمندان، منتقدين، فرهیختگان 
و تمامي دست اندركاران و برگزاركنندگان پرتالش اين جشنواره از صمیم قلب 
سپاسگزاري كنم، امیدوارم كه با ياري پروردگار بزرگ شاهد رشد وتعالي بیشتر اين 
جشنواره گرانقدر در جهت تحقق اهداف فرهنگي، تربیتي، علمي وآموزشي  نظام 

مقدس جمهوري اسالمي ايران در دوره هاي آينده باشیم.    
                                                                      علی اصغر فانی 

وزیر آموزش وپرورش 

پیام دكتر علی اصغر فانی 
وزیر محترم آموزش وپرورش 
به چهل و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم های علمی آموزشی و تربیتی رشد 
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 آقای ارشادی در چند سال اخیر 
نور و رنگ و  با افسون دنیای  شما 
صدا و تصویر، حدیت  فداکاری های 
معلمان این مرز و بوم را به تصویر 
لطفا  اید،  کرده  ماندگار  و  کشیده 
باز هم کمی از فیلم »سخن عشق« 

برایمان بگویید؟
مستند  فیلم  يك  عشق  سخن 
و  زندگی  از  خالصه ای  كه  است 
ارزشمند فاطمه آقايی  فعالیت های 
معلم كالس چهارم دبستان  را به 
كار  آقايی  خانم  می كشد.  تصوير 
تدريس خود را از مشهد آغاز كردند 
و  استخدام  به  سال  دو  از  پس  و 
وزارت آموزش و پرورش درآمدندو 
را  خود  تدريس  بعدی  سال های 
در  ايشان  گذراندند.  تهران  در  نیز 

آموزش   18 منطقه  در  گذشته 
وپرورش تهران مشغول به تدريس 
در  نیز  حاضر  حال  در  و  بودند 
در  زينب  حضرت  شاهد  مدرسه 
شهر  پرورش  و  آموزش   5 منطقه 
فعالیت های  به  مشغول  تهران 

آموزشی و تدريس هستند.
آقایی  خانم  در  ویژگی هایی   چه 
تا شما  وجود داشت که سبب شد 
ایشان را به عنوان شخصیت  اصلی 

فیلم مستند خود انتخاب کنید؟
در پی فراخوان دبیرخانه جشنواره 
و ارسال به ادارات كل استان ها برای 
شاخص،  فداكار،  معلمان  معرفی 
 15 از  مجموع  در  وخالق  مبتكر 
معلمان  از  نفر   271 كشور  استان 
از  آقايی  خانم  كه  شدند  معرفی 

میان اين 271 معلم برگزيده شدند. 
تمامی معلمان  خدمات  هرچند 
شايسته تقدير است، اما فعالیت های 
ايشان بسیار چشمگیرتر از سايرين 
در  آقايی  خانم  اين  بر  عالوه  بود. 
بودند  فعال  مختلفی  زمینه های 
ايشان 3 سال معلم نمونه كشوری 
تولید  در  و  شدند  تهران  استان 
همچنین  و  الكترونیكی  محتوای 
كمك  تجهیزات  خالقانه  تولید 
البته  و  بوده اند  فعال  آموزشی 
دارای  ايشان  تولیدات  از  بسیاری 
و  است  آموزشی  استانداردهای 
قابلیت استفاده در مدارس را دارند. 
ويژگی های  از  يكی  اين  بر  عالوه 
خالقانه  كارهای اين معلم تالشگر 

برای  است،  بازی  از طريق  آموزش 
مثال ايشان بازی منچی را طراحی 
كرده اند كه از طريق آن درس تاريخ 
را به دانش آموزان آموزش می دهند.

از ديگر نكات قابل ذكر در مورد 
ايشان آشنايی زياد اين معلم عالقه 
است.  روز  فناوری های  به  مند 
در  و  آزاد  ساعات  در  كه  آنجا  تا 
را  خود  زمان  و  وقت  نیز  تابستان 
نوين  فناوری های  يادگیری  صرف 
دانش آموزان  با  بتوانند  تا  كرده اند 
قوی تری  و  موثرتر  ارتباط  خود 

داشته باشند. 
زمینه  در  آقايی  خانم  همچنین 
تألیف كتاب نیز فعال بوده اند و يك 
كتاب نیز نوشته اند. آوازه اين معلم 

بوده  ايی  گونه  به  خدوم  و  خالق 
است كه مراسم آغاز سال تحصیلی 
1393  با حضور معاون اول ريیس 
و  جهانگیری  آقای  جناب  جمهور 
وزير آموزش و پرورش جنای آقای 
ايشان  كالس  سر  بر  دكترفانی 
آقای  جناب  همچنین  شد.  برگزار 
انتشارات  دفتر  كل  مدير  ناصری 
از  نیز  آموزشی  تكنولوژی  و 
آقايی  خانم  صادقانه  فعالیت های 

تقدير كرده اند.
 از آنجایی که در جریان ساخت 
کالس  در  هم  خودتان  شما  فیلم، 
داشته اید؟  حضور  ایشان  درس 
تلقی شخصی شما از فضای کالسی 

ایشان چگونه است؟
فرصت  فیلم  اين  ساخت 
مجموعه  و  من  برای  ارزشمندی 
عوامل ساخت فیلم بود. خوشبختانه 
بسیار  عاطفی  رابطه  آقايی  خانم 
برقرار  خود  دانش آموزان  با  قوی 
می كردند و برای دانش آموزان خود 
در  حتی  و  می كردند  صرف  زمان 
زمان های استراحت و نیز زنگ های 
تفريح وقت خود را به صحبت و رفع 
مشكل دانش آموزان خود اختصاص 

می دادند.

اشاره: چند سالی است که عنوان جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد با 
نام معلمان ایثارگر و فداکاری که تمامی وجود خود را در طبق اخالص گذاشته اند گره خورده است. 
معلمانی که عالوه بر سختی ها و مرارت های معمول کار معلمی، تالش های ویژه ای را برای خدمت به 
دانش آموزان خود به کار بسته اند تا معلمی و واژه عشق را دوباره معنا کنند. امسال نیزچون سنت 
پسندیده چند سال اخیر افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، از عشق و عاطفه  
یک معلم فداکار دیگر تقدیر خواهد کرد.  نام معلمان با فداکاری، ایثار و مهر و محبت گره خورده 
است. معلمانی که تربیت کنندگان نسل های روشن و آینده داران فردای فرزندان ما هستند. درهمین 
ارتباط برای پاسداشت مقام تمامی معلمان فداکار کشورمان به سراغ آقای هوشنگ ارشادی کارگردان 
فیلم سخن عشق رفته ایم تا از زبان ایشان شمه ای از شرح حال معلم خدوم دیگری را بشنویم تا این 

حدیث با گفته ها و ناگفته های مراسم تقدیر از ایشان کامل و کامل تر شود. 

سخن عشق!
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در آستانه برگزاری چهل و چهارمین 
و  رشـد  فیلم  بین المللـی  جشنواره 
بین المللی  جشنــواره  دوازدهمیـن 
دانش آموزان فیلم ساز  نشست خبری 
اين رخداد آموزشی و فرهنگی، روز 
سه شنبه 20 آبان ماه در محل دفتر 
تكنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و 

برنامه ريزی آموزشی برگزار شد. 
 در ايــن نشست كــه بــا حضور 
حجت االسالم دكتر محی الدين بهرام 
محمديان معاون وزير و رئیس سازمان 
و  آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش 
اين  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
دبیر  بديعی؛  سعید  سید  جشنواره، 

جشنواره و حضور گسترده نمايندگان 
رسانه های جمعی برگزار شد، گزارش 
چهل  برنامه های  و  اجرا  چگونگی 
بین المللی  جشنواره  چهارمین  و 
تربیتی  و  علمی، آموزشی  فیلم های 
رشد اعالم و به سئواالت خبرنگاران 
پاسخ  جشنواره  خصوص  در  حاضر 

داده شد.
 

تاکید برگسترش مشارکت دستگاه های 
مختلف در حوزه  تولیــد و انتخاب 

فیلم های آموزشی
آقای دكتر محمديان معاون وزير و 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزی 

آموزشــی كــه ريــاست شــورای 
سیاستگذاری اين جشنواره را هم بر 
عهده دارد، با اعالم تشكر از همراهی 
رسانه های  صمیمانه  مشاركت  و 
رسانی  اطالع  و  در حمايت  جمعی 
در خصوص جشنواره فیلم رشد در 
و مشاركت گسترده  قبل  دوره های 
در چهل و چهارمین دوره جشنواره 
اين  در  حضور  از  من  قصد  گفت:  
نشست، بیشتر قدرشناسی ازحضور 
ارزشمند شما دوستان برای پوشش 
جشنواره  رسانی  اطالع  و  خبری 
است و آقای مهندس بديعی گزارش 
فرايند و برنامه های جشنواره را اعالم 

بخش  ابن  به  ديگر  من  كه  كردند 
نمی پردازم. ضمنا چون بعد از ظهر 
در نمايشگاه مطبوعات حضور خواهم 
و  مطبوعاتی  صحبت های  داشت، 
يك  عنوان  به  را  خودم  رسانه ای 
حاضر  خبرنگاران  با  رسانه  صاحب 
صنفی  همكاران  و  نمايشگاه  در 
اما  میان خواهم گذاشت.   در  شما 
می كنم.  اشاره  مهم  نكته  دو  به 
سیاستگذاری  شورای  در  امسال 
بر  ما  تاكید  عمده ترين  جشنواره 
دستگاه های  مشاركت  گسترش 
بود.  فیلم  رسانه  حوزه  در  مختلف 
زمینه  دراين  خودشان  كه  مراكزی 
آموزشی  پیام   و  مسئولیت  دارای 
و تربیتی هستند و يا در كار تولید 
اين گونه فیلم ها نقش دارند. تصمیم 
بر اين است كه عموم اين دستگاه ها 
و مراكز در شورای سیاست گذاری 
جشنواره عضويت رسمی پیدا كنند 
و زمینه ای فراهم شود تا نظرات آنان 
در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها 
اعمال شود تا بتوانیم برای امسال و 
از مشاركت بیشتری  سال های آتی 
بهره مند شويم.  ما همواره قائل به 
اين موضوع بوده ايم كه از مشاركت 
و همراهی حداكثری همه نهادهای 
مرتبط برای امور مربوط به جشنواره 
استفاده كنیم و در حال حاضر هم 
با هدف مشاركت بیشتر دستگاه ها 
و نهادهای مرتبط همین سیاست را 

دنبال می كنیم. 
آموزش های  حوزه  در  ضمنا 
شهروندی كه در كتاب های درسی 
است،  شده  طرح  مباحثی  هم 
تولید  خصوص  در  است  نظر  در 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
موثرتری  و  مرتبط  فعالیت های  هم 

انجام شود. 

بازی بزرگان! 
22 داور خارجی و ایرانی 209 اثربرتر 

جشنواره فیلم رشد را داوری می كنند 
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فیلم  بین المللی  جشنواره  موفقیت 
رشد در گرو همت ملی

جشنواره بین المللی فیلم های علمی، 
ملی  كاری  رشد  تربیتی  و  آموزشی 
است كه موفقیت آن در گرو همراهی 
به  می توانند  كه  است  كسانی  همه 
توسعه و تعمیق اين فعالیت هنری 
از  همچنین  كنند.  علمی كمك  و 
همراهی و معاضدت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، شورای شهر تهران،  
معاونت ها و بخش های مختلف وزارت 
آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی 
از  ديگر  برخی  و  تهران  شهرداری 
هم  مختلف  دستگاه های  و  مراكز 
اين  امیدواريم  كه  بوده ايم  برخوردار 
يابد  توسعه  همراهی ها  و  حمايت ها 
مردم  تشكل های  همراهی  ضمن  و 
امكان  اين  كه  كسانی  تمام  و  نهاد 
و  آموزش  كه  دارند  را  ظرفیت  و 
پرورش را در زمینه بهتر برگزار كردن 
جشنواره ياری كنند، به كمك بیايند 
تا انشاهلل بتوانیم فعالیت های موثرتر و 
منسجم تری را در خصوص فیلم های 
انجام  به  تربیتی  و  آموزشی  علمی، 

برسانیم.    
در  هم  تغییری  افزود:  ايشان 
معیارهای انتخاب فیلم های برتر ايجاد 
حساسیت  و  دقت  با  تا  است  شده 
فیلم هايی  آثار،  انتخاب  برای  بیشتر 
كه به مرحله داوری و انتخاب نهايی 
می رسانید،  واقعا از تمامی  شاخص ها و 
ويژگی های يك فیلم شاخص آموزشی 
و تربیتی برخوردار باشند. به همین 
شده  ارائه  فیلم های  كیفیت  جهت 
نسبت  چهارم  و  چهل  جشنواره  در 
به سال های قبل حتما باالتر و دارای 
خواهد  بیشتری  كیفی  شاخص های 
يك  عنوان  به  می تواند  اين  كه  بود 
تغییر كیفی سطح كلی آثار برتر را هم 
ارتقاء دهد و باعث شود كه آثار بهتر و 
ماندگارتری به دست مخاطبان برسد.  
موضوع ديگر هم اين  است كه ما 
از چند سال قبل اعالم می كرديم كه 
هدف جشنواره اين است كه فیلم های 
خوب معرفی بشوند و خوشبختانه اين 
هدف محقق شده است و با همراهی 
رسانه های جمعی، بخصوص نشريات 
و  اخبار  كه  مجالتی  و  روزنامه ها  و 
داده اند  پوشش  را  جشنواره  اتفاقات 
اين اتفاق تا حد زيادی صورت گرفته 
است، اما در گام های توسعه جشنواره 
به دنبال اين هستیم كه با اجرای هم 
زمان جشنواره در استان ها،  بويژه با 

اين  كه  آثاری  باشند.  گرفته  قرار 
شده  رعايت  آن  مورد  در  اصل  دو 
باشد مورد استقبال است و مدارس 
رعايت  با  می توانند  دانش آموزان  و 
رعايت  جمله  از  و  مقررات  ساير 
ساعات درسی و آموزشی و با كسب 
اين  از  دانش آموزان،  اولیاء  رضايت 
به  را  دانش آموزان  و  ديدن  آثار 

ديدن آن ترغیب كنند. 
و  پژوهش  سازمان  رئیس 
در  افزود:  آموزشی  برنامه ريزی 
اين  برای  زيادی  خواست های 
مالک  اما  دارد،  وجود  موضوعات 
بهترين  برای  كه  است  اين  ما 
يعنی  كشور،  اين  سرمايه های 
بهترين ها گزينش  بايد  دانش آموزان 
و معرفی شوند و اجازه نداريم كه هر 
ارزش  كم  آثار  جمله  از  تولیدی  اثر 
آموزشی  فاقد شاخص های علمی ،  و 
دانش آموزان  اختیار  در  را  تربیتی  و 
كودكانی  و  نوباوگان  بخصوص  و 
قرار دهیم كه هنوز قدرت تشخیص 
برای  آثار  گزينش  در  بايد  و  ندارند 
آنان دقت و حساسیت به خرج دهیم. 

نمایش فیلم های رشد از گیالن تا مکران
در ادامه نشست، مهندس سعید 
چهارمین  و  چهل  دبیر  بديعی 
ارائه  ضمن  رشد  فیلم  جشنواره 
گزارشی در خصوص اين جشنواره 
جشنواره  چهارمین  و  چهل  گفت: 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
آبان   30 تا   23 از  رشد  تربیتی  و 
از  فیلم هايی  و  می شود  برگزار  ماه 
كشورهای مختلف از جمله: آلمان، 
ايتالیا،  انگلستان،  استونی،  اسپانیا، 
سوئیس،  روسیه،  بلژيك،  ايرلند، 
فرانسه، كانادا، گوادالوپ، مارتینیك 
و هلند  نیز در اين رخداد  آموزشی 
مجموع  در  و  دارند  علمی حضور  و 
 40 از  فیلم   197 و  هزار  يك 
كشور به دبیرخانه جشنواره رسید 
به  مربوط  اثر  میان 21  اين  از  كه 
نیز  اثر   980 و  خارجی  هنرمندان 
از آن هنرمندان و فیلمسازان ايرانی 
ابتدای  از  آثار  داوری  كار  است. 
از  گروهی  حضور  با  شهريورماه 
كارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و 
فرهنگ و هنر آغاز شده و در نهايت 
بخش  به  نمايش  برای  اثر   209
مسابقه راه يافت كه اين آثار توسط 
داوران نهايی قضاوت و آثار برتر در 
مراسم اختتامیه جشنواره معرفی و 

و  آموزشی  واحدهای  به  آن ها  ورود 
فرهنگی بتوانیم تغییری محسوس و 
اثر گذار را در سطح مدارس و در بین 
دانش آموزان  يعنی  اصلی  مخاطبان 

پديد آوريم.  

اقتصاد فیلم آموزشی موضوعی جدی 
و تاثیر گذار

سیاستگـذاری  شــورای  رئیــس 
جشنواره بین المللی فیلم رشد تاكید 
به  منجر  بیفتد  اتفاق  اين  اگر  كرد: 
اتفاق مهم تر و اثر گذارتری خواهد 
شد كه همان پا گرفتن اقتصاد فیلم 
آموزشی است. موضوعی كه می تواند با 
آثار اقتصادی خود باعث بازاری جذاب 
برای تولید فیلم های آموزشی و تربیتی 
شود و آينده تولید و توسعه فیلم های 

آموزشی و تربیتی را تضمین كند. 

همانطور كه در دوره قبل هم اعالم 
كرديم توجه به اقتصاد فیلم آموزشی 
موضوعی است كه بايد مورد توجه تام 
و تمام قرار گیرد تا شاهد تولید آثاری 
ماندگار و موثر در اين زمینه باشیم و 
ضمنا باعث تشويق تولید كنندگان و 
حامیان اين گونه فیلم ها نیز خواهد شد.  

و  فاخر  آثار  از  حمایت  ما  سیاست 
شاخص حوزه آموزش است

طرح  با  جشنواره  خبری  نشست 
ادامه  خبرنگاران  سوی  از  سئوال 
يافت و با طرح اين سئوال كه سازمان 
آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش 
و  فیلم  فرهنگ  ترويج  درراستای 
استفاده از هنر سینما چه تمهیداتی 
برای ديده شدن آثار هنری تولید شده 
فیلم های  بخصوص  عرصه،  اين  در 

ساخته شده برای كودكان انجام داده 
است، شكلی تعاملی به خود گرفت.  
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره 
از  سئوال  طرح  از  استقبال  ضمن 
آمادگی  اعالم  و  خبرنگاران  سوی 
برای حمايت از اين گونه آثار گفت: 
از  حمايت  همیشه  ما  سیاست 
تولیداتی بوده است كه در راستای 
و  آموزشی  سیاست های  و  اهداف 
تربیتی كشور تولید شده اند و االن 
هم به همین سیاست پايبنديم، اما 
مسئله مهم اين است كه اين گونه 
تولیدات در صورتی مورد تايید قرار 
از  را  الزم  مجوزهای  كه  می گیرد 
حوزه  رسمی در  و  قانونی  مبادی 
كرده  دريافت  هنری  و  آموزشی 
از نظر سیاست های  باشند و ضمناً 
تايید  و  كارشناسی  مورد  آموزشی 

تغییری هم در معیارهای 
انتخاب فیلم های برتر ایجاد شده 
است تا با دقت و حساسیت  
بیشتر برای انتخاب آثار، 
فیلم هایی که به مرحله داوری و 
انتخاب نهایی می رسانید، واقعا از 
تمامی شاخص ها و و یژگی های 
یک فیلم شاخص آموزشی و 
تربیتی برخوردار باشند. به همین 
جهت کیفیت فیلم های ارائه 
شده در جشنواره چهل و چهارم 
نسبت به سال های قبل حتما 
باالتر و دارای شاخص های کیفی 
بیشتری خواهد بود 
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اعالم خواهد شد. 
دبیر چهل و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم رشد با بیان اينكه 
روز  جشنواره  افتتاحیه  مراسم 
جمعه در سینما فلسطین با حضور 
فیلمسازان،  مسووالن،  از  شماری 
هنر  و  فرهنگ  عرصه  فعاالن  و 
پس  كرد:  تصريح  می شود،  برگزار 
در  افتتاحیه  مراسم  برگزاری  از 
روز  از  فیلم ها  اكران  جمعه،  روز 
می شود  آغاز   - آبان   24  - شنبه 
و فیلم های منتخب  در سه سالن 

سینما فلسطین، 200 آموزشگاه در 
مناطق نوزده گانه شهر تهران، 20 
كانون فرهنگی تربیتی، 17 پرديس 
به  مركز   20 و  فرهنگیان  دانشگاه 
طور همزمان در استان گیالن و در 
سواحل مكران )جاسك، كنارک و 

چابهار( به نمايش در می آيد.
ايرانی  بخش  در  گفت:  بديعی 
ايرانی  فرهنگیان  فیلم،   108
ساز  فیلم  دانش آموزان  25فیلم، 
38 اثر، بخش بین الملل 36 فیلم و 
دانش آموزان خارجی دو فیلم برای 

اساس  بر  نهايی  مرحله  در  رقابت 
رای گروه داوران انتخاب شده اند.

الزم به توضیح است كه  دبیرخانه 
جشنواره با ارسال سه هزار فراخوان 
به زبان فارسی به موسسات و مراكز 
تولید فیلم، افراد حقیقی و حقوقی 
و  مطبوعات  و  نشريات  در  و چاپ 
فراخوان  فرم  و  نامه  آيین  هزار  دو 
سازی  فیلم  موسسات  به  انگلیسی 
در  فیلم  تولید  اندركاران  دست  و 
اين  هنرمندان   از  جهان  سراسر 
رويداد  اين  در  حضور  برای  عرصه 
در  آورد كه  به عمل  بزرگ دعوت 
به  را  خود  آثار  كشور   40 مجموع 
ضمناً  كردند.  ارسال  جشنواره 
برنامه های ويژه اين دوره از جشنواره  
پیشكسوتان  از  تجلیل  شامل 
تجلیل  جشنواره،  قبلی  دوره های 
كننده  برگزار  تمامی استان های  از 
جشنواره 43، نمايش فیلم ها در 17 
فرهنگیان سراسر  دانشگاه  پرديس 
 200 در  جشنواره  اجرای  كشور، 
و  فرهنگی  كانون   16 و  آموزشگاه 

هنری شهر تهران خواهد بود. 
جشنواره  چهارمین  و  چهل  دبیر 
خاطرنشان  رشد  فیلم  بین المللی 
چهار  توسط  آثار  داوری  كار  كرد: 
داور خارجی و 18 داور ايرانی صورت 

می گیرد و اين دوره از جشنواره 30 
به كار  برگزيدگان  از  با تجلیل  آبان 

خود پايان می دهد.

اولین  و  ترین  فراگیر  بزرگترین، 
جشنواره فیلم های آموزشی

محمد  نشست  اين  در  همچنین 
ابراهیم محمدی مدير روابط عمومی و 
و  پژوهش  سازمان  بین الملل  امور 
خیر  ضمن  آموزشی،  برنامه ريزی 
از  تشكر  و  رسانه  اصحاب  به  مقدم 
خبری  پوشش  برای  آنان  حضور 
جشنواره و انعكاس خبرهای مربوطه 
در رسانه های جمعی گفت: امروز در 
حضور شما دوستان رسانه ای نشست 
جشنواره  چهارمین  و  چهل  خبری 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
و تربیتی رشد را به عنوان بزرگترين، 
فراگیر ترين و اولین جشنواره فیلم های 
قدمتی  از  كه  كشور  در  آموزشی 
است،  برخوردار  سال   50 حدود 
كه  جشنواره ای  می كنیم.  برگزار 
توانسته  برگزاری  دوره   43 از  پس 
خود  مخاطبان  میان  در  است، 
اثرات  و  كند  محكمی باز  پای  جای 
نیز  درس  كالس های  تا  آن   مفید 
خصوص  در  و  كرده  پیدا  توسعه 
تسهیل در ياددهی- يادگیری برای 

زيادی  حدود  تا  عزيز  دانش آموزان 
موثر بوده است.  

به  جشنواره  اين  كرد:  تاكید  وی 
و  آموزشی  جشنواره  يك  عنوان 
تربیتی كه جنبه علمی آن نیز مورد 
نظراست، عمری بیشتر از 4 دهه دارد 
و همین تداوم و پیوستگی در میان 
اهمیت  از  نشان  می تواند  مخاطبان 
و جايگاه آن داشته باشد. به همین 
رسانه های  مسئوالنه  حضور  لحاظ 
حضور  شاهد  امروز  ما  كه  جمعی 
رسانه ها  اين  نمايندگان  گسترده 
در اين نشست هستیم می تواند در 
معرفی بیشتر اين جشنواره و ايجاد 
ارتباط با مخاطبان معلم و دانش آموز 
كه  باشد  موثر  خانواده ها  حتی  و 
امیدواريم با اطالع رسانی به موقع و 
كافی همه همكاران ما در بخش رسانه 
بتوانند در اين كاربزرگ كه نتیجه آن 
می تواند برای آينده سازان كشور مفید 
باشد سهم خود را به خوبی ايفا كنند. 
جلب  برای  كرد:  اعالم  محمدی 
مشاركت بیشتر رسانه ها و تقدير و 
تشكر از رسانه هايی كه تالش بیشتر 
اطالع  و  معرفی  امر  در  موثرتری  و 
از  دوره  اين  خصوص  در  رسانی 
جشنواره داشته باشند، از رسانه های 

برتر قدردانی به عمل خواهد آمد. 
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مشاهده كرد. انیمیشن »بچه هايی از سرزمین های ديگر« 2006، او جايزه  بهترين 
انیمیشن را از جشنواره فیلم كوتاه استانبول به دست آورده است. »گولسین« و »يك 
فنجان قهوه  ترک« دو انیمیشن جديد او هستند كه »يك فنجان قهوه  ترک« 

تولیدی مشترک با كشور فرانسه است.

Mahin Javaherian
Born 1950. Graphic designer، animator، producer and director of animation 
films. A Graduate in animation at Faculty of Fine Arts - Tehran University. One 
of the founding members of the Iranian branch of ASIFA، In 1980، and a mem-
ber of it، for 21 years. Since 1997، she is a member of Iran Graphics Association. 
Lecturer at Art University، T.B.U، IRIB Faculty، and Center of Artistic Experi-
ences-Ministry of Culture and Islamic Guidance. She has participated in some 
graphics exhibition inside and abroad. As production designer she has contrib-
uted to some TV series for children، and، the feature film of Wishing Affection. 
As producer and director she has made the animations of I Greet the Sun Again 
Once More; I Am Not From Dust; I Did Run and Run; Archimedes; It Rains 
Cats and Dogs.

داوران گروه فیلم های انیمیشن)پویا نمایی(

Nazli Ednouian
In Izmir، Nazlı Eda Noyan was born in 1974. With a strong academic back-
ground in Graphic Design، Noyan worked as a writer، freelance illustrator and 
designer in various books and magazines. She also produced animation works 
including Children of the Other Lands (2006)، which won Best Animation award 
in Istanbul Short Film Festival. One Cup of Turkish coffee (coproduced with 
France) and Gülçin are her two new animation projects.
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فیلم رشد از دغدغه های همیشگی 
من است! 

برگزاری و توجه به جشنواره فیلم 
رشد همیشه برای من يك عالقه مندی 
جدی در آموزش و پرورش و دستگاه 
تعلیم وتربیت بوده و هست. به همین 
دلیل عالقه و علقه خاصی به جشنواره 
افتخار  طرفی  از  دارم.  رشد  فیلم 
سمت  در  سالی  چند  كه  داشته ام 
معاونت سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی، دبیری اين جشنواره را هم 
بر عهده داشته ام. همین جا بر خودم 
فرض می دانم كه از همه همكاران عزيز 
و ارجمندم در آن سازمان صمیمانه 
تشكر كنم. جناب آقای مهندس بديعی 
هم كه در دوره جديد مسئولیت دبیری 
جشنواره را بر عهده گرفته اند، انسان 
شايسته، توانمند، متخصص و خوش 
فكری هستند كه نسبت به حوزه رسانه 
مطلع و آگاه هستند و انشااهلل توفیقات 
بیشتری هم در انتظار اين جشنواره 

قديمی و تاثیرگذار خواهد بود.

باید به فکر استفاده بیشتر از ظرفیت های 
نهفته جشنواره فیلم رشد باشیم 

رشد  فیلم  جشنواره  خوشبختانه 
برگزاری 43 دوره و در حالی  از  بعد 
برگزاری دوره چهل و  كه در آستانه 
چهارم آن هستیم،  با تیم كارشناسان 
خبره ای كه دارد، به سطح مناسبی 
از رشد و بلوغ رسیده است و بسیاری 
از برنامه های آن به شكلی نهادينه و 
منظم در حال اجراست كه اين نظم 
برای  خوبی  زمینه  می تواند  تداوم  و 
تاثیر گذاری و اثربخشی چنین رويداد 
ارزشمندی باشد.  در حال حاضر هم 
توفیق حضور در شورای سیاستگذاری 
اين جشنواره را دارم و به نظرم در دوره 
جديدی كه پیش روی ماست، بايد اين 
جشنواره  توسعه و گسترش بیشتری 
پیدا كند و حیطه تاثیر و حضور آن در 

بین مخاطبان افزايش يابد. 
به اعتقاد من اين جشنواره از ظرفیت 
و پتانسیل بااليی برخورداراست و بايد 
در وزارت آموزش و پرورش، در سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و حتی 
بخش های بیرون از اين مجموعه نگاه 
و  و سطوح  تغییر كند  آن  به  نسبت 
بخش های بیشتری را در برگیرد. اين 
جشنواره عالوه بر ابعاد بین المللی خود، 
اتفاق و فرصتی ملی است كه بايد قدر 
همه  مشاركت  زمینه  و  شود  دانسته 
سازمان های  نهادی،  مراكز  سازمان ها، 
كه  بخش هايی  همه  و  نهاد  مردم 
می توانند در توسعه محتوا و گسترش 

حیطه تاثیرگذاری آن موثر باشند، بیش 
از پیش فراهم آيد.  جشنواره بین المللی 
تربیتی  و  آموزشی  علمی،  فیلم های 
با  مرتبط  قديمی،  جشنواره ای  رشد، 
ماموريت های آموزش و پرورش، تاثیر 
بر  منطبق  و  مخاطبان  گذاردربین 
و معلمان است  نیازهای دانش آموزان 
كه پس از 4 دهه برگزاری و بیش از 5 
دهه حضور در بین مخاطبان،  می تواند 
گام های تحولی پیش رو را با سرعت 
و  كند  طی  بیشتری  تاثیرگذاری  و 
ضمن بهره گیری از امكانات موجود در 
ارتباطات،  و  اطالعات  فن آوری  حوزه 
زمینه ای مناسب را در دنیای افسونگر 
مجازی پیش روی مخاطبان تنوع طلب، 
جستجوگر و كنجكاو خود قرار دهد تا 
بتوانند با استفاده از دنیای جادويی فیلم 
و سینما بیش از پیش بیاموزند و اثرات 
ماندگار خود را بر مخاطبان ماندگارتر 

كنند.  

جشنواره  از  پشتیبانی  و  حمایت 
بین المللی فیلم رشد باید افزایش یابد

می كنیم،  نگاه  سوابق  به  وقتی 
مورد  موضوع همیشه  اين  می بینیم 
نظر برگزاركنندگان اين جشنواره بوده 
فعالیت های  با  همراه  بايد  كه  است 
ادواری خود گام هايی را برای توسعه 
و تحول در اين زمینه نیز بردارند و 
سال  چند  در  كه  هستیم  شاهد  ما 
اخیر اين جشنواره توانسته است به 
صورت جشنواره ای مستمر در طول 
سال آثار منتخب و برگزيده خود را 
برای مخاطبان در سرتاسر كشور به 
در  تهران  بر  و عالوه  بگذارد  نمايش 
ديگر استان های كشور نیز سالن های 
ويژه نمايش اعم از كانون های فرهنگی 
هنری  و  سینمايی  مراكز  تربیتی،  و 
و سالن های نمايش فیلم در مدارس 
زمینه ای برای نمايش و تماشای اين 

فیلم ها توسط مخاطبان بوده است. 
يكی ديگر از ويژگی های اين جشنواره 
اين  بعد ملی  از  به گونه ای متاثر  كه 
و  حمايت  موضوع  است،  جشنواره 
پشتیبانی همه جانبه نهادها و مراكز 
اين  از  اجتماعی  و  و هنری  فرهنگی 
رويداد علمی، آموزشی و تربیتی است 
كه امیدواريم با تداوم آن شاهد اثربخشی 
بیشتر جشنواره در همه سطوح اجتماعی 
باشیم و اتفاقا يكی از اتفاقات مهمی كه 
بايد در آستانه دوره جديد مورد توجه 
باشد اين است كه بتوانیم نظر مراكز  و 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی را به اين 
رخداد اثر گذار جلب كنیم و با جلب 
مشاركت واقعی و گسترده از راهنمايی، 

مشورت و مشاركت آنان در همه سطوح 
از مرحله برنامه ريزی تا اجرای جشنواره 

بهره ببريم. 

در اسناد تحولی آموزش و پرورش بر 
استفاده از رسانه فیلم تاکید شده است

با اجرايی شدن اسناد تحولی آموزش 
و پرورش و اسنادی مهم و اساسی مثل 
سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و 
يا سند برنامه ملی درسی و تاكید اين 
اسناد باالدستی بر استفاده از رسانه های 
گوناگون و به خصوص رسانه تاثیرگذار 
فیلم، بازهم جشنواره بین المللی فیلم 
رشد ظرفیت بسیار ارزشمندی است كه 
بايد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
اعتقاد شخصی من اين است كه فیلم 
رشد محصول وزارت آموزش و پرورش 
و  پژوهش  سازمان  چه  گر  و  است 
برنامه ريزی آموزشی متولی اين كار است 
و خوشبختانه به شايستگی هم اين كار 
را انجام می دهد، اما بايد همه بخش های 
اين وزارتخانه در توسعه اين جشنواره 
بین المللی سهم و مشاركت بیشتری 
داشته باشند تا در سال های پیش رو 
شاهد اثر گذاری بیشتر آن باشیم. يادمان 
باشد كه نبايد از قدرت رسانه ای مانند 
فیلم كه می تواند در هر شرايطی مورد 

استفاده قرار گیرد غافل شويم.
  

با نقد منصفانه و دلسوزانه جشنواره 
فیلم رشد را توسعه و تعمیق بخشیم 

حال كه در آستانه نیم قرن برگزاری 
قرار  اين جشنواره  تاثیرگذار  و  موفق 
داريم، ضمن ادای احترام به همه كسانی 
كه اين جشنواره را از آغاز تا امروز در 
مسیر توسعه كمك كرده اند و اين بار 
رسانده اند،  ما  به  گذشته  از  را  امانت 
و  پژوهش  پیشنهاد می كنم سازمان 
برنامه ريزی آموزشی با دعوت از همگان 
و برگزاری همايشی علمی و حرفه ای، 
فعالیت های 5 دهه برگزاری جشنواره را 
با نگاه مثبت در ترازوی نقد كارشناسان 
و صاحب نظران دلسوز و آگاه قرار دهد تا 
بتوانیم مسیر آينده اين حركت علمی و 
حرفه ای را با آگاهی، پشتوانه كارشناسی 
و قوت بیشتری تضمین و تامین كنیم. 
باز هم از همه همكاران خوب خودم در 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
كه با سخت كوشی و تالش، زمینه 
برگزاری چهل  و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
و تربیتی رشد را به شايستگی فراهم 
كرده اند، تشكر و تقدير می كنم و برای 
همه عزيزان آرزوی توفیق بیشتر در اين 

زمینه دارم. 

گفت و گو با دکتر حمید رضا کفاش؛
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و 

دبیر سابق) 7 دوره(  جشنواره بین المللی فیلم رشد

از تاثیر و قدرت رسانه ای 
مثل فیلم غافل نباشیم!

حضور در جشنواره مطبوعات، گفت و گو با 
چند شبکه رادیو و تلویزیونی و برنامه های 
جاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 

آموزش و پرورش، طبق معمول روز 
شلوغی را برای دکترحمیدرضا کفاش 

رقم زده است. اما در اولین تماس و 
هماهنگی که با رمضانعلی دشتکی، 

مشاور رسانه ای وی صورت می گیرد 
و با اعتبار جشنواره بین المللی 

رشد که طی 7 سال گذشته دبیری 
آن را بر عهده داشته است، موفق به 

دیدار و گفت و گو با ایشان می شویم. آنچه 
می خوانید حاصل دیداری کوتاه و گپ و 

گفتی صمیمانه با دکتر حمیدرضا کفاش است. 
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ستاره  ايرانیان  كه  است  متمادی  قرن های 
تابناک آسمان هنر و ادب بوده اند و در هر كجای 
اين جهان پهناور نام ايران يادآور ملتی هنرمند و 
هنرپرور بوده است. اما اكنون و در قرن معاصر بار 
ديگر ايران اسالمی نشان داد كه در پهنه هنرهای 
نوين نیز توانسته است سرآمد باشد، به ويژه هنر 
سینما و تصوير كه با فرهنگ و معنويت ايران و 
اسالم می تواند پیوندی شايسته و درخور داشته 

باشد.
در اين راستا برگزاری جشنواره های گوناگون 
و متنوع را می توان يكی از مهمترين رخدادهای 
هنری در ايران دانست كه در اين میان جشنواره 
بین المللی فیلم رشد به عنوان يكی از قديمی ترين 
گردهمايی اهالی هنر سینما در ايران دانست كه 
میان مخاطبان خاص خود يعنی دانش آموزان، 
معلمان و فعاالن عرصه تعلیم و تربیت و ساير 

عالقه مندان برگزار می شود.
جشنواره ای با هدف های آموزشی و تربیتی كه 
بیانگر نقش مؤثر و عمیق سینما و هنر نمايش 
نشان  و  است  خود  بینندگان  و  مخاطبان  بر 
و  آخرين هنر  به عنوان  می دهد كه هنر هفتم 
پرمخاطب ترين آن توانست در طول صد سال 
اخیر عرصه های علمی- آموزشی و تربیتی را نیز 
درنوردد و از آن خود كند و به عنوان يك رسانه 
آموزشی نیز عمل نمايد و شايد به همین دلیل 
بود كه صاحب نظران آموزش و پرورش بدين باور 
دست يافتند كه می توانند از طريق پرده سفید و 
جادويی، بیشترين، بهترين و سريعترين مفاهیم 
دانش آموزان  به  را  فرهنگی  و  آموزشی  علمی، 

منتقل نمايد.
به عنوان  رشد  بین المللی  جشنواره  اكنون 
چهار  طی  ايران  آموزشی  جشنواره  نخستین 
دهه با برگزاری منظم و منسجم خود يكی از 
پرمخاطب ترين جشنواره های سینمايی كشور 
و  ايران  برجسته  كارگردان  ده ها  است. حضور 
اخیر  سال های  در  و  سینما  منتقدان  جهان، 
و  نوآوری  خالقیت،  با  دانش آموز  فیلم سازان 
نگاهی تازه به جهان پیرامون خويش توانسته اند 
درسی  محدود  كتاب های  بستر  از  را  آموزش 
خارج و آن را به پهنه وسیع هنر هفتم منتقل 
درختی  اينك  رشد  فیلم  جشنواره  نمايند. 
پهناور و ريشه دار است كه شكوفه های آن هر 
ساله فضای نظام تعلیم و تربیت ايران اسالمی را 
عطرآگین می سازد و شمیم آن روح میلیون ها 
كودک و نوجوان را سرشار از الطاف و پويايی 

می سازد.

 تاریخچه جشنواره بین المللی فیلم رشد 
جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی رشد 
قديمی ترين جشنوارۀ فیلم در ايران و جشنواره ای 
تخصصی است كه با مديريت وزارت آموزش و 
پرورش جمهوری اسالمی ايران و اهتمام سازمان 
با  سال  هر  آموزشی،  برنامه ريزی  و  پژوهش 
هدف شناسايی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر 
می گردد. جشنوارۀ  برگزار  تربیتی،  و  آموزشی 
بین المللی فیلم های آموزشی رشد نخستین بار 

در سال 1342 هجری شمسی )1963 میالدی( 
توسط ادارۀ فعالیت های سمعی و بصری وزارت 

آموزش و پرورش در تهران برگزار گرديد. 
»فستیوال  ابتدا  در  جشنواره  رسمی اين  نام 
بین المللی فیلم های آموزنده« بود، اما پس از پنج 
دوره برگزاری، واژۀ »جشنواره« برای نخستین بار 
در زبان فارسی برای نامیدن اين رويداد به كار 
گرفته شد و بدين ترتیب نام جشنواره در دورۀ 
ششم، در سال 1348 هجری شمسی )1969 
فیلم های  بین المللی  »جشنوارۀ  به  میالدی(، 

آموزشی« تغییر نام يافت.
پانزدهمین دورۀ برگزاری جشنواره و نخستین 
دورۀ برگزاری آن پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
نام »جشنوارۀ  تحت  وقفه،  سال  چند  از  پس 
با  تربیتی«،  و  آموزشی  فیلم های  بین المللی 
سال 1364  در  كشور،  يك  و  بیست  شركت 
با  هم زمان  میالدی(   1985( شمسی  هجری 
هفتۀ معلم، از 12 تا 19 ارديبهشت ماه، در تهران 
و در محل موزۀ هنرهای معاصر برگزار گرديد. از 
دورۀ بیستم نام جشنواره به نام كنونی آن يعنی 
»جشنوارۀ بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و 

تربیتی رشد« تغییر كرد.

از دورۀ بیست و سوم در سال 1372 هجری 
شمسی )1993 میالدی(، جشنوارۀ بین المللی 
فیلم های آموزشی رشد عالوه بر تهران، هم زمان 
در مركز استان هرمزگان، شهر بندر عباس نیز 
برگزار گرديد. از آن پس، تا دورۀ سی و يكم، 
جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی رشد هر 
سال به صورت همزمان در تهران و استان های 

ديگر كشور برگزار گرديد.
در سال 1380 هجری  يكم  و  دورۀ سی  از 
شمسی )2001 میالدی( تاكنون، جشنواره های 
استانی فیلم رشد به صورت ادواری و غیر همزمان 
گرديده  برگزار  كشور  مختلف  استان های  در 
است. از دورۀ سی و سوم تا دورۀ سی و پنجم، در 
فاصلۀ سال های 1383-1382 تا 1385- 1384 
)2006 - 2004 میالدی(، استان های كرمان، 
يزد و خراسان رضوی، به ترتیب میزبان اصلی 
رشد  آموزشی  فیلم های  بین المللی  جشنوارۀ 
بودند، اما از دورۀ سی و ششم، در فاصلۀ بهمن 
1385 تا ارديبهشت 1386 )فوريه تا می 2007(، 
تاكنون جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی 
رشد به قرار سابق، هر ساله در تهران و به صورت 

ادواری در استان های ديگر برگزار شده است. 

نماد جشنواره بین المللی فیلم رشد 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  كار  آغاز  با 
آموزشی رشد در سال 1342، انتخاب و اهدای 
جايزه ای منحصر به فرد برای اولین جشنواره فیلم 
در ايران در اين زمینه امری الزامی بود. بنابراين 
پیكره ای زيبا و كوچك با قدمتی 1200 ساله 
نتیجه جستجو و تالش فراوان باستان شناسان در 
موزه ايران باستان بود. پیكره ای كه در حفاری 
از تپه ای با نام دلفان در استان لرستان به دست 

نیم قرن با جشنواره فیلم رشد 
با نیم نگاهی به چهل و چهارمین جشنواره 

بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی
آمده بود. برای تبديل اين پیكره به تنديس و 
نماد جشنواره، هنرمندان با ذوق ايرانی آن را به 
برنزی  و  نقره ای  با رنگ های طاليی،  پیكره ای 
با پايه های مرمری درآوردند. نمادی از ايران و 
مداوم درچهارده  به صورت  آن كه  تمدن غنی 
دوره نخستین جشنواره های بین المللی رشد به 

فیلم های برگزيده اعطا می گشت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، جوايز جشنواره 
بین المللی فیلم های آموزشی رشد در سه رنگ 
طال، نقره و برنزه در قالب گل الله عنوان نمادی 
از جشنواره و برگرفته از خون پاک شهدا، كتاب 
آن  زير  دو دست  و  تربیت  و  تعلیم  نشانه  باز 
نشانگر حمايت از امر آموزش و پرورش- علم و 
دانش و در نهايت پرفراژ فیلم نمادی از فیلم و 
فعالیت اصلی جشنواره كه همان حضور فیلم های 
آموزشی، فرهنگی و هنری است، انتخاب گشت 
طی  رشته  هر  برندگان  به  دوره  هر  در  كه 

مراسمی خاص اهدا می گردد.

نگاهي به چهل و چهارمین جشنواره بین المللي 
فیلم رشد

جشنواره بین المللي فیلم های علمی، آموزشي 
و  آغاز  از  سال  حدود 50  كه  رشد  تربیتی  و 
پايهگذاری آن می گذرد با ايجاد زمینه ای مناسب 
و غنی در خصوص آثار آموزشی و علمی و تربیتی 
موجب ارتباط و تبادل فرهنگي بین جمهوري 
اسالمي ايران و كشورهاي ديگر و سبب ارتقای 
شركتكنندگان  هنري  و  علمي  دانش  سطح 
گرديده است، به گونهای كه سازندگان فیلم هاي 
علمي و آموزشي كشورمان با تولیدات خارجي 
آشنا مي شوند و مي توان ادعا كرد با هر دوره از 
برگزاري جشنواره اي با اين خصوصیات، صنعت 
فیلم آموزشي و مستند و علمی گامي به جلو 
كه  دانش آموزان  رهگذر  اين  در  مي دارد.  بر 
سرمايه هاي علمي و عملي كشور در ساختن 
فردايي بهتر مي باشند نیز از اين خیزش فرهنگي 
بي نصیب نمي مانند و با ادب و فرهنگ، تحوالت 
و پیشرفت هاي علمي جمهوري اسالمي ايران 
و ساير كشورها آشنا مي شوند. ضمنا با ايجاد 
امكان حضور معلمان هنرمند و فیلم ساز زمینه ای 
مناسب برای شناسايی و معرفی اين عزيزان را به 
جامعه فرهنگی و آموزشی فراهم می آورد. اين 
جشنواره در سال های اخیر پس از برگزاری به 
صورت مركزی در تهران به طور دوره ای در بقیه 
استان های كشور نیز تداوم يافته و اين زمینه 
ايجاد شده است كه همه مخاطبان اين فیلم ها 
بتوانند در مدارس و مراكز آموزشی سراسر كشور 
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از اين آثار بهره مند شوند.   

اهداف برگزاري جشنواره بین المللی علمی، 
آموزشی  وتربیتی رشد:

1- شناسايي، انتخاب و معرفي فیلم هاي علمي، 
آموزشي و تربیتي از سراسر جهان.

2- بهره گیري از توانايي هاي صنعت سینما در 
آموزش و پرورش و نقش مؤثر آن در پیشبرد 

فرآيند ياددهي و يادگیري.
كشورهاي  بین  هنري  و  فرهنگي  تبادل   -3

مختلف دنیا و جمهوري اسالمي ايران.
4- ارتقای جايگاه فیلم هاي آموزشي و تربیتي 
از نظر كمي و كیفي در سطح كشور و تشويق 
هنرمندان برجسته ايران و ساير كشورها  به تهیه 

ساخت فیلم هاي علمي، آموزشي و تربیتي.
علمي-  نوآوري هاي  و  تحوالت  از  آگاهي   -5

آموزشي و تربیتي كشورهاي جهان. 
تولیدكنندگان  بین  متقابل  ارتباط  ايجاد   -6
فیلم ها و برنامه هاي علمي، آموزشي و تربیتي 
با عالقه مندان و خواستاران امتیاز فرهنگي اين 

نوع آثار. 
7- توسعه فرهنگ به كارگیري فیلم آموزشي در 
فرآيند برنامه درسي براي تحقق بسته آموزشي به 

 جاي  كتاب  درسي.

موضوعات جشنواره چهل و چهارم: 
 تحول بنیادين در نظام آموزش و پرورش در 

حوزه دانش و مهارت و تربیت 
 استقرار نظام آموزشی 3+3+3+3

معلم،  اسالمی )خانواده،  تربیت  و  تعلیم   
دانش آموز و توسعه آموزش و مفاهیم قرآنی(

 اقتصاد مقاومتی )هدفمندی يارانه ها، توسعه 
بورس، اصالح الگوی مصرف، تولید ملی،حمايت 
از كار وسرمايه ايرانی،كاالی ايرانی، افتخار ايرانی، 

حماسه اقتصادی (
 فرهنگ و تمدن ايرانی- اسالمی

شرايط  در  )آموزش  پايدار  ملی  مقاومت   
بحران(

 توسعه فناور ی های نوين در آموزش و پرورش
 آموزش و پرورش استثنايی

* آموزش بزرگساالن )نهضت سوادآموزی(
 آموزش و مهارت های زندگی و آداب و حقوق 

شهروندی
راهیان  اردوه های  تاثیر   

و  ارزش ها  حفظ  در  نور 
مفاهیم دفاع مقدس

 حفظ محیط زيست 
 توجه ويژه به سالمتی 

جسمی  و تربیت بدنی
وحقوق  زندگی  ومهارت های  آداب   

شهروندی
 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، تولید ملی 

و اخالق حرفه ای در كار
 پدافند غیر عامل 

 نقش رسانه ملی در آموزش و پرورش 

 جوانان و پرهیز از رفتارهای پرخطر

گروه هاي جشنواره: 
 گروه فیلم های علمی

 گروه  فیلم های مستند
 گروه فیلم های انیمیشن

 گروه  فیلم های تربیتی داستانی كوتاه
 گروه فیلم های تربیتی داستانی بلند

خلیج  تا  تهران  از  برگزیده  فیلم های  نمایش 
مکران: 

اين جشنواره علمی، آموزشی و تربیتی كه 
توسط دفتر تكنولوژی آموزشی سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش  
برگزار می شود در دوره چهل و چهارم، فیلم های 
برگزيده خود را عالوه بر سینما فلسطین تهران، 
مركز   200 فرهنگیان،  دانشگاه  پرديس   16
فرهنگی-  كانون   20 و  تهران  شهر  آموزشی 
و سواحل  گیالن  استان  در  زمان  تربیتی هم 
مكران) بنادر جاسك، كنارک، چابهار( نیز به 

نمايش می گذارد. 

حامیان جشنواره: 
از  خود  ساله   50 قدمت  با  جشنوارد  اين 
حمايت های مادی و معنوی معاونت پرورشی 
دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و 
روابط  و  رسانی  اطالع  مركز  فرهنگیان، 
كل  اداره  پرورش،  و  آموزش  عمومی وزارت 
آموزش و پرورش شهر تهران، وزارت فرهنگ 
و ارشاداسالمی) سازمان امور سینمايی كشور(، 
بانك انصار، بنیاد سینمايی فارابی، شبكه آموزش 
صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زيست، 
شركت  تهران،  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  ايران،  گاز  ملی 
شهرداری تهران، كمیته بین المللی صلیب سرخ، 
ستادمركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز رياست 
جمهوری، مجتمع فوالد مباركه،  آوای هوشمند 
قلم، سازمان پدافند غیر عامل كشور،  و نیروی 

دريايی نیز برخوردار است. 

سید امیر هاشمی
متولد 1343. دامغان. داراي مدرک كارشناسي ارشد در رشته كارگرداني انیمیشن از 
دانشگاه تربیت مدرس. بیش از چهار سال مديركل و معاون جشنواره ها و امور 
بین الملل دفتر تامین رسانه هاي آموزشي. مدير اجرايي و ريیس هیأت داوري و عضو 
هیأت انتخاب جشنواره بین المللي فیلم رشد. مسئول اجرايي اولین همايش پدافند 
غیرعامل. كارگردان چندين مجموعه بلند آموزشي، داستاني و ده ها فیلم مستند 

آموزشی، داستانی و انیمیشن است.

کتي دو هان   
Katie Dougan

کامبوزیا پرتوي
پرتوي فعالیت هنري خود را با ساخت فیلم هاي فیلم نامه نويس و كارگردان كوتاه در 
سینماي آزاد دماوند آغاز نمود. نخستین فیلم بلند داستاني اش را با نام »عینك« براي 
شبكه دوم تلويزيون ساخت. او برنده جايزه بهترين فیلمنامه براي فیلم سینمايي من 
ترانه 15 سال دارم از بیستمین جشنواره فیلم فجر است. از آثار در مقام كارگردان: 

گلنار؛ كافه ترانزيت و ...

پوران درخشنده
متولد 1344. فیلمساز، محقق و نويسنده كارگردان و داور در عرصه های بین المللي و 
داخلی. ايشان فعالیت سینمايي خود را به عنوان اولین فیلمساز زن پس از انقالب با 
فیلم سینمائي رابطه آغاز كرد. از آثار او می توان: پرنده كوچك خوشبختي، عبور از 
غبار، زمان از دست رفته، عشق بدون مرز، شمعي در باد، روياي خیس، بچه هاي 

ابدي، هیس!… دخترها فرياد نمي زنند را نام برد.

sayyd amir hashemi
(Born 1964، Damghan. A postgraduate in animation directing at T.B.U. Director 
General an Deputy of Festival and Int›l Affairs at Office to Supply Educational 
Media (OSEM). RIFF›s Executive Director، President of Jury and Member of 
Selection Committee. Executive Person Responsible of the first Conference 
About Non-Military Defense. Director of educational and fictional series and 
many documentaries، educational، fictional and animation films.

Kambouzia Partovi
Scriptwriter and director. He started his career by making short films in Iranian 
free cinema association. His debut feature film titled “The Glasses” was pro-
duced in IRIB channel 2. He won best screenplay in 20th Fajr international film 
festival for “I am Taraneh، 15”. As director some of his works are: Golnar، Tran-
sit café، …

Pouran Derakhshandeh
Born in 1951. Movie director، researcher، write and Jury member in various 
national and international festivals. She is the first woman as filmmaker after 
the revolution. Relationship is her debut film. Her feature films include : A Lit-
tle Bird of Happiness، Passing Through the Dust، Lost Time، A Love Without 
Frontier، Candle in the Wind، Wet Dream، Eternal Children، and Hush! Girls 
Don›t Scream.

داوران گروه فیلم های انیمیشن)پویا نمایی(

گروه داوران مسابقه آثار بلند داستانی

2

1

3

3



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز
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»يك روز سرد« محمدعلی طالبی به چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد راه يافت. اين كارگردان در سال 1337 در تهران 
متولد شده و دانش آموخته سینما از دانشكده هنرهای دراماتیك دانشگاه تهران است. او فعالیت هنری اش را از سال 1356 به  عنوان 
دستیار كارگردان در تلويزيون و كارگردانی فیلم های مستند آغاز كرده است و فیلم هايش در جشنواره های  جهانی مثل: برلین، كن جونیور، 

شیكاگو، ساندنس، نیويورک، مونترال، تورنتو، توكیو، سیدنی، يونان، آمستردام، لندن و ديگر جشنواره ها حضور داشته است. 
تهیه كننده »يك روز سرد«  كه در سال 1392 تولید شده است، جواد قلی زاده است  و فیلمنامه نويسی آن را نیز محمدعلی طالبی بر 
عهده داشته است. تصويربرداری اين اثر  هم بر عهده هاشم مرادی  بوده و تدوين آن را آرش طالبی بر عهده داشته است.  ضمنا صدابرداری 

اين كار بر عهده مهدی اكبريان بوده وبازيگرانی مانند معصومه میرحسینی و بهزاد رفیعی در آن ايفای نقش كرده اند.  
داستان »يك  روز سرد« برگرفته از يك ماجرای واقعی و حكايت ايثار معلم دلسوزی است كه جان بر سر پیمان خود گذاشته است. 
در اين ماجرا كه در مدرسه ابتدايی روستای بیجارسر گیان اتفاق افتاده، زنده ياد حسن امیدزاده برای نجات دانش آموزان، جان خود 
را به خطر می اندازد و بچه ها را به موقع از كالس بیرون می فرستد. اما متأسفانه قبل از اين كه بتواند فرار كند، دچار سوختگی شديد 
می شود و به بیمارستان منتقل می گردد. مدير مدرسه به ناچار معلم ديگری را به آن كالس می آورد تا بچه ها افت تحصیلی پیدا نكنند، 
اما بچه ها به شدت به امیدزاده عادت كرده و دل بسته اند و نمی توانند با معلم جديد كنار بیايند. سارا گلستانی، معلم جوان كالس سعی 
فراوانی می كند تا دانش آموزان روحیه خود را دوباره به دست آورند. امیدزاده نمادی از ايثار و فداكاری و جانبازی است كه نه تنها جان 
همگی دانش آموزان را از مرگ نجات داده، بلكه انسانی است كه در پشت چهره سوخته و دفرمه شده خود قلبی زيبا و مهربان دارد و 
اكنون در بهشت رضوان الهی روزی می خورد. فیلم های محمدعلی طالبی نگاهی انسانی و عاطفی به زندگی كودكان و نوجوانان دارد و به 
نقد چالش های اجتماعی و تربیتی در اين زمینه می پردازد و از اين رو مخاطبان بسیاری نیز دارد. گفتنی است در مراسم افتتاحیه سی 
و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در سال 1388، از جانفشانی و فداكاريهای زنده ياد حسن امید زاده با ساخت فیلم مستند »چه 

كسی عاشق تر است« تقدير شده بود. 

»یک روز سرد« 
در جشنواره فیلم رشد

به یاد جانفشانی معلم عزیز زنده یاد حسن امید زاده
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پناه بر خدا رضايی با فیلم گهواره ای برای مادر 
به چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 
گام نهاده است. او متولد سال 1356 در شهر شازند 
سینماست  كارگردانی  كارشناس  تحصیالتش  و 
وعالوه بر كارگردانی، تهیه كننده و فیلمنامه نويس 
بیش از 60 فیلم كوتاه، مستند و داستانی نیز بوده 

است.
»گهواره ای برای مادر« با درامی اجتماعی و مضمونی معناگرا، به زندگی يك بانوی طلبه میپردازد. 
نرگس، دختر جوانی است كه ادبیات روسی را در دانشگاه مسكو به اتمام رسانده است و اينك در 
كسوت بانويی طلبه، درس میخواند و قرار است برای تدريس به دانشجويانی كه تازه مسلمان شده اند 
به روسیه بازگردد كه . . .   فیلم »گهواره ای برای مادر« در سال 1391 تولید شده و تهیه كننده آن 
هم پناه برخدا رضايی است. حسین مهكام فیلم نامه نويس اين اثر است و الهام حمیدی، چكامه چمن 
ماه، ملیحه نیكجومند و امیر آقايی بازيگران اين فیلم هستند.تصويربرداری اين فیلم بر عهده محمد 
احمدی بود و تدوينگری اين كار را مستانه مهاجر بر عهده داشته است. همچنین صدابرداری آن را نیز 
عباس رستگارپور انجام داده است. گفتنی است فیلم »گهواره ای برای مادر« با حمايت بنیاد سینمايی 

فارابي و مؤسسه تصوير شهرساخته شده اند. 
پناه بر خدا رضايی از جمله كارگردانان جوانی است كه دغدغه فرهنگی درآثارش به خوبی به 
چشم می خورد و فیلم هايش هم مخاطبان بسیاری دارند. وی كه سینما را با عكاسی آغاز و چندين 
نمايشگاه در اين زمینه نیز برپا كرده است  با مدرک كارشناسی كارگردانی سینما فارغ التحصیل شده 
است. ساخت بیش از 58 فیلم مستند و داستانی وحضور در فستیوال های داخلی و خارجی و كسب 
جوايز متعدد نیز جز كارنامه  هنری اوست. از جمله ديگر كارهای رضايی می توان به فیلم هايی چون 
»يك پالن زندگی«،» كهن روز«،» قربانی«،» در دامن سكوت«، »پیر مرد و خط«، »چراغی در مه«، 

»دختر... پدر... دختر« و »گهواره ای برای مادر« اشاره كرد.

محمدطاهر شیخ زاده
متولد پیرانشهر در استان آذربايجان غربی؛ نويسنده، كارگردان، تهیه كننده، 
انیماتور ديجیتال دو بعدی، انیماتور ديجیتال سه بعدی، مدل ساز سه بعدی 

كاراكتر، طراح و انیماتور جلوه های ويژه، فیلمبردار ـ تصويربردار، تدوين. 

علیرضا براتی
متولد استان اصفهان؛ عضوانجمن سینماي جوانان شهرستان نجف آباد تولیدات: فیلم 
كوتاه بن بست تا، مستند علم و صنعت، فیلم كوتاه داستاني فرشته هاي بي بال جوايز: 
رتبه سوم چهل و سومین دوره جشنواره بین المللي فیلم رشد، كسب جايزه ويژه 
هیئت داوران جشنواره بین المللي پیامبر اعظم)ص( در بخش فیلم داستاني، برگزيده 
نهمین جشنواره فیلم كوتاه و مستند رضوي، برگزيده سیزدهمین جشنواره بین المللي 
فیلم مقاومت، برگزيده هشتمین جشنواره بین المللي پروين اعتصامي، برگزيده اولین جشنواره ملي 
مفاهیم قرآني در فرهنگ ايراني اسالمی، برگزيده دومین جشنواره ملي فیلم كوتاه تولید ملي حمايت 

از كار و سرمايه ايران.

آرزو گلفام
متولد زنجان، نويسنده و كار گردان فیلم میزان، دريافت و رتبه اول جايزه فیلم میزان وكسب ديپلم 
افتخاردر جشنواره چهل و سه، برگزيده جشنواره حسنات وراهیابي به بخش اصلي جشنواره، حضور 

در چند فیلم كوتاه و داستاني بهعنوان طراح ومنشي صحنه.

Mohammad Taher sheikh Zadeh
Born in Piranshahr، West Azerbaijan Writer، director، producer، 2D and 3D ani-
mator، cinematographer، Editor، character and special effect Designer of anima-
tion Films: Animations: Arman 1 and 2، God Takes photo of us Short films: 
Father’s Job، Red Shoes Golden award of Roshd International Film Festival for 
Arman 2 Asian International Short Film Festival (Red Shoes)

Alireza Barati
Born In Isfahan، Producer and Director Member of Iranian Youth Cinema So-
ciety، Najaf Abad Branch Films: Tak Dead End، Science and Industry (docu-
mentary)، Wingless Angels (short film) Awards: Third Prize، 43rd Roshd Inter-
national Film Festival Special Award of Jury Committee for best feature film، 
The International Festival Of the venerable Prophet of Islam Selected in 13th 
International Moqavemat Film Festival Selected in 8th International Parvin Ete-
sami Film Festival Selected in 9th Razavi National Documentary and short film 
Festival Selected in 2nd Short Film Festival of National Production، supporting 
Iranian Capital and Labor Selected in 2nd National Festival of Quran Concept in 
Iranian-Islamic Culture

Arezoo Golfam
writer and director. script girl and designer of short films

داوران گروه دانش آموزان فیلمساز
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كربن در برابر آب
اثری از اوان آبرامسون و کارمن السا

بهمن حبشی
متولد سال 1340 وكارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمي است. حبشي از سال 
65 تا 68 در گروه هاي فیلم و سريال و معارف و تاريخ شبكه اول سیما فعالیت 
مي كرده و از سال 79 تا 85 نیز مديريت طرح و برنامه مركز فرهنگي هنري صبا 
وابسته به سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است. او اكنون مديركل دفتر مجامع 

و جشنواره هاي معاونت امور سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.

علي زرافشان 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، داراي مدرک كارشناسي ارشد 
در رشته كتابداري و اطالع رساني. مدرس مراكز  تربیت معلم و دانشكده كتابداري 

كتابخانه ملي. داور چندين دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد.

Bahman Habashi
Born in 1961. He holds an M.A in Islamic Teachings. From 1986 to 1989، he 
was working with channel 1 of Iran TV in departments of Film، Series، History 
and Islamic Teachings. From 2000 to 2006 he was manger of Plan and Programs 
of Saba Cultural Artistic Center، affiliate to Voice and Vision Organization. 
Now، he is head of Office of Festival and Congresses of Cinema Affairs Deputy 
Ministry of Islamic Guidance.

Ali zarafshan
Deputy of Minister of Education MA in Librarianship and IT. Lecturer in T.L.C 
and Faculty of Librarianship affiliated to National Library. Member of jury com-
mittee of several editions of Roshd International Film Festival.

داوران گروه فرهنگیان فیلمساز

2

1

تهیه کنندگی،  کارگردانی،  نویسندگی،  مشترک  طور  به  لوپز  السا  کارمن  و  آبرامسون  اوان 
فیلمنامه نویسی،   تدوین و تصویربرداری فیلم کربن در برابر آب  )Carbon for Water( را در 

سال 2011 بر عهده داشته اند. این کارگردانان کانادایی فیلمساز و عکاس  ساکن بوکلین هستند.
شرکت فیلم سازی آنها به موضوعات مردمی که درگیر بحران های محیط زیستی هستند و ارائه 
راه حل برای آنها می پردازد. کربن در برابر آب در جشنواره های بین المللی متعددی شرکت داشته 

است و جوایز فراوانی را نصیب خود کرده است.
می توان خالصه داستان این فیلم را این گونه بیان کرد: آنزلما هر روز قبل از طلوع خورشید 
بیدار می شود و به جای مدرسه رفتن به جستجوی هیزم برای خانواده اش می رود تا آب آلوده محل 
زندگی شان در کنیا را  هم تمیز کند. زندگی گران بها است، آب نباید چنین باشد. »کربن در برابر 
آب« به زمانی می پردازد که مقوله زنان و دختران آسیب پذیر، آب آلوده و تغییرات آب و هوایی با 
هم تالقی می کنند. این که یک شرکت چه کاری برای تامین آب شرب 4 تا  میلیون کنیایی انجام 

داده است نیزاز موضوعات این فیلم است.
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بهرام عظیمی خالق انیمیشن های معروف تهران 1500 و بسیاری انیمیشن های معروف ديگر امسال با انیمیشن »ايمنی« به جشنواره امسال می آيد. او متولد 1345 
تهران و فارغ التحصیل رشته صنايع دستی از دانشگاه هنر تهران است. او دارای نشان درجه 2 هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. اين كارگردان انیمیشن، 

فیلمنامه نويس، طراح كاراكتر و كاريكاتوريست، از سال 1376 تا كنون مدرس خانه كاريكاتور و مدرس دانشگاه های هنر تهران بوده است. 
عظیمی سه سال نیز مدير خانه انیمیشن شهرداری تهران بوده است و برنده 92 جايزه ملی و بین المللی در رشته های كاريكاتور، انیمیشن، نقاشی و تصويرسازی 
از سال 1365 تاكنون بوده است. او عضو هیئت داوران بیش از50 جشنواره ملی و بین المللی انیمیشن، فیلم و كاريكاتور است. عظیمی نويسنده فیلمنامه فیلم های 

سینمايی »آل« و »تهران 1500« بوده كه جز بهترين آثار در سال های گذشته از آن نام برده می شود.
فیلم بلند سینمايی تهران 1500 وی با بازی انیمیشنی مهران مديری، هديه تهرانی، محمدرضا شريفی نیا، بهرام رادان، گوهر خیرانديش و ... توانست بعد از دو 
سال در نوروز 1392 مجوز اكران بگیرد و فقط در نوروز به باشگاه میلیاردی ها بپیوندد. از ديگر كارهای كارگردان تهران 1500 می توان به طراحی كاراكتر، نويسنده و 
كارگردان سريال 7 قسمتی میدان 101، مسئول بخش كامپیوتر و نقاشی زمینه سريال 26 قسمتی يار مهربان، مسئول بخش كامپیوتر و نقاشی زمینه انیمیشن های 
داستان تاريخ، مدير تكنیكی انیمیشن های شاهنامه سال 1378، مدير تكنیكی و مسئول لی اوت تیتراژ برنامه كودک شبكه دو سیما، انیماتور، فیلمنامه نويس و 
كارگردان انیمیشن های بابا برقی، نويسنده و كارگردان انیمیشن های محصوالت دلپذير را نام برد. طراحی كاراكتر، نويسنده، و كارگردان انیمیشن های راهنمايی و 

رانندگی، طراحی كاراكتر، نويسنده و كارگردان انیمیشن های سازمان بازيافت نیز از ديگر كارهای اوست.
وی همچنین نويسنده و طراح كاراكتر و كارگردان انیمیشن های سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نويسنده و طراح كاراكتر و كارگردان انیمیشن های راه آهن 

جمهوری اسالمی و همچنین نويسنده و طراح كاراكتر و كارگردان هنری انیمیشن های شركت ملی گاز بوده است.  
از جمله جوايز بهرام عظیمی می توان به ديپلم افتخار وجايزه نقدی بهترين دستاورد فنی و هنری ازسی امین جشنواره بین المللی فیلم »فجر« ايران سال 2011، 
جايزه ويژه شركت ملی فرش ايران برای فیلم سینمايی »تهران1500« ايران سال 2011، جايزه بهترين دستاورد فنی و هنری برای فیلم »تهران 1500« از انجمن 
منتقدان فیلم ايران سال 2012، جايزه اول انیمیشن جشنواره بین المللی »رشد« ايران سال 2012، جايزه اول جشنواره فیلم وانیمیشن »كازان« روسیه سال 2013، 
جايزه اول كاريكاتور جشنواره »مشكات« تهران ايران سال 2013، جايزه دوم جشنواره فیلم وانیمیشن »شوالیه طاليی« روسیه سال 2014 و برنده جوايز ديگر و لوح 

تقدير از كشورهای ايران، تركیه، آرژانتین، يوگوسالوی، هند، چین، امارات، قبرس، تايوان، كلمبیا و آذربايجان نام برد. 

 آن مرد آمد! 
حضور بهرام عظیمی و آقای »ایمنی« در جشنواره  بین المللی فیلم رشد 

والدیمیر پرویچ
متولد 1955، مونته نگرو . فارغ التحصیل كارگردانی فیلم و تلويزيون از دانشكده  
هنرهای نمايشی صربستان. در جشنواره های بین المللی فیلم در كشورهای مختلف 
به عنوان داور حضور داشته است و نیز كارگاه ها و سخنرانی های متعددی را نیز برگزار 
كرده است. استاد مدعو درس »مستند« در دانشكده هنرهای نمايشی، مونته نگرو. 
عضو انجمن فیلمسازان صربستان. مستندهای خالقانه ی او در جشنواره های فراوانی 

در سرتاسر دنیا به نمايش درآمده اند. بیش از 85 جايزه  جهانی در كارنامه ی وی ديده می شود.

محمود امانی طهرانی
پژوهشگر، مؤلف، مترجم، مدرس. متولد 1344، تهران. دانشجوی مقطع دكتری 
آموزش علوم در كالج كینگز دانشگاه لندن. دارای مدرک تخصص در تغییر نظام های 
آموزشی از دانشگاه وسترن سیدنی. صاحب پژوهش در زمینه آموزش و علوم. مؤلف 
كتاب های درسی علوم طبیعی برای مقطع دبستانی تا سوم راهنمايی. همكاری در 
تولید ويدئوهای آموزشی، در مقام نويسنده و متخصص آموزش علوم. سابقه تدريس 

در دبیرستان دارد. عضو هیأت داوری چندين دروه پیشین جشنواره بین المللی فیلم رشد.

فرشاد فرشته حکمت
عضو هیئت علمی دانشكده هنرهای نمايشی و موسیقی پرديس هنرهای زيبا. دانشگاه 
تهران. دكترای مطالعات عالی هنر از دانشگاه تهران. مدرس رشته كارشناسی ارشد 
سینما در دانشگاه تهران. نويسنده، كارگردان و تهیه كننده بیش از 75 اثر در حوزه 
فیلم، تلويزيون و راديو. داور 17 فستیوال جهانی و داخلی فیلم. نويسنده هشت كتاب 
در زمینه سینما، تئاتر و ادبیات. برنده بیش از 16 جايزه از فستیوال های مختلف 
بین المللی فیلم. عضو كمیته علمی كنفرانس بین المللی سینما در آوانكا پرتغال از سال 2009 تا 

20014 .عضو هیئت تحريريه مجله آكادمیك بین المللی سینما )ژاپن و پرتغال( از سال 2012.

VLADIMIR PEROVIĆ
Born in (1955، Cetinje، Montenegro) graduated in Film & TV Directing from 
Faculty of Drama Arts، Belgrade، Serbia. He was jury member in many festivals. 
He gave lectures or workshops in different countires.Visiting professor of Docu-
mentary at Faculty of Drama Arts in Cetinje، Montenegro. Member of UFUS 
(Serbian Association of Film Artists). His creative documentaries were screened 
at the festivals worldwide: Adana، He won 85 awards and recognitions so far.

Mahamoud amani
Researcher، author، translator، lecturer. Born 1965، Tehran. A Ph.D-candidate of 
Science Education at Kings College-London University. Holder of The Exper-
tise Diploma in management of changing educational systems from Western Un-
viersity-Sidney. A specialized researcher on education and sciences. Author of 
natural sciences textbooks for primary school to third grade junior high school، 
and books about teaching sciences. He has contributed to producing educational 
videos، as writer and educational and scientific expert. He has taught physics in 
high schools. Jury member of some previous editions of RIFF.

Farshad fereshteh hekmat
(International Journal of Cinema) Faculty member of School of Performing Arts and Music، 
College of Fine Art، Tehran University.PhD in Art Research، University Lecturer of Cinema 
courses، Tehran University.Writer، director and producer of more than 75 works in Theatre، Ra-
dio and Cinema.Jury member of 17 national and international Film Festival.Writer of 8 books 
in the field of Cinema، theatre and Literature. Winner of more than 16 awards from different 
International Film festivals.Member of Editorial Board of International Journal of Cinema، Por-
tugal & Japan، 2012 till now Member of Academic Board of International Meeting of Cinema، 
TV، Video and Multimedia، Avanca، Portugal، 2009 till 2014

داوران گروه آثار مستند )مستندهای آموزشی و مستندهای علمی  آموزشی(
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گروه داوران آثار كوتاه داستانی

فابیان فن بروخ
فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس رشته ي»تحقیق عملیاتي« از مدرسه ي اقتصاد 
لندن. از سال 2004 با موسسه هامبورگ فیلم همكاري مي كند. در سال 2011، بعد 
از ساختن و كارگرداني چندين فیلم كوتاه، شركت »فايو سون فیلمز« را با همكاري 
»هنريك شل« تاسیس كرد. »سي و سه پل« اولین فیلم بلند آنهاست كه در بیش 

از 20 فستیوال شركت داشته است و جوايزي را نیز كسب كرده است.

شهرام مکری
او متولد 1356 در شهر كرمانشاه است. او فیلمنامه نويس، تدوين گر وكارگردان 
سینماست كه چندين جايزه برای فیلم های كوتاهش دريافت كرده است. مكری 
تاكنون فیلم های كوتاه و بلند يا مستندی را ساخته يا نوشته است. از آثار مهم او 
می توان به فیلم طوفان سنجاقكـ  محدوه دايرهـ  آندوسیـ  اشكان، انگشتر متبرک 
و چند داستان ديگرـ مستند اردک آبی- خام، پخته، سوخته ـ ماهی وگربه. فیلم 

ماهی وگربه در هفتادمین جشنواره فیلم ونیز جايزه شیر طاليی را از آن خود كرد. 

Fabian von Borcke
Graduated from the London School of Economics with an MSc Operational 
Research. Fabian has been working in the Hamburg film since 2004. After di-
recting and producing short films Fabian von Borcke started collaborating with 
Hamburg film director Henrik Peschel. In 2011 Fabian von Borcke und Henrik 
Peschel together founded the film production company Five Seven Films. Its 
first feature film “Si-o-se Pol” has been invited to more than 20 film festivals 
winning 6 awards so far.

Shahram Mokri
Born in August 1977 in Kermanshah، Iran، Shahram Mokri is a graduate of Cin-
ema from Tehran’s Soureh College. He started making short films since 2000 
and he has also edited 8 TV dramas، 2 TV series and more than 20 short and 
documentary films. His short films brought him national and international recog-
nition. Some of his important films are: Fish & Cat 2013-,Raw، Cooked، Burned 
– 2011، Ashkan، the Charmed Ring and Other Stories – 2009، Andosi – 2007، 
This Is the Question – 2006، Limit of Circle – 2005، Dragonfly Storm – 2002، 
Electric Shock and Fly – 2000 Mahi Va Gorbeh (Fish & Cat) was shown at the 
70th Venice Film Festival and won the Special Orizzonti.

2
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محمود مجیب مدير اجرايی چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در حاشیه نشست خبری 
اين جشنواره اعالم كرد: آثار رسیده به اين دوره از جشنواره از كیفیت بااليی برخوردار هستند و علیرغم 
وجود تحريم های ظالمانه ای كه از سوی دشمنان كشور علیه ايران اسالمی اعمال می شود، آثار خارجی 
رسیده نیز قابل توجه است، به گونه ای كه در اين دوره از جشنواره 40 كشور خارجی آثار علمی، آموزشی 

و تربیتی خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال كرده اند. 
وی با اشاره به قدمت برگزاری اين جشنواره و لزوم نگهداری از آثار ارسالی در طول دوره های برگزاری  
نیز گفت: تاكنون بیش از 500 هزار دقیقه فیلم در آرشیو دفتر تأمین رسانه های آموزشی موجود است 
جشنواره  مخاطبان  و  پژوهشگران  عالقه مندان،  رجوع  مورد  می تواند  گرانبها  گنجینه ای  عنوان  به   كه 

قرار گیرد. 
و  تربیتی  و  آموزشی  علمی،  عمدتأ  فیلم ها  اين  موضوع  گفت:  نیز  فیلم ها  موضوع  خصوص  در  وی 

فیلم های مستند آموزشی و علمی  و نیز فیلم های داستانی كوتاه و بلند و انیمیشن است.
محمود مجیب خاطر نشان كرد: امسال 15 موضوع پیشنهادی در فرم فراخوان جشنواره درج شده 
نیز در بخش ويژه  به محتوا، موضوع ها و عناوين كتاب های درسی دوره های تحصیلی  نگاه  با  تولید  و 

جشنواره بین المللی فیلم رشد مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری كرد با دقت و حساسیتی كه درخصوص گزينش و انتخاب آثار رسیده صورت گرفته 
است آثار كیفی و غنی تری در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا بتوانند با رجوع به آثار منتخب و استفاده از 

فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی فرايند ياددهی- يادگیری خود را توسعه و تعمیق بخشند.
مدير اجرايی جشنواره بین المللی فیلم رشد تأكید كرد در صورت برقراری ارتباطات فرهنگی و آموزشی 
بین ايران و كشورهای ديگر جشنواره بین المللی فیلم رشد می تواند زمینه ای بسیار مناسب برای تعمیق 
و توسعه مسائل آموزشی و فرهنگی باشد و با پیشگامی جمهوری اسالمی ايران زمینه ارتباط بیشتر بین 

فرهنگ های مختلف را فراهم آورد.

گنجینه ای با 500 هزار دقیقه فیلم
حاصل نیم قرن برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم رشد
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In the Name of God، the Creator of Beauty
Holding 44th Roshd International Festival of Educational، Peda-
gogical and Scientific Films is a pleasing chance to honor com-
panions and colleagues of educational field in a media with trans-
national spectrum and to present a glimpse of Foresight and Hope 
for everyone.
Without no doubt، in a year that called; “Year of Economy and 
Culture with National Determination and Jihadi Management”،  by 
Ayatollah Ali Khamenei the Supreme leader of Iran،  more than 
any other time tendency toward the unmatched and worthy role 
of “culture” and its modern and new spectacles، specially in edu-
cational system of our Islamic country، has great and undeniable 
importance.
Educating creative and intellectual students is due to the perfect 
benefitting of capabilities and efficiencies of mediums that each of 
them play worthwhile role in teaching and shaping characters of 
students. Film as one the most interesting effective mediums، has a 
special role in formal and informal education.
In the end، it is essential to convey human and divine values of Is-
lam with eloquent language of art to students that are given trust to 
us، instead of precious confidence of people to educational system 
of the country.

In the Name of God
We praise the Almighty and kind God that the 44th Roshd Interna-
tional Scientific، Educational and Pedagogical Film Festival، has 
been started again upon God’s grace and mercy in the year which is 
called “The Year of Economy and Culture with National Determi-
nation and Jihadi Management “.The festival that deepens human 
concepts، values and dignity. Roshd International Film Festival is 
one the eldest festivals in our dear country that has been able to 
fulfill its valuable mission and put an effective step on conveying 
superb concepts of education to students in its years of activity. 
 However، this festival sometimes has had delays in its full of twist 
and turns way، due to some reasons، and sometimes has undergone 
structural and content changes. But now it is on proceeding way، 
Roshd International Scientific، Educational and Pedagogical Film 
Festival has established its place with its rich presence in the world 
with “Science in the Image of Frame” motto.
Hereby، I feel to have duty to cordially thank all the national and in-
ternational filmmakers participated in the festival and artists، intel-
lectuals، critics and the hardworking festival organizers. I hope that 
with the help of Great God we observe the increasing improvement 
and progression of the honorable festival for benefitting cultural، 
educational، scientific and pedagogical goals of the Islamic Repub-
lic of Iran in the next editions.

Ali Asghar Fani
Minister of Education

Hujjat-ol-Islam Mohammadian
Educational film industry to have 
economic support in schools



صاحب امتیاز: دفتر تکنولوژی آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: سید سعید بدیعی
سردبیر: محمددشتی

دبیر تحریریه: طاها طوفانی

همکاران تحریریه:
سید کمال شهابلو، زهرا طوفانی، ساره 
ریحانی پور، لیال موسوی نسب، سعیده 

اهلل دادی
طراح گرافیک: عظیم علیپور فطرتی

طراح نامواره: رضا اسماعیلی
عکس: حمید دانشور

ناظر چاپ: رضا جوادزاده، قاسم شاه کرمی 
چاپ: شرکت افست

با تشکر از: یداهلل کریمی،  شهریار ابراهیمی، 
سعیدی،  محمد  قدم،  حق  مجیب  محمود 
سعیده کرباسی، مهدی نقوی عالیی، مهری 
قربانی، محسن وزیری ثانی، مهرداد طالش 

رمضانی، محمود حدادی
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