


جشنواره فیلم رشد در شهر تهران

نشانى کانون هاى نمایش دهنده فیلم هاى چهل و نهمین جشنواره
بین المللى فیلم رشد در شهر تهران

نشانى منطقه کانون

خیابان شریعتى- پایین تر از حسینه ارشاد اداره کل شهید مفتح

مقدس اردبیلى-خ کیهان-خ شیراز-پالك8 1 پیوند

میدان تجریش- روبروى امامزاده صالح 1 رضوان

شهرك غرب- ابتداى ایران زمین 2 قدس

کوى نصر خ ناظزیان قمى انتهاى خ هفدهم 2 امام خمینى

خ ولیعصر باالتر از میدان ونک جنب بیمارستان ناجا 3 رازي

اتوبان شهید بابائی شهرك شهید رجایی 4 توحید

جنت آباد شمالى 35 مترى گلستان خ دوم شمالى خ دهم مخابرات 5 آر هاشم

بلوار کشاورز -خ نادر - پایین تر از ایتالیا  پ 11 6 آرمینه مصلى نژاد

میدان فلسطین، خیابان طالقانى، نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین1

میدان فلسطین، خیابان طالقانى، نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین2

میدان فلسطین، خیابان طالقانى، نبش خیابان صبا 6 سینما فلسطین3

خ سهروردى شمالى روبروى خ خرمشهر کوچه شریف پ 3 7 هاجر

میدان 72 نارمک 8 اندیشه

تهرانپارس- خ 109- خ 124 8 مهرنامی

آزادى- روبروى دانشگاه شریف 9 فجر

خیابان کمیل- خیابان سلمان فارسى 10 سلمان فارسى

میدان راه آهن ـ ابتداى خیابان شوش غربى 11 حر

خیابان ناصرخسرو- باالتر از سعدى جنوبى 12 دارالفنون1

خیابان ناصرخسرو- باالتر از سعدى جنوبى 12 دارالفنون2

شهدا . خ مجاهدین اسالم - خ ایران کوچه گل محمدى پالك 94 12 رفاه

خیابن دماوند بزرگراه شهید دوران شهرك زینبیه 13 زینبیه

14  بلوار ابوذر پایین تر از پل دوم کوچه على مرادیان جانبازان

جنب آموزش و پرورش منطقه 14 سالن کوثر

شوش غربى خ صابونیان -خ دشت بان زاده روبروى پارك میثاق جنب پاساژ نو
( شوش غربى ایستگاه قند و شکر خ هالل احمر  خیابان کاخ جوانان) 15 شهید مطهرى

یاخچى آباد انتهاى خ شریعتى ـ مجتمع شریعتى 16 دکترشریعتى

خیابان قزوین دوراهى قپان خ عبید زاکانى کانون فرهنگى میثم 17 میثم

میدان ابوذر 17 ابوذر

میدان معلم ابتداى حیدرى شمالى (شهیدان آقایى)جنب اداره برق سینا 18 فرزانگان 5

انتهاى خط نازى آباد، میدان بهمنیار آموزش و پرورش منطقه 19 19 تاالر معلم

در دوره اول ابتدایى (گروه 1)

زرى زرى کاکل زرى                  (پویانمایــى/ ایــران)    6:00
نقال کوچک                                            ( پویانمایى/ ایران)    10:00
انگلســتان)    2:00 (پویانمایــى/  جریکــو                        
2:00 لهســتان)     (مســتند/  دارد                       ادامــه 
4:00 آلمــان)     (مســتند/  خورشــیدى                   حمــام 
نقاش کوچولو: من میتونم شعر بخونم         (پویانمایى/ ایران)       11:00
ــران)    11:00 ــى/ ای ــک                           (پویانمای ــان کوچ قهرم
ــران)    15:00 ــى/ ای ــر                      (پویانمای ــزار کبوت ــهر ه ش

در دوره دوم ابتدایى (گروه 2)

2:00 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک               دنبــال  بــه 
ســوزن                                      (داســتانى/ ایــران)    19:00
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                          (مستند/ آلمان)        15:00
3:00 آلمــان)     (مســتند/  خورشــیدى                 حمــام 
9:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســو             آن  ســو،  ایــن 
نقــال کوچــک                           (پویانمایــى/ ایــران)    10:00
2:00 لهســتان)     (مســتند/  دارد                    ادامــه 
شــهر هــزار کبوتــر                    (پویانمایــى/ ایــران)    15:00

در دوره اول متوسطه (گروه 3)

7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  کالف                        
ســوزن                                  (داســتانى/ ایــران)    19:00
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                 (مستند/ آلمان)      15:00
2:00 لهســتان)     (مســتند/  دارد                   ادامــه 
2:00 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک              دنبــال  بــه 
9:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســو             آن  ســو  ایــن 
6:30 ایــران)     (پویانمایــى/  ســپید            هــاى  ســنگ 
جبیــر                                (پویانمایــى/ ایــران)    10:00

در دوره دوم متوسطه (گروه 4)

9:00 یمــن)    و  آلمــان  (داســتانى/  کاله              
400 مایل بر ساعت                         (پویانمایى/ فرانسه)        5:00
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  کالف                        
9:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســو             آن  ســو  ایــن 
2:00 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک              دنبــال  بــه 
14:00 اتریــش)    (داســتانى/  کــن!             غافلگیــر  مــرا 
محــاق                                 (داســتانى/ ایــران)    13:00
10:00 ایــران)    (پویانمایــى/  جبیــر                       
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                      

در دوره اول ابتدایى

مهد کودك حیوانات: قهرمان کوچک         (پویانمایى/ ایران)    11:00
ایــران)    6:00 (پویانمایــى/  کاکل زرى                    زرى زرى 
ایــران)    7:30 (پویانمایــى/  فرفــره                               
10:00 ایــران)  (پویانمایــى/  کوچــک          نقــال 
2:00 ایــران)     (مســتند/  انقــراض                       ســاعت 
15:00 ایــران)   (پویانمایــى/  کبوتــر               هــزار  شــهر 

دوره اول متوسطه 

ســوزن                                 (کوتــاه داســتانى/ ایــران)    19:00
2:00 ایــران)     (مســتند/  انقــراض                   ســاعت 
6:30 ایــران)     (پویانمایــى/  ســپید              هــاى  ســنگ 
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  فرفــره                          
حــالل                                            (مســتند/ اندونــزى)    15:00
1:00 ایــران)     (پویانمایــى/  هــام                        هــام 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  پریــوش                         
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                           
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  کالف                            

دوره دوم متوسطه

محــاق                                            (کوتــاه داســتانى/ ایــران)    13:00
1:00 ایــران)     (پویانمایــى/  هــام                         هــام 
2:00 ایــران)   (مســتند/  انقــراض          ســاعت 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                            
حــالل                                             (مســتند/ اندونــزى)    15:00
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  فرفــره                          
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  پریــوش                         
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  کالف                            
جبیــر                                            (پویانمایــى/ ایــران)    10:00
9:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســو               آن  ســو  ایــن 

دوره دوم ابتدایى 

ایــران)    4:00 (پویانمایــى/  پریــوش                              
ایــران)    7:30 (پویانمایــى/  فرفــره                                
ایــران)    2:00 (مســتند/  انقــراض                        ســاعت 
سوزن                                                     (داستانى کوتاه/ ایران)    19:00
شهر هزار کبوتر                                                                              (پویانمایى/ ایران)       15:00
ایــن ســو، آن ســو                           (پویانمایــى/ ایــران)      9:00
نقــال کوچــک                                          (پویانمایــى/ ایــران)    10:00
نقاش کوچولو: من میتونم شعر بخونم               (پویانمایى/ ایران)        11:00
ســالم                                            (پویانمایــى/ ایــران)      4:00

 سرپرستى اروپا (هامبورگ)
 سرپرستى امارات
 سرپرستى ترکیه

 سرپرستى سوریه و لبنان
 سرپرستى شبه قاره هند (پاکستان)

سالن هاى سیار شهر تهران:  196 سالن
 سالن هاى شهرستان هاى تهران:  21 سالن

سالن هاى سیار شهرستان هاى تهران:  40 سالن

جمعه-98/8/24جشنواره فیلم رشد در خارج از کشور

افتتاحیه جشنواره
98/08/24

آغاز مراسم
ساعت: 18:00

فیلم سینمایى
«قطار آن شب»

ساخته
حمیدرضا قطبى
ساعت: 18:45

 سرپرستى روسیه (مسکو)
 سرپرستى کویت

 سرپرستى قطر/ بحرین/ آفریقا
 سرپرستى لندن (انگلستان) 



مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

تئاتر فراگیر                                                     (پویانمایى/ ازبکستان)     2:00
توقف یا ذوب                    (پویانمایى/ امارات متحده عربى)    1:30
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                (مستند/ آلمان)  15:00
سوزن                                                       (داستانى کوتاه/ ایران) 19:00
کالف                                                                                  (پویانمایى/ ایران)     7:30
سالم                                                                                (پویانمایى/ ایران)     4:00
کاله                                                                    (داستانى/ آلمان و یمن)     9:00
هام هام                                                                      (پویانمایى/ ایران)     1:00
ساعت انقراض                                                          (مستند/ ایران)     2:00
پریوش                                                                   (پویانمایى/  ایران)     4:00
ادامه دارد                                                           (مستند/ لهستان)     2:00

ایــام خــوش قدیــم            (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
نمایش با موش                                                    (مستند/ آلمان)    28:00
ایــران)    6:30 (پویانمایــى/  ســپید               هــاى  ســنگ 
ایــران)    7:30 (پویانمایــى/  فرفــره                             
ژاپــن)    2:00 (پویانمایــى/  الیــک                   دنبــال  بــه 
آلمــان)    5:11 (پویانمایــى/  دایناســور                 و  رالــف 
مراکــش)    4:00 (پویانمایــى/  روزهــا                           
افغانســتان)    1:00 کوتــاه/  (داســتانى  رونالــدو                

مسابقه     11:30- 10:15     مسابقه     10:00- 8:45

قهرمان کوچک                                        (پویانمایى/ ایران)    11:00
زرى زرى کاکل زرى            (پویانمایــى/ ایــران)    6:00
فرفــره                         (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
نقال کوچک                                                      (پویانمایى/ ایران)    10:00
ســاعت انقــراض                (مســتند/ ایــران)    2:00
جریکــو                     (پویانمایــى/ انگلســتان)    2:00
داستان هاى محلى 2               (پویانمایى/ لهستان)      6:00
شهر هزار کبوتر                                          (پویانمایى/ ایران)     15:00

"نفــر بــر                              (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    2:00
مهد کودك حیوانات: قهرمان کوچک                    (پویانمایى/ ایران)    11:00
ادامــه دارد                                        (مســتند/ لهســتان)     2:00
ایــن ســو، آن ســو                        (پویانمایــى/ ایــران)    9:00
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                 (مستند/ آلمان)    15:00
توقف یا ذوب                                   (پویانمایى/ امارات متحده عربى)       1:30
نقال کوچک                                                                               (پویانمایى/ ایران)    10:00
نقاش کوچولو: من میتونم شعر بخونم                (پویانمایى/ ایران)    11:00
رونالــدو                                     (داســتانى کوتــاه/ افغانســتان)     1:00

مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

جبیر                                               (پویانمایى/ ایران)  10:00
آبــرو                         (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    7:00
5:30 (پویانمایى/پرتغــال)    هــا          جرقــه  تعقیــب 
کالف                               (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ایــران)    2:00 انقــراض                  (مســتند/  ســاعت 
ایــران)    2:00 بــر                  (داســتانى کوتــاه/  نفــر 
ایــکاروس                          ( مســتند/ آلمــان)    6:00
14:30 اتریــش)  کوتــاه/  (داســتانى  کــن!  غافلگیــر  مــرا 
ــزى)  15:00 ــتند/ اندون ــالل                                        (مس ح
4:00 ایــران)    (پویانمایــى/  پریــوش                   

ایــران)    9:00 ایــن ســو، آن ســو                (پویانمایــى/ 
ایــران)    1:00 هــام هــام                          (پویانمایــى/ 
فرانســه)    5:00 (پویانمایــى/  بــر ســاعت    مایــل  چهارصــد 
محاق                                               ( داستانى کوتاه/ ایران)    13:00
ایــران)    7:30 (پویانمایــى/  فرفــره                            
زمیــن بــراى آینــده                                  (مســتند/ آلمــان)   10:30
آلمــان و یمــن)    9:00 کاله                  (داســتانى کوتــاه/ 
2:30 ایــران)    (پویانمایــى/  وینــگ                       
کبوتــر                                (مســتند/ اوکرایــن)    9:00
ایــام خــوش قدیــم           (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
بــه دنبــال الیــک                   (پویانمایــى/ ژاپــن)    2:00
ایــران)    4:00 (پویانمایــى/  ســالم                               

15:00 -16:30

نمایش ویژه
 مرور آثار جشنواره بین المللى فیلم علمى کودك

رالــف و دایناســور            (پویانمایى/آلمــان)    5:11
 ماجراجویى بزرگ برادران ماربل  (مستند/ آلمان)    15:00
طبیعت سیاره ما                              (مستند/ آلمان)   50:00
آلمــان)    6:00 ایــکاروس                     (مســتند/ 

15:30 -17:0017:30 -19:3020:00 -21:30

نمایش ویژه / مسابقه دانش آموزان فیلمسازنشست علمىنمایش ویژه/  کارشناس علوم تربیتى و خانواده

تشریح                  (داستانى کوتاه/ ایران) 20:00
سور بز               (داستانى کوتاه/  ایران) 12:00
آتو                         (داستانى کوتاه/  ایران) 17:00
شمشــیر چوبــى (داســتانى کوتاه/ ایــران)    7:00
پایان فصل سرد            (مستند/ ایران) 24:00

3:00 ایــران)     (پویانمایــى/  طغیــان                                    
ایــران)     4:00 کوتــاه/  (داســتانى  هســت           هــم  دیگــرى  درخــت 
7:00 ایــران)    (داســتانى/   آتــش             رنــگ  بــه  زندگــى 
3:30 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  بســته                     قــاب 
2:30 هنــد)     (مســتند/  ریختــن      دور  ثانیــه   6 رشــد،  مــاه   6
2:00 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  ریاضــى                   زنــگ 
3:30 ایــران)    کوتــاه/  (داســتانى  ســاناز                     
3:00 ایــران)     کوتــاه/   (داســتانى  حبــاب                           
5:00 آلمــان)     (پویانمایــى/  کریپــى                                  
10:21 ایــران)   کوتــاه/   (داســتانى  انعــکاس                                
1:30 ایــران)     کوتــاه/   (داســتانى  مــا                         خانــه 
2:30 ایــران)     (پویانمایــى/  مــن                  کودکــى  دوســت 
5:00 انگلســتان)     کوتــاه/  (داســتانى  کــرم                           
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  محبــوس                                   
10:00 ایــران)  (مســتند/  معیشــت                                      
3:30 ایــران)     تولیــد                                           (مســتند/  خــط 
3:30 ایــران)     (پویانمایــى/  پاکــت                                          
3:00 نایریــکا                                                (پویانمایــى/ ایــران)    

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

8:00 مکزیــک)   (مســتند/  خورشــیدى          آب 
صفر کلوین                                             (داستانى کوتاه/ ایران)    15:00
شیرینى زندگى                                   (داستانى کوتاه/ مکزیک)    11:45
یادداشــت                          (پویانمایــى/ تایــوان)    4:45
هوشــیارى چیســت؟        (مســتند/ انگلســتان)    5:00
قــوس الکتریکــى                       (مســتند/ ایــران)  30:00

بى گدار                           (مستند/  ایران)    30:00
 آرزوى رضا    (داستانى کوتاه/  ایران)    15:00
5:00 کانــادا)     (پویانمایــى/   قــورى        
مرز مه آلود                  (مستند/  ایران)    30:00

فیلم سینمایى
 بنیامین 

 کارگردان: محسن عنایتى
 (ایران)

(حمایت از اکران)

ســـالـن 1
شنبه - 98/8/25 - عصر و شبشنبه - 98/8/25 - صبح

ســـالـن 2
ســـالـن 3

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

مسابقه/ نشست     21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00

کار عملى                  (مســتند/ لهســتان) 15:00
دیاب                                              (مستند/ عراق) 20:00
ریچشاى دوچرخه سوار (پویانمایى/ هند)    5:00
صف سالم                                 (مستند/ ایران) 24:00
دوازده دقیقه باران (پویانمایى/  ایتالیا)    6:00
10دقیقه بزرگتر                             (مستند/ اسپانیا)    11:00

نــورا جــان         (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    30:00
ســرزمین مــا                     (مســتند/  برزیــل)    19:45
کاپیتان کینســیس (داســتانى کوتاه/  اســپانیا)    11:00
فصــل شــکار    (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    17:00
آخریــن ســفر      (پویانمایــى/ ازبکســتان)     1:30
ــران)    14:30 ــى/ ای ــم                 (پویانمای ــیم شش س

دوره دوم ابتدایى دوره اول ابتدایى

ت تحول بنیادین
شى در خدم

فیلم آموز



مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

انگلســتان)    3:30 (پویانمایــى/  ایــام خــوش قدیــم         
نمایــش بــا مــوش                           (مســتند/آلمان)   28:00
6:30 ایــران)     (پویانمایــى/  ســپید             هــاى  ســنگ 
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  فرفــره                         
ژاپــن)    2:00 (پویانمایــى/  الیــک                 دنبــال  بــه 
آلمــان)    5:11 (پویانمایــى/  دایناســور               و  رالــف 
مراکــش)    4:00 (پویانمایــى/  روزهــا                         
افغانســتان)    1:00 کوتــاه/  (داســتانى  رونالــدو             

تئاتر فراگیر                                                (پویانمایى/ ازبکستان)    2:00
توقــف یــا ذوب      (پویانمایــى/ امــارات متحــده عربــى)   1:30
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                     (مستند/ آلمان)  15:00
ســوزن                                       (داســتانى کوتــاه/ ایــران) 19:00
کالف                                        (پویانمایــى/ ایــران)   7:30
ســالم                                              (پویانمایــى/ ایــران)    4:00
کاله                                          (داســتانى/ آلمــان و یمــن)    9:00
هــام هــام                                      (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
ســاعت انقــراض                               (مســتند/ ایــران)    2:00
ــران)    4:00 ــى/  ای ــوش                                          (پویانمای پری
ادامــه دارد                                       (مســتند/ لهســتان)    2:00

مسابقه     11:30- 10:15     مسابقه     10:00- 8:45

قهرمان کوچک                           (پویانمایى/ ایران)  11:00
زرى زرى کاکل زرى                  (پویانمایى/ ایران)    6:00
فرفــره                                   (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
نقال کوچک                                              (پویانمایى/ ایران)  10:00
ســاعت انقــراض              (مســتند/ ایــران)   2:00
جریکو                                (پویانمایى/ انگلستان)    2:00
داســتان هــاى محلــى 2       (پویانمایــى/ لهســتان)    6:00
شهر هزار کبوتر                     (پویانمایى/ ایران) 15:00

ایــران)    19:00 (داســتانى/  ســوزن                                     
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  فرفــره                        
2:00 ایــران)     (مســتند/  انقــراض                    ســاعت 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  پریــوش                       
5:11 آلمــان)     (پویانمایــى/  دایناســور               و  رالــف 
1:30 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک                 دنبــال  بــه 
ایــران)    15:00 (پویانمایــى/  کبوتــر                       شــهر هــزار 
3:00 آلمــان)     (مســتند/  خورشــیدى                  حمــام 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                          

15:30 -17:0017:30 -19:3020:00 -21:30

نمایش ویژه/مسابقه فرهنگیان فیلمسازنشست علمىنمایش ویژه/فیلم هاى دریایى/مسابقه

فیلم داستانى
فرزند زمین

کارگردان: مژگان بیات
 (ایران)

فیلم آموزشى و تقویت 
هویت و سبک زندگى

8:00 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  ســرخابى            
5:00 ایــران)     (پویانمایــى/  کامــا                      
پایاب                                                  (مستند/ ایران)     20:00
12:30 هنــد)   کوتــاه/  (داســتانى  دیــا             
6:20 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  بابــردوو            
یک شب در مدرسه                         (مستند/ ایران)     14:00
4:00 هنــد)     کوتــاه/  (داســتانى  کاروى               

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

ــتان)    5:30 ــى/ انگلس ــده               (پویانمای ــتاده ش فرس
بــاغ رز بــوال                            (مســتند/ ایتالیــا)    7:40
تعــادل                             (پویانمایــى/ ســنگاپور)    3:30
آبى کمرنگ                                          (داستانى کوتاه/ ایران)  25:00
من میخواهم به مدرسه بروم                    (مستند/ مالزى)  21:00
مترسک                                   (داستانى کوتاه/ ترکیه) 12:00

فیلم سینمایى
23 نفر 

 کارگردان: مهدى جعفرى
مسابقه (ایران)

شب سینماى ملل اسالمى
(مقاومت)

ســـالـن 1
یکشنبه - 98/8/26 - عصر و شبیکشنبه - 98/8/26 - صبح

ســـالـن 2

دوره اول متوسطه

دوره دوم ابتدایىدوره اول ابتدایى

مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

ــران)    9:00 ــى/ ای ــو                         (پویانمای ــو، آن س ــن س ای
هــام هــام                                       (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
چهارصــد مایــل بــر ســاعت            (پویانمایــى/ فرانســه)    5:00
محاق                                             ( داستانى کوتاه/ ایران) 13:00
فرفره                                                   (پویانمایى/ ایران)    7:30
زمین براى آینده                                                    (مستند/ آلمان)  10:30
کاله                         (داســتانى کوتــاه/ آلمــان و یمــن)    9:00
ایــران)   2:30 (پویانمایــى/  وینــگ                              
ــن)    9:00 ــتند/ اوکرای ــر                                           (مس کبوت
ایــام خــوش قدیــم               (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
بــه دنبــال الیــک                        (پویانمایــى/ ژاپــن)    2:00
ســالم                                       (پویانمایــى/ ایــران)    4:00

جبیر                                                          (پویانمایى/ ایران)  10:00
ــران)    7:00 ــاه/  ای ــرو                                      (داســتانى کوت آب
تعقیــب جرقــه هــا                        (پویانمایى/پرتغــال)    5:30
کالف                                           (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ســاعت انقــراض                             (مســتند/ ایــران)    2:00
نفــر بــر                              (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    2:00
ایــکاروس                                       (مســتند/ آلمــان)    6:00
مرا غافلگیر کن!                                                           (داستانى کوتاه/ اتریش )    14:30
حالل                                                                                      (مستند/ اندونزى)   15:00
پریــوش                                     (پویانمایــى/ ایــران)    4:00

15:00 -16:30

نمایش ویژه
مسابقه دانش آموزان فیلمساز

عنبران شهر گلیم                                (مستند/ ایران)  9:00
5:00 ایــران)  (مســتند/  زندگــى         ســال  هــزار 
جاى راحت                              (پویانمایى/ ازبکستان)  4:00
طارونــه                                    (مســتند/ ایــران)  9:00
ســبز آبــى                                   (پویانمایــى/ ایــران)  2:00
بــاد و خورشــید                          (پویانمایــى/ ایــران)  2:00
در جســتجوى خورشــید               (پویانمایى/ ایران)  2:00
ــران)  6:00 ــى/ ای ــزى                                   (پویانمای پاک
خانه                                       (مســتند/ انگلســتان)  3:00
قوانیــن وسواســى هــا               (پویانمایــى/ ایــران)  3:00
روز گرگــى                                 (پویانمایــى/ ایــران)  2:00
بــدون شــرح                             (پویانمایــى/ ایــران)  2:00
آه                                            (پویانمایــى/ ایــران)  2:00
آینه                                     (داستانى کوتاه/ ایران)  6:00
بهار از دست رفته را بازگردان         (پویانمایى/ ترکیه)    3:00
تلنگر                                                             (داستانى کوتاه/ ایران)    3:00
در کفن تاریکى                                     (داستانى کوتاه/ ایران)    9:00

ســـالـن 3

دوره دوم متوسطه

مسابقه     19:00- 17:00

فرســتاده شــده      (پویانمایــى/ انگلســتان)    5:30
من میخواهم به مدرسه بروم       (مستند/ مالزى)    21:00
پایان فصل سرد                       (مستند/ ایران)   24:00
هوشــیارى چیســت؟    (مســتند/ انگلســتان)    5:00
10دقیقه بزرگتر                           (مستند/ اسپانیا)    11:00
ایــران)    7:00 شمشــیر چوبــى   (داســتانى کوتــاه/ 
هــام هــام                   (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
بــه دنبــال الیــک           (پویانمایــى/ ژاپــن)    1:30

مسابقه/ نشست     21:00- 19:30

نمایش ویژه *
کارشناس علوم تربیتى و خانواده

دابر                (داستانى کوتاه/  ایران)    13:00
جاى خالى دوست    (مستند/ ایران)    78:00



مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

تئاتر فراگیر                                        (پویانمایى/ ازبکستان)      2:00
توقف یا ذوب                    (پویانمایى/امارات متحده عربى)      1:30
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                        (مستند/ آلمان)    15:00
سوزن                                          (داستانى کوتاه/ ایران)  19:00
کالف                                                (پویانمایــى/ ایــران)     7:30
ســالم                                        (پویانمایــى/ ایــران)    4:00
کاله                                  (داســتانى/ آلمــان و یمــن)    9:00
هــام هــام                                 (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
ســاعت انقــراض                          (مســتند/ ایــران)    2:00
پریــوش                                    (پویانمایــى/  ایــران)    4:00
ادامــه دارد                                  (مســتند/ لهســتان)    2:00

ایام خوش قدیم                (پویانمایى/ انگلستان)    3:30
نمایش با موش                                                        (مستند/ آلمان)   28:00
ســنگ هــاى ســپید                  (پویانمایــى/ ایــران)    6:30
فرفــره                                   (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
بــه دنبــال الیــک                       (پویانمایــى/ ژاپــن)    2:00
رالف و دایناســور                     (پویانمایى/ آلمان)    5:11
روزهــا                                  (پویانمایــى/ مراکــش)    4:00
رونالــدو             (داســتانى کوتــاه/ افغانســتان)    1:00

مسابقه     11:30- 10:15     مسابقه     10:00- 8:45

قهرمان کوچک                                      (پویانمایى/ ایران)    11:00
زرى زرى کاکل زرى      (پویانمایــى/ ایــران)    6:00
فرفــره                       (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
نقال کوچک                                                    (پویانمایى/ ایران)    10:00
ــران)    2:00 ــتند/ ای ــراض             (مس ــاعت انق س
جریکو                        (پویانمایى/ انگلســتان)    2:00
داســتان هاى محلى2     (پویانمایى/ لهســتان)    6:00
شهر هزار کبوتر                                        (پویانمایى/ ایران)   15:00

نفــر بــر                             (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    2:00
مهد کودك حیوانات: قهرمان کوچک                  (پویانمایى/ ایران)    11:00
ادامــه دارد                                         (مســتند/ لهســتان)     2:00
ایــن ســو، آن ســو                        (پویانمایــى/ ایــران)    9:00
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                          (مستند/ آلمان)    15:00
توقــف یــا ذوب         (پویانمایــى/ امــارات متحــده عربــى)    1:30
ایــران) 10:00 (پویانمایــى/  نقــال کوچــک                            
نقاش کوچولو: من میتونم شعر بخونم                          (پویانمایى/ ایران)    11:00
ــاه/ افغانســتان)    1:00 ــدو                                      (داســتانى کوت رونال

مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

جبیر                                          (پویانمایى/ ایران)  10:00
آبــرو                  (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    7:00
تعقیــب جرقــه هــا            (پویانمایى/پرتغــال)    5:30
کالف                         (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ایــران)    2:00 (مســتند/  انقــراض          ســاعت 
ایــران)    2:00 کوتــاه/  (داســتانى  بــر          نفــر 
ایــکاروس                    (مســتند/ آلمــان)    6:00
مرا غافلگیر کن!        (داستانى کوتاه/ اتریش )    14:30
حالل                                              (مستند/ اندونزى)   15:00
ایــران)    4:00 پریــوش                 (پویانمایــى/ 

ایــن ســو، آن ســو                                   (پویانمایــى/ ایــران)    9:00
هــام هــام                                     (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
چهارصــد مایــل بــر ســاعت        (پویانمایــى/ فرانســه)    5:00
محاق                                                                      (داستانى کوتاه/ ایران)  13:00
ــران)    7:30 ــى/ ای ــره                                               (پویانمای فرف
زمیــن بــراى آینــده                                (مســتند/آلمان) 10:30
کاله                                   (داســتانى کوتــاه/ آلمــان و یمــن)    9:00
وینــگ                                   (پویانمایــى/ ایــران)   2:30
کبوتــر                                            (مســتند/ اوکرایــن)    9:00
ایــام خــوش قدیــم                  (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
بــه دنبــال الیــک                             (پویانمایــى/ ژاپــن)    2:00
ســالم                                               (پویانمایــى/ ایــران)    4:00

15:00 -16:30

نمایش ویژه
مرور آثار جشنواره بین المللى فیلم علمى کودك

ــان)    5:11 ــور                  (پویانمایى/آلم ــف و دایناس رال
 ماجراجویى بزرگ برادران ماربل             (مستند/ آلمان)    15:00
طبیعت سیاره ما                                (مستند/ آلمان)  50:00
6:00 آلمــان)  (مســتند/  ایــکاروس      

15:30 -17:0017:30 -19:3020:00 -21:30

نمایش ویژه/کارشناس علوم تربیتى و خانوادهنشست علمىنمایش ویژه/مرور آثار دریایى/خارج از مسابقه

(ایــران)     20:00 بنــادر         بــا  آشــنایى 
(ایــران)       2:00 ســراب                     
5:00 (ایــران)       مکــرن           ســواحل 
(ایــران)     11:00 کــودکان دریــا             
جونــاس و دریــا             (ایــران)      12:00
همیشــه فارســى              (ایــران)       20:00

سینماى متعهد اجتماعى 
در نسبت با مسائل تعلیم 

و تربیت

تشــریح                          (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    20:00
سور بز                                 (داستانى کوتاه/  ایران)    12:00
آتو                                              (داستانى کوتاه/  ایران)    17:00
7:00 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  چوبــى        شمشــیر 
پایان فصل سرد                                  (مستند/ ایران)    24:00

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

خــوش آمــد گویــى بــه کــره            (مســتند/ کــره)    4:00
بهارستان خانه ملت                                 (مستند/ ایران)  75:00

فیلم سینمایى
 آلفونس جیتربیت

کارگردان: مارك شلیتر
90:00

مسابقه (آلمان)

شب سینماى آلمان

ســـالـن 1
دوشنبه - 98/8/27 - عصر و شبدوشنبه - 98/8/27 - صبح

ســـالـن 2
ســـالـن 3

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

دوره دوم ابتدایىدوره اول ابتدایى

مسابقه/ نشست     21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00

خــوش آمــد گویــى بــه کــره     (مســتند/ کــره)          4:00حافظ و گوته           (مستند/ ایران)   77:00
بهارستان خانه ملت                     (مستند/ ایران)         75:00



مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

ایــام خــوش قدیــم                  (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
نمایش با موش                                                (مستند/آلمان)  28:00
ســنگ هــاى ســپید                   (پویانمایــى/ ایــران)    6:30
فرفــره                                     (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
بــه دنبــال الیــک                        (پویانمایــى/ ژاپــن)    2:00
رالــف و دایناســور                     (پویانمایــى/ آلمــان)    5:11
روزهــا                                 (پویانمایــى/ مراکــش)    4:00
رونالــدو                 ( داســتانى کوتــاه/ افغانســتان)    1:00

تئاتر فراگیر                                          (پویانمایى/ ازبکستان)    2:00
ــى)   1:30 ــده عرب ــارات متح ــى/ ام ــا ذوب            (پویانمای ــف ی توق
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                         (مستند/ آلمان)  15:00
ســوزن                                             (داســتانى کوتــاه/ ایــران) 19:00
کالف                                                           (پویانمایى/ ایران)    7:30
ســالم                                                        (پویانمایى/ ایران)    4:00
ــن)    9:00 ــان و یم ــتانى/ آلم کاله                                             (داس
هــام هــام                                        (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
ســاعت انقــراض                                 (مســتند/ ایــران)    2:00
پریــوش                                         (پویانمایــى/  ایــران)    4:00
ادامــه دارد                                      (مســتند/ لهســتان)    2:00

مسابقه     11:30- 10:15     مسابقه     10:00- 8:45

قهرمان کوچک                                                      (پویانمایى/ ایران)   11:00
زرى زرى کاکل زرى                         (پویانمایــى/ ایــران)    6:00
فرفــره                                     (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
نقــال کوچــک                           (پویانمایــى/ ایــران)  10:00
ســاعت انقــراض                         (مســتند/ ایــران)    2:00
جریکــو                                (پویانمایــى/ انگلســتان)    2:00
داســتان هــاى محلــى 2            (پویانمایــى/ لهســتان)    6:00
15:00 ایــران)  (پویانمایــى/  کبوتــر          هــزار  شــهر 

ســوزن                                    (داســتانى/ ایــران)    19:00
7:30 ایــران)     (پویانمایــى/  فرفــره                      
2:00 ایــران)     (مســتند/  انقــراض                 ســاعت 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  پریــوش                      
5:11 آلمــان)     (پویانمایــى/  دایناســور              و  رالــف 
1:30 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک                دنبــال  بــه 
شــهر هــزار کبوتــر                      (پویانمایــى/ ایــران)    15:00
3:00 آلمــان)     (مســتند/  خورشــیدى                  حمــام 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                          

مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

این سو، آن سو                               (پویانمایى/ ایران)    9:00
هام هام                                 (پویانمایى/ ایران)   1:00
چهارصد مایل بر ساعت         (پویانمایى/ فرانسه)    5:00
محاق                                                          ( داستانى کوتاه/ ایران) 13:00
فرفره                                               (پویانمایى/ ایران)    7:30
زمین براى آینده                                                         (مستند/ آلمان) 10:30
کاله                                  (داستانى کوتاه/ آلمان و یمن)    9:00
وینــگ                                 (پویانمایــى/ ایــران)   2:30
کبوتر                                               (مستند/ اوکراین)    9:00
ایام خوش قدیم                   (پویانمایى/ انگلستان)    3:30
به دنبال الیک                                (پویانمایى/ ژاپن)    2:00
سالم                                                 (پویانمایى/ ایران)    4:00

جبیر                                                                                     (پویانمایى/ ایران)    10:00
آبرو                                  (داستانى کوتاه/  ایران)    7:00
ــال)    5:30 ــا                (پویانمایى/پرتغ ــه ه ــب جرق تعقی
کالف                                       (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ســاعت انقــراض                   (مســتند/ ایــران)    2:00
نفــر بــر                           (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    2:00
ایــکاروس                                (مســتند/ آلمــان)    6:00
مرا غافلگیر کن!                                     (داستانى کوتاه/ اتریش )    14:30
حالل                                                      (مستند/ اندونزى)  15:00
پریــوش                                (پویانمایــى ایــران)    4:00

15:00 -16:30

نمایش ویژه
مسابقه فرهنگیان فیلمساز

ایــران)    1:00 (پویانمایــى/  گاوگــول 2                 
ایــران)    2:00 پنهــان               (داســتانى کوتــاه/ 
بــا هــم بــى هــم          (پویانمایــى/ ایــران)    5:00
6:00 ایــران)    کوتــاه/  (داســتانى  آینــه             
آگیرا                                                  (مستند کوتاه/ ایران)    11:00
پــرواز ســقوط                  (پویانمایــى/ ایــران)     3:00
درب خروج                                  (داستانى کوتاه/ مصر)    13:00
جایگزین                                  (داستانى کوتاه/ ترکیه)    13:30

15:30 -17:0017:30 -19:3020:00 -21:30

کارگاه تخصصى
ملینکوویچ دراگون

با عنوان: آموزش در دنیاى رسانه

نمایش ویژه /فیلم هاى دریایى/مسابقهنشست علمى

جشنواره بین المللى فیلم رشد
بسترى براى بازار فیلم آموزشى

فیلم داستانى
فرزند زمین

کارگردان: مژگان بیات
 (ایران)

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

نمایش ویژه
کارشناس علوم تربیتى و خانواده

نمایش ویژه
کارشناسان محیط زیست

شب سینماى کمیسیون ملى 
یونسکو

ــران)    20:00 ــاه/ ای ــتانى کوت ــریح                      (داس تش
ســور بــز                (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    12:00
ــران)    17:00 ــاه/  ای ــتانى کوت ــو                          (داس آت
7:00 ایــران)     کوتــاه/  (داســتانى  چوبــى    شمشــیر 
ــران)    24:00 ــتند/ ای ــرد                 (مس ــل س ــان فص پای

اقیانوس شما چقدر آبى است؟      (مستند/ آمریکا)    6:00
آواز جغــد کوچــک                         (مســتند/ ایــران) 64:30

ســـالـن 1
سه شنبه - 98/8/28 - عصر و شبسه شنبه - 98/8/28 - صبح

ســـالـن 2
ســـالـن 3

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

دوره دوم ابتدایىدوره اول ابتدایى

مسابقه/ نشست     21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00

5:30 انگلســتان)     (پویانمایــى/  شــده       فرســتاده 
7:40 ایتالیــا)     (مســتند/  بــوال                 رز  بــاغ 
3:30 ســنگاپور)     (پویانمایــى/  تعــادل                 
آبى کمرنگ                                   (داستانى کوتاه/ ایران)     25:00
من میخواهم به مدرسه بروم         (مستند/ مالزى)    21:00
مترسک                                        (داستانى کوتاه/ ترکیه)    12:00

کارشناسان محیط زیست

اقیانوس شما چقدر آبى است؟       (مستند/ آمریکا)      6:00
آواز جغد کوچک                          (مستند/ ایران)  64:30



مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

تئاتر فراگیر                                                 (پویانمایى/ ازبکستان)    2:00
توقــف یــا ذوب            (پویانمایــى/ امــارات متحــده عربــى)   1:30
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                              (مستند/ آلمان) 15:00
سوزن                                                      (داستانى کوتاه/ ایران) 19:00
کالف                                                      (پویانمایى/ ایران)    7:30
ســالم                                               (پویانمایــى/ ایــران)    4:00
کاله                                   (داســتانى/ آلمــان و یمــن)    9:00
هــام هــام                                    (پویانمایــى/ ایــران)    1:00
ســاعت انقــراض                             (مســتند/ ایــران)    2:00
پریــوش                                    (پویانمایــى/  ایــران)    4:00
ادامــه دارد                               (مســتند/ لهســتان)    2:00

ایــام خــوش قدیــم                 (پویانمایــى/ انگلســتان)    3:30
نمایش با موش                                                        (مستند/ آلمان)  28:00
ســنگ هــاى ســپید                      (پویانمایــى/ ایــران)    6:30
فرفــره                                          (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ــن)    2:00 ــى/ ژاپ ــک                              (پویانمای ــال الی ــه دنب ب
رالــف و دایناســور                          (پویانمایــى/ آلمــان)    5:11
روزهــا                                        (پویانمایــى/ مراکــش)    4:00
رونالــدو                     ( داســتانى کوتــاه/ افغانســتان)    1:00

مسابقه     11:30- 10:15     مسابقه     10:00- 8:45

قهرمان کوچک                                  (پویانمایى/ ایران)  11:00
زرى زرى کاکل زرى               (پویانمایى/ ایران)    6:00
فرفره                                   (پویانمایى/ ایران)    7:30
نقال کوچک                                                           (پویانمایى/ ایران)  10:00
ساعت انقراض                         (مستند/ ایران)    2:00
جریکو                               (پویانمایى/ انگلستان)    2:00
داســتان هاى محلى 2       (پویانمایى/ لهســتان)    6:00
شهر هزار کبوتر                                            (پویانمایى/ ایران)  15:00

نفــر بــر                                   (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    2:00
مهد کودك حیوانات: قهرمان کوچک                                (پویانمایى/ ایران)    11:00
ادامه دارد                                                        (مســتند/ لهســتان)     2:00
ایــن ســو، آن ســو                              (پویانمایــى/ ایــران)    9:00
ماجراجویى بزرگ برادران ماربل                                            (مستند/ آلمان)    15:00
توقف یا ذوب                                     (پویانمایى/ امارات متحده عربى)      1:30
نقال کوچک                                                             (پویانمایى/ ایران)   10:00
نقاش کوچولو: من میتونم شعر بخونم                            (پویانمایى/ ایران)    11:00
رونالــدو                                        (داســتانى کوتــاه/ افغانســتان)     1:00

مسابقه     11:45- 10:30مسابقه     10:15- 9:00

جبیر                                               (پویانمایى/ ایران)    10:00
آبرو                   (داســتانى کوتاه/  ایران)     7:00
تعقیب جرقه ها            (پویانمایى/پرتغال)      5:30
کالف                  (پویانمایــى/ ایــران)    7:30
ساعت انقراض                  (مستند/ ایران)      2:00
ــران)     2:00 ــاه/ ای ــر           (داســتانى کوت نفــر ب
ایکاروس                              (مستند/ آلمان)      6:00
مرا غافلگیر کن!    (داستانى کوتاه/ اتریش )    14:30
حالل                                              (مستند/ اندونزى)    15:00
پریــوش               (پویانمایــى ایــران)    4:00

9:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســو                         آن  ســو،  ایــن 
1:00 ایــران)     (پویانمایــى/  هــام                                    هــام 
5:00 فرانســه)    (پویانمایــى/  ســاعت         بــر  مایــل  چهارصــد 
محــاق                                            (داســتانى کوتــاه/ ایــران)   13:00
ایــران)     7:30 فرفــره                                             (پویانمایــى/ 
10:30 زمیــن بــراى آینــده                                       (مســتند/ آلمــان)  
9:00 یمــن)     و  آلمــان  کوتــاه/  (داســتانى  کاله                       
2:30 ایــران)    (پویانمایــى/  وینــگ                            
9:00 اوکرایــن)     (مســتند/  کبوتــر                                    
3:30 انگلســتان)     (پویانمایــى/  قدیــم             خــوش  ایــام 
2:00 ژاپــن)     (پویانمایــى/  الیــک                     دنبــال  بــه 
4:00 ایــران)     (پویانمایــى/  ســالم                                   

15:00 -16:30

نمایش ویژه
مرور آثار جشنواره بین المللى فیلم علمى کودك

دختر نانو و تخیالتش                                ( مستند/ آلمان)    25:30
نــه و یــک دوم                  (مســتند/ آلمــان)    9:30
زمین براى آینده                                         (مستند/ آلمان)    10:30
نمایش با موش                                          (مستند/ آلمان)    28:00
حمــام خورشــیدى             (مســتند/ آلمــان)    3:00

15:30 -17:0017:30 -19:3020:00 -21:30

نشست رسانه اى با هیئت داوران جشنواره

نمایش ویژه / خارج از مسابقهنشست علمى

جشنواره بین المللى
فیلم رشد 

بسترى براى تالیف
 فیلم آموزشى

مرور آثار سیفژ

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

کار عملى                                        (مستند/ لهستان)    15:00
دیاب                                                    (مستند/ عراق)    20:00
ریچشاى دوچرخه سوار                       (پویانمایى/ هند)         5:00
صف سالم                                                (مستند/ ایران)     24:00
ایتالیــا)    6:00 (پویانمایــى/   بــاران     دقیقــه  دوازده 
10دقیقه بزرگتر                            (مستند/ اسپانیا)    11:00

فیلم سینمایىحافظ و گوته                   (مستند/ ایران)    77:00
 دوچ 

کارگردان: امیر مشهدى عباس
مسابقه  (ایران)

ســـالـن 1
چهار شنبه - 98/8/29 - عصر و شبچهار شنبه - 98/8/29 - صبح

ســـالـن 2
ســـالـن 3

دوره اول متوسطه

دوره دوم ابتدایىدوره اول ابتدایى

مسابقه/ نشست     21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00

ــک)    8:00 ــتند/ مکزی ــیدى             (مس آب خورش
صفر کلوین                                       (داستانى کوتاه/  ایران)    15:00
شیرینى زندگى                (داستانى کوتاه / مکزیک)    11:45
یادداشــت                (پویانمایــى/ تایــوان)    4:45
دابر                                                    (داستانى کوتاه/  ایران)    13:00
قوس الکتریکى                                   (مستند/  ایران)    30:00

بى گدار                              (مستند/ ایران)    30:00
آرزوى رضا                (داستانى کوتاه/ ایران)     15:00
قــورى                 (پویانمایــى/ کانــادا)    5:00
مرز مه آلود                (مستند/  ایران)    30:00

دوره دوم متوسطه



10:00 - 8:3012:00 - 10:30

نمایش ویژه
مسابقه دانش آموزان فیلمساز

نمایش ویژه
مسابقه فرهنگیان فیلمساز

عنبران شــهر گلیم                                 (مســتند/ ایران)  9:000
هــزار ســال زندگــى                  (مســتند/ ایــران)    5:00
جــاى راحــت                                (پویانمایــى/ ازبکســتان)     4:00
طارونه                                                  (مستند/ ایران)     9:00
ســبز آبــى                           (پویانمایــى/ ایــران)    2:00
ایــران)    2:00 (پویانمایــى/  خورشــید                 و  بــاد 
در جستجوى خورشید                                      (پویانمایى/ ایران)           2:00
پاکزى                                                                       (پویانمایى/ ایران)   6:000
خانــه                               (مســتند/ انگلســتان)    3:00
قوانین وسواسى ها                                         (پویانمایى/ ایران)          3:00
روز گرگى                                                (پویانمایى/ ایران)      2:00
بــدون شــرح                                     (پویانمایــى/ ایــران)     2:00
آه                                                     (پویانمایى/ ایران)     2:00
آینــه                              (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    6:00
بهــار از دســت رفتــه را بازگــردان      (پویانمایى/ ترکیه)      3:00
ایــران)    3:00 کوتــاه/  (داســتانى  تلنگــر                   
در کفــن تاریکــى                    (داســتانى کوتــاه/ ایــران)      9:00

ســرخابى                                (داســتانى کوتــاه/ ایــران)     8:00
کامــا                                                (پویانمایــى/ ایــران)     5:00
ایــران)  20:00 پایــاب                                      (مســتند/ 
هنــد)  12:30 کوتــاه/  (داســتانى  دیــا                              
بابــردوو                               (داســتانى کوتــاه/ ایــران)     6:20
یک شب در مدرسه                                            (مستند/ ایران)    14:00
کاروى                                                       (داستانى کوتاه/ هند)        4:00

15:00 - 13:30

نمایش ویژه
مسابقه دانش آموزان فیلمساز

ســاعت طغیــان                            (پویانمایــى/ ایــران)    3:00
درخت دیگرى هم هســت    (داســتانى کوتاه/ ایران)    4:00
زندگــى بــه رنــگ آتــش                (داســتانى/  ایــران)    7:00
قاب بسته                               (داستانى کوتاه/ ایران)    3:30
6 ماه رشد، 6 ثانیه دور ریختن                           (مستند/ هند)        2:30
ــران)    2:00 ــاه/ ای ــگ ریاضــى                 (داســتانى کوت زن
ــران)    3:30 ــاه/ ای ــتانى کوت ــاناز                            (داس س
ــاه/  ایــران)    3:00 حبــاب                            (داســتانى کوت
کریپى                                          (پویانمایى/ آلمان)    5:00
انعکاس                                         (داستانى کوتاه/  ایران)  10:21
خانــه مــا                           (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    1:30
دوســت کودکى من                      (پویانمایى/ ایران)    2:30
کرم                                                      (داستانى کوتاه/ انگلستان)      5:00
ــران)    4:00 ــى/ ای ــوس                                 (پویانمای محب
معیشت                                               (مستند/ ایران)  10:00
خــط تولیــد                               (مســتند/ ایــران)    3:30
ــران)    3:30 ــى/ ای ــت                                     (پویانمای پاک
نایریــکا                                (پویانمایــى/ ایــران)    3:00

16:45 - 15:15    18:00 - 17:00  

نمایش ویژه
مسابقه فرهنگیان فیلمساز

      

  نشست فرهنگیان و دانش 
آموزان فیلمساز
(بحث و گفتگو)

گاوگول 2                  (پویانمایى/  ایران)    1:00
پنهان                (داستانى کوتاه/  ایران)    2:00
بــا هــم، بــى هــم     (پویانمایــى/ ایــران)    5:00
آینه                      (داستانى کوتاه/ ایران)     6:00
آگیرا                             ( مستند/ ایران) 11:00
پرواز سقوط                (پویانمایى/  ایران)     3:30
درب خروج                              (داستانى کوتاه/ مصر)   13:00
جایگزین                                 (داستانى کوتاه/ ترکیه)    13:30

 ساعت: 18:00- 20:00

اختتامیه حامیان

21:00- 19:30مسابقه     19:00- 17:00مسابقه     16:30- 15:00

نــورا جــان                 (داســتانى کوتــاه/ ایــران)    30:00
ســرزمین مــا                          (مســتند/ برزیــل)    19:45
کاپیتان کینسیس             (داستانى کوتاه/ اسپانیا)    11:00
فصــل شــکار                  (داســتانى کوتــاه/  ایــران)    17:00
آخرین سفر                            (پویانمایى/ ازبکستان )        1:30
ســیم ششــم                       (پویانمایــى/ ایــران)    14:30

نمایش ویژه *
کارشناس علوم تربیتى و خانواده

فیلم سینمایى
 آخرین داستان 

کارگردان: اشکان رهگذر
مسابقه (ایران)

دابر                            (داستانى کوتاه/  ایران)    13:00
جاى خالى دوست        (مستند/ ایران)    78:00

ســـالـن 1
پنج شنبه - 98/8/30 - عصر و شبپنج شنبه - 98/8/30 - صبح

ســـالـن 2
ســـالـن 3

شنى
صفحه آرا: میثم رو


