
 بسمه تعالی

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

 بدینوسیله اسامی، ها، مناطق و مدارس همکاران محترم ادارات کل آموزش و پرورش استان

المللی فیلم  بین  چهل و هفتمین جشنواره راه یافته به بخش مسابقهآموزی  های دانش فیلم

تاریخ و نحوه حضور این عزیزان جهت شرکت در  .گردد به شرح ذیل اعالم میرشد 

 .ها اعالم خواهد شد استانآموزش و پرورش جشنواره متعاقبا از طریق اداره کل 

 

 استاننام  نام کارگردان نام فیلم ردیف

 آذربایجان شرقی مهدی خالقی خقولچا 1

 اصفهان مهدی امیریان زری بافی 2

 اصفهان سادات ایوبیالمهسان  ها ماهیپرواز  3

 اصفهان مینا باهنر شناآصدای  4

 اصفهان ثمین گشتیل پنجره 5

 اصفهان ملیکا کدخدایی منفی درد 6

 بوشهر فاطمه صداقت سراب 7

 خراسان رضوی محمدرضا حسینیان عروسک من 8

 خوزستان محمد مشعلی سیاه 9

 خوزستان مریم شعبانی باز باران 11

 خوزستان محدثه اسدی زاده مهرک 11

 خوزستان ریحانه صالح پور گذر در کتاب 12

 خوزستان کوثر موسائیان دیار کارون 13

 خوزستان فاطمه امیدیان ریزگردها 14

 زنجان آرزو شاجری صنعت گران ی کوچه 15

 سمنان زهرا قربانی فریاد 16

 



 بلوچستانسیستان و  ئیحبیب نبات ز بالی خانمان سوز 17

 شهر تهران محمد همتی سمعک 18

 شهر تهران ارش جعفری لبخند 19

 شهر تهران یاشار ترکیان بلور درخشان 21

 شهر تهران محمد صفا صفری راهیان نور 21

 شهر تهران سیاوش گلزاری شروع 22

 شهرستانهای تهران سوگند منصوریان خشونت 23

 فارس ماندانا هوشمندیان بذر بود، پدر 24

 قزوین ساالر صفدری ...پرکاه روی آب  25

 قم محمد حجتی پژمردن 26

 کرمان عرفان حسن زاده درخت زندگی 27

 کرمان سپهر امامی بزرگ مادر 28

 کرمانشاه محمدحسین صارمی نیا چشمان سیاه 29

بویر احمد کهکیلویه و فروغ هاشمی فتح های خاکستری جوانه 31  

 گیالن سحر نوایی خط قرمز 31

 هرمزگان عذرا عیدزاده انعکاس 32

 همدان امید بهرامی پرواز بربلندی بوم 33

 یزد سید حجت علیزاده سبز ، سرخ ، سیاه 34

 یزد نغمه خمر نقاشی روی سفال 35

 

 

 المللی فیلم رشد بین  چهل و هفتمین جشنواره  با احترام، دبیرخانه                                            

تهران -1396ماه  آبان                                                   


