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106-90  1492
25 14روز 
96 آتيشا 
70 آذران پالستيک 
70 آزاد رود 
60 آسفالت به سبک ايرانی 
24 آغاز بازی 
96 آنديا 
24 آنسوی جوانی 
106-25 اراده های پوالدين 
71 ارتباط چند کارت با يک حساب 
106-26 اشنيک 5000 
26 اصفهان در بوق کارخانه ها 

اقدامات زيست محيطی شرکت 
27 ملی صنايع مس ايران 
71 اميرحسين تهامی )آرشيتکت( 

انتقال نفت خام و فراورده های
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97 اينچه برون گلستان 
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27 بر بلندای کردستان 1 
106-73 برای راننده 
74 برپايی دکلی ديگر در ميدان نفتی آذر 
74 برنامه تلويزيونی نسيم دانش )تيتراژ( 
28 به اصفهان رو 
75 پارک فناوری پرديس 
28 پازل - اسکن قلب 
29 پازل - رويانا 
106-61 پايان نامه )خارج از مسابقه( 
61 پايپ فلکس 
62 پتروپارس )دو بعدی( 
62 پتروپارس )سه بعدی( 
98 پدافند غير عامل 
29 پروژه احداث کمپ پرديس آذر 

پروژه تسطيح محل احداث 
75 واحد فراورش مرکزی 
30 پروژه فجر 2 شرکت پتروشيمی ايران 
76 پل بزرگ شهدای بختياری )تيزر( 
76 پل شهدای بختياری )نماهنگ( 
30 پويان صنعت 
31 تار مهر آئين 
31 تارا و غوزه های سفيد 3 
32 تاريخچه بذر چغندر قند در ايران 
98 تعمير توربين نئوپينيون در منطقه لرستان 
106-32 تندر 90 
77 تور و دريا 
33 توسعه فناوری و فرموالسيون گوگرد کشاورزی 
77 تيبا 2 
99 تيزر کيک تنوری 
63 جوجه ماشينی 
33 جهان فوالد سيرجان 

102 کات 
46 کارتن سازی کاسپين 
46 کاسپين، مرواريد سياه 
103 کاال در نفت 
83 کليپ ماسه ای 
84 کوير موتور 

که شبی نخفته باشی به 
47 درازنای سالی 
103 گرد و خاک در مارون 
84 گره 

گزارش فعاليت های زيست 
85 محيطی شرکت ملی صنايع مس  
85 لوازم خانگی بريکان 

لوله های صد ساله
66  )خارج از مسابقه( 
47 مادرم، منيژه معدن کار است 
48 مپنا 
104 مجتمع معدنی مهدی آباد 
48 مردان سکو - بخش زندگی در سکو 
49 مردی با تلفن همراه 
86 مرسی 
106-49 مزرعه ای که سفيد بود 
50 مستند 24 
104 مستند شرکت فيدارسيال پويا 
50 مسير سبز 
51 معرفی سد و نيروگاه سيمره 
51 معرفی شرکت مگاموتور 

معرفی طرح توسعه
86  ميدان نفتی آذر 
معرفی طرح سد و  نيروگاه سردشت                     52

معرفی منطقه ويژه اقتصادی
52  انرژی پارس 
53 معرفی هواپيمايی هما 
53 من اکبر اعتماد اتم می شکنم 
54 من آخرين نفرم 
91 من تو ما 

منطقی کردن قيمت سوخت =
87  توسعه زير ساخت های کشور 
54 مهندس مسعود 
55 نانو و بايو 
55 نجات مويرا 
56 نقطه صفر 
106-66 نقطه قرمز 
56 نگين پارس 
57 نگين کوير 
67 نمايش مپينگ ساينا 
105 نمايشگاه تخصصی نفت 
57 وراوی 
87 وگ ايران 
88 ويستر 
88 هشتمين جشنواره فيلم سينما حقيقت 
105 هشتمين دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی 
91 همسفر 
 58 همه اوراق هويت من 
  

99 چاه 104 
90 چهار ضلعی 
34 حاج علی عالمت ساز 

حساب مسکن جوانان 
78 بانک مسکن 

حماسه سياسی و
78  حماسه اقتصادی 
79 حمايت از توليد ملی 
34 در نفت ايران 
100 درزين 

دومين دوره مسابقات
100  دانشگاهی سودوکو 
79 رامسر 
63  IP TV رسانه تعاملی مهر
35 رمز ماندگاری 
35 روزگار آب و آتش 
36 روزنامه جام جم 
36 روش نصب نيروگاه کاپالن 
37 زمستانی که باور شد 
106-64 زمين و دست های ما 
37 زير خط آب 
38 ژين 
101 ساخت ايران 

سامانه پرداخت الکترونيک 
80  ETC عوارض بانک مسکن

سامانه شناسايی نشتی 
64 )خارج از مسابقه( 

سامانه هوشمند ارتباطات
38  خودرويی 
80 سايپا در انديشه ای متفاوت 
81 سرگذشت ما 
39 سرمايه های پنهان 
39 سمفونی دستها 
106-40 سنگواره های کارون 
40 سوچی مشهد 
101 سيستم صدور گواهينامه کيفيت 

شرکت توليدی صنعتی پالستوليد
102  از ديروز تا فردا 
81 شرکت ملی صنايع مس ايران 
41 شرکت هليکوپتری ايران 
41 صنايع چوب 
65 طرح توسعه بندر تجاری بوشهر 
42 طرح ملی کهاب 
82 طلوعی ديگر 
42 عبور از تنگه زاغ 
43 عمل ابوالقاسم 
43 عيش و نيش 
44 غرفه 
44 فانوسی روی آب 
65 فروش اوراق اجاره در بورس 
82 فوالد مردان 
83 فيلم مستند 54 ساعت 
45 قصه يک مرد 
45 کاپيتان 
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43 احمدی محبوبه    
106-40 احمديان مقداد 
80-77 اسکندری سعيد   
64 اسالمی کيوان 
105 اسمعيل زاده اسماعيل 
87-42 باشه آهنگر محمدعلی   
41 بهرام زاده حسن    
88-85-81-27 پايه شناس مرتضي   
54 پروازه عزت اله    
77-66 پورنامداريان آرش 
88-87-86-46 توده روستا امير   
28 توکل شهروز    
55 جعفری محمد    
74 جعفری جم محمدمهدی   
44 جليلی داود    
45 جمالی سياوش 
82 جوشن پوش اشکان   
48 جوهرچی رضا    
83-79-65-30 حاتمی فر مجتبی 
84-72 حدادی سعيد   
44 حدادی علی    
83-81-39-24 حسنی هومن   
51 حسين زاده داود    
106-25 حسينی سيدصفی اله 
53 حسينی سيدوحيد 
75 حمزه پور سلمان   
102 خالقی علی 
101-33 خالقی مهناز 
85-56-48-25 خسروی نژاد ميرعباس    
90 خيری زهرا  
79-70 دادفر بهمن   
104 دهقان عليرضا 
29-28 رحيمی روح اهلل    
53 رزاق کريمی مصطفی    
96 رسولی سيدداوود 
50 رمضان زاده محسن    
36 زارع زاده وحيد    
85 زرين پور محمدمهدی 
31 سبک دست حميدرضا    
98 سپهوند حسين 
70 سخنور لقمان   
101 سربخش رضا 
61-37 سيدی نژاد سيد مرتضی 
80-78 سيفی اميرحسين   
24 شاهقلی غالمحسن    

106 شاهين محسنی محمد 
-103-99-97-96-64-50 شفيعی سيدعباس    
106-105
54 شهبازی ابراهيم    
57 شهريور مانی    
72 صادقی مقدم عليرضا   
43 صحاف علی 
42 صراف رضا    
106-49 صفری محمدحسين 
78 صنگوری محمد   
39 ضيايی مسعود 
100 عابدين پور امير 
52-51-36 عبدالهی محسن    
91 عرفان فرهادی علی  
67 عشقی پور نيما 
76 علمی فرد مصطفی   
76 فارغی امير   
39 فاضلی احسان 
43 فضلی محسن 
100 قدير پوريا 
32 کتال غالمرضا    
30 کريمی مهدی    
86-74-47-29 کمايی مسعود    
62 گلخوش فرزاد 
53 گنجه ای احمدرضا 
58-47 گنجی مهدی    
73 لوافی رامتين   
106-26 مترصد علی 
82-63-27 محراب بيگی محمدعلی 
90 محسنی محمدشاهين 
63 محمدزکی محبوبه 
56-35 محمدی رضا    
33 محمدی مهدی    
97 مرادحسينی سامان 
102-99 مرادی فخر محمد 
98 مرادي آرزو 
52-35 معماريان ابوالفضل 
26 ملبوس باف بهروز    
45 مهراد عطا 
38 ميرزايی هوشنگ    
52-34 ناظری محمود 
65 نامور حسين 
55 نامورآزاد فربد    
49 نصيری سيدمحمدحسين    
45-37 نورمحمدی معصومه    
71 وزيری پويان   
91 هاديفر مهدی  
40 هاشم پور محمدعلی    
34 همتی ليال    
85 يابنده تی يام 
74 ياری ايمان   
57 يزدچی محمود    
46-31 يزدی ناهيد    



انديشه پيشرفت و حركت رو به جلو، همواره در ميان ايرانيان يکی از اولويت های اساسی بوده و با وجود فراز و فرودهای تاريخی، 
هيچ گاه متوقف نشده است.

براي كشوري كه در طول تاريخ سختی  ها، تحريم ها و هجمه های زيادی تجربه كرده اما پايدار بر عقايد متعالی خود مانده، ايامي كه 
در حال سپري شدن است، يکي از مهمترين مقاطع تاريخي آن است. 

امروز آهنگ پيشرفت و توسعه به ويژه در حوزه های فناوری و صنعت، بيش از هر زمانی در كشور به گوش می آيد و برای كمك به 
اين روند حركتی و شتاب بخشی به آن، فرهنگ سازی در زمينه خودباوری و اعتماد به توان داخل و ايجاد گفتمان پيشرفت به ويژه در 
بين نسل جوان ايرانی، بسيار ضروری و حياتی است. از ميان روش های تجربه شده فرهنگ سازی و هدايت افکار نيز، استفاده از قابليت 

های باالی هنر به ويژه هنر سينما و جادوی تصوير، از اساسی ترين راهکارهای موثر و ماندگار است.
برهمين اساس جهاددانشگاهي، به عنوان نهادی الهام بخش و دانش بنيان، در كنار فعاليت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی خود 
در عرصه های مرتبط با توسعه فناوری و صنعت، چند سالی است با ايجاد دبيرخانه ای دائمی و با همکاری و حمايت دستگاه ها و 
سازمانهای مسئول و متولی توسعه فرهنگ، فناوری و صنعت، جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعت را برگزار كرده و برای ايجاد تعامل 
و هم افزايی هنر با صنعت و فناوری، معرفي و نمايش فعاليت ها و دستاوردهاي كشور، حمايت از توليد ملي و ايجاد روحيه خودباوري 

در نسل جوان و دانشگاهي كشور تالش می كند.
اين جشنواره بعد از سه دوره برگزاری، به عنوان يك رويداد فرهنگي ارزنده، در سال هاي اخير راه رشد و كمال را پيموده و تا اندازه 
زيادی در مجامع فرهنگی و صنعتی شناخته شده و اين موضوع مجموعه انتظارات از دبيرخانه جشنواره را بيشتر كرده است. لذا بر 
دست اندركاران آن الزم است از فرصت ارزشمند ايجاد شده برای خدمت به كشور بهره برده و تمام همت خودرا به ميدان آورده تا 
بار ديگر در مجموعه جهاددانشگاهی بتوانيم نيازی از عرصه علم، فناوری و صنعت و پرده هاي پاك سينما در ايران را مرتفع كنيم و 

خشتي ديگر بر خشت های انقالب بگذاريم.
برخود الزم مي دانم از تالش هاي جهادگونه همکارانم در جهاددانشگاهي واحد هنر و همه كساني كه اين واحد را در برگزاري دوره 
سوم اين جشنواره ياري داده اند، سپاسگزاري نمايم و از خداي بزرگ براي دست اندركاران صديق و كوشای اين رويداد فرهنگی، پاداش 

شايسته الهي را طلب مي كنم.

حميدرضا طيبی
رئيس جهاد دانشگاهي و عضو شوراي 

عالي انقالب فرهنگي



فردا، چراغی است كه امروز افروخته می شود. چراغی با شعله انديشه و چاره و نوآوری. دورانديشی، چاره پيشرفت است. فِن بزرگ شدن 
و بزرگ ماندن است. امروز، نطفه فرداست؛ امروز روح فرداست؛ امروز هويت فرداست. پس؛ فردا يعنی اكنون. پس؛ »چو فردا شود فکر 

فردا كنيم« را فراموش كنيم. پس؛ قدر فردا را امروز، افزون كنيم.
انديشه آينده، هوای تنفس فناوری و دانش است. فناوری و دانش، بال های پرواز پيشرفت هستند. پيشرفت، اساس پايداری است. 

پايداری، راه ماندگاری است. ماندگاری هم، شرط بقای آينده است. پس باز؛ فردا يعنی اكنون.
ايران اسالمی، امروز در راه پيشرفت های علمی و فناوری به دنبال شتاب گرفتن و رساندن خود به جايگاه واقعی تاريخی اش است. 
دانشمندان شبانه روز كار می كنند. نخبگان، روياهايشان را با حل مشکالت مردم پيوند زده اند. فناوران برای تبديل ايده ها به محصول، 
مدام مشغول اند. مديران و مسووالن، برای از دور نيفتادن اين شتاب، آرام و قرار ندارند. همه مشغول كارند. اين چرخه اما هارمونی 

می خواهد. فرهنگ، صاحب آن است. فرهنگ، مشکل ديروز و امروز و از بين برنده مشکالت امروز و فرداست. 
سينما، به راحتی فردا را پيش روی ما می گذارد. فناوری و نوآوری نيز به دنبال ايجاد فاصله مطمئنه انسان به آينده اش است. از سويی، 
سينما بخشی از فرهنگ است و پرطرفدارترين اش. حاِل امروز ما زمانی خوب خواهد بود كه ديدن فردايمان، واقعی تر باشد. اين را، هم 
نشينی درست سينما و فناوری شکل می دهد. پس؛ سينما بايد دانش بنيان شود. فرهنگ بايد دانش بنيان شود. انديشه هايمان بايد 

دانش بنيان شود. آنگاه، فردا، دانش بنيان خواهد شد. 
اميدوارم جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا(، دانش بنيان شود و جاده فرهنگ و اقتصاد دانش بنيانی سرزمين مان را 

پرشکوفه تر كند.  

سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رييس جمهوری 

و رييس بنياد ملی نخبگان



سينما هنري تأثيرگذار و كليدی برای كمك به پيشرفت كشور است و توانمندي آن در انتقال مفاهيم و ارزش های ايرانی اسالمي، تبيين 
اهداف متعالي انقالب به ويژه در بخش هاي علمي، فناوری و صنعتی و اثرگذاری آن بر جوانان وآحاد جامعه به خوبی به اثبات رسيده 

است. به همين دليل برگزاري جشنواره فيلم های فناوری و صنعتی ازجايگاهی ويژه در كشور برخوردار مي شود.
اين جشنواره يك اتفاق مبارك و يکی از جشنواره های مهم و اثر گذار در كشور است كه می تواند ظرفيت های باالی سينما را با اهداف 
و برنامه های توسعه ای كشور همسو نمايد و با نمايش دستاوردها و موفقيت های كشور در صنعت و فناوری، نقش ماندگار خود را در راه 

اعتالی نام انقالب و ايران زمين ايفا نمايد.
برگزاری چنين جشنواره هايی، برای سازمان سينمايی مايه خرسندی و دلگرمی است و می تواند پای سينما و هنرمندان فرهيخته و 
خالق اين هنر را به بخش های مختلف صنعت و فناوری كشور باز كند و از طرفی می تواند توجه نخبگان علمی و فناوری و فعاالن 

صنعتی كشور را به سمت فرهنگ وهنر جلب  نمايد.
بی ترديد اين ارتباط و تعامل دو سويه است كه می تواند به توسعه سينما و توسعه صنعت و فناوری كشور و در نهايت به توسعه همه 

جانبه و پايدار ايران منجر شود.
    اينجانب به نوبه خود از دست اندركاران، و برگزار كنندگان اين جشنواره قدرداني مي نمايم و براي هنرمندان و سينماگران شركت 

كننده در بخش هاي مختلف جشنواره، آرزوي عزتمندي و ارتقاي آثار و محصوالت سينمايي دارم.

حجت اله ايوبی
رييس سازمان سينمايی کشور



هنر مظهر بروز هر كار خالقانه است و از اين نگاه؛ خداوند اولين هنرمند است. هر كاری كه با هنر در آميزد يا از هنر بهره بگيرد؛ زيبا، 
محبوب، دلنشين و در نتيجه كارآمد خواهد بود. پس هنر به زيبايی و كارايی محصول كمك می كند. زيبايی يعنی كيفيت و كارايی 
يعنی داشتن عملکرد مناسب، و اين دو؛ رمز موفقيت هر محصول و فرآورده ی طبيعی يا انسان ساز است. از آنجا كه خداوند هنرمند 
است هيچ چيز نازيبا و ناكارآمد نيافريده است. هر چيزی در طبيعت كارآمدی و زيبايی خود را دارد. انسان با فطرت نيز جز اين دوست 
ندارد و انسان هنرمند جز اين نمی كند! زيرا اين رمز را خداوند در انسان به وديعه نهاده است. به عبارت ديگر انسان الهی همچون معبود 
خود زيبا است و زيبايی را دوست می دارد. بدين جهت موفقيت هر محصول صنعتی نيز در گرو اين رمز است. يعنی ساخته فکر و دست 
انسان نيز بايد زيبا و كارآمد باشد تا مقبول افتد. هنرهای صنايع دستی چون مستقيم ساخته فکر و دست صنعتگر )هنرمند( است، خود 
به خود زيبا است. زيرا واجد روح زيبای هنرمند كه همان روح خدا است، می باشد. اما محصوالت صنعتی از آنجا كه توسط ماشين بی 
روح توليد می شود، فاقد روح زيبايی است. در اينجا الزم است كه هنرمندان به كمك صنعت بيايند و آن فقدان را جبران كنند. در اين 

ميان هنر فيلم و عکاسی به شايستگی برای رفع بخشی از اين فقدان نقش ايفا می كنند.
جشنواره فيلم صنعتی مبين قابليت هنر برای ارتقا، شناساندن و عرضه ی صنعت به جامعه است. آميزش هنر فيلم و عکاسی با صنعت، 
هم افزايی دو جانبه ای را برای ارتقای صنعت فيلم و عکاسی از يك طرف و صنايع از طرف ديگر به دنبايل خواهد داشت. برگزاری 
جشنواره فيلم های مستند صنعتی توسط جهاد دانشگاهی هنر دانشگاه هنر، زمينه ی بهره گيری از ظرفيت های مستعد و برتر فرهنگی 
هنری كشور به ويژه دانشجويان سينما و عکاسی را فراهم آورده و نويد بخش رويکردی نوين به اين دو مقوله ی مهم اقتصادی-فرهنگی 

است. حركتی كه بايد موجبات ارتباط، تعامل و همکاری هنرمندان و صنعتگران كشور را در جهت بومی سازی صنايع رقم بزند.
اينجانب به نوبه خود الزم می دانم از اهتمام و تالش های همکاران و دست اندركاران گرامی جهاد دانشگاهی هنر و حاميان محترم 
جشنواره در القای اين امر خطير و ظريف قدردانی كنم. همچنين برای تمام هنرمندان، مستندسازان و دانشجويان عزيز كه در اين 
جشنواره شركت كرده و در جهت اعتالی آن كوشش می كنند، آرزوی توفيق، عزت و سربلندی دارم.                                        

 غالمرضا اکرمی
رئيس دانشگاه هنر



صنعت دست آورد تکاملی انسان معاصر است و اين بار واكاوی صنعت در صنعت سينما و فقط صنعت سينماست كه می تواند بالندگی 
تام صنعت را متصور شود.

صنعتی لبريز هنر برای بايستگی صنعت، برای شايستگی فناوری انسان معاصر.

مسعود نجفی
دبير جشنواره
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متولد: 1340/ همدان
تحصيالت: كارشناسی مديريت اداری

آثار: ساخت بالغ بر 50 عنوان فيلم كوتاه، نيمه بلند و مستند، ساخت مجموعه تلويزيونی قصه مادربزرگ
ساير: طراح صحنه و دكور 9 فيلم سينمايی

مسئوليت ها: مدير عامل انجمن سينمای جوان، مدير اجرايی جشنواره فجر 32، مدير امور جشنواره ها بنياد 
سينمايی فارابی، دبير چهار دوره جشنواره فيلم كوتاه تهران، دبير دومين جشنواره فيلم صنعتی

ناصر باکیده

هیأت انتخاب



متولد: 1355/ هرسين
تحصيالت: كارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

آثار: تهيه كننده 10 عنوان فيلم و پروژه مستند سازی تصويری از طرح های 
پژوهشی و صنعتی

ساير: نگارش مقاالت و تدوين كتب
مسئوليت ها: معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، عضو اتاق فکر 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، عضو گروه تخصصي برنامه ريزي فعاليتهاي 
معرفي مواريث و افتخارات ملي جهاد دانشگاهی، دبير كميته فرهنگي هنري 
هفت دوره كنگره ملی پيشگامان پيشرفت، رئيس دبيرخانه دائمی جشنواره 
جهاددانشگاهي  عمومي  روابط  اداره  مدير  صنعتي،  و  فناوری  عکس  و  فيلم 
صنعتي شريف و پژوهشکده توسعه تکنولوژي، رئيس جهاد دانشگاهی واحد 

هنر )در حال حاضر(

متولد: 1360/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی ارشد سينما

آثار: ساخت فيلم های زنده، پرواز در آينه، تولد يك خط، راز اختران
ساير: تدوين بيش از 150 فيلم مستند و داستانی، تصويربرداری بيش از 30 

مستند، مترجم و نويسنده مقاالت سينمايی
مسئوليت ها: مدير گروه كارشناسی و كارشناسی ارشد سينما دانشکده سينما 
و تئاتر، مدير روابط عمومی دانشگاه هنر، مدير گروه تحصيالت تکميلی سينما 
پرديس فارابی دانشگاه هنر، عضو كميسيون برنامه ريزی تاليف كتب درسی 
وزرات آموزش و پرورش، عضو هيات علمی دانشکده سينما و تئاتر دانشگاه هنر 

بهزاد رشیدي

مسعود سفالیی



متولد: 1354/ تهران
تحصيالت: مهندسی صنايع و مديريت اجرايی

آثار: برنامه های تلويزيونی 1/618 نسبت طاليی، عمق آب، 
360 درجه

ساير: ترويج تفکر خالقانه، تفکر علمی و نوآوری در رسانه های 
مختلف مکتوب، آنالين، راديو و تلويزيون، آموزش و مشاوره 
مجری  و  مهمان  كارشناس  يافته،  نظام  نوآوری  های  روش 

برنامه های مختلف تلويزيونی
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مركز  مشاور  ها:  مسئوليت 
و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، بازرس انجمن 
فناوری و كسب و  ايران، داور رويدادهای علمی  ترويج علم 

كارهای نوپا، نماينده انجمن TRIZ اروپا در ايران

محمود کریمی

متولد: 1336/ صومعه سرا 
تحصيالت: كارشناسی جغرافيا از دانشگاه آزاد نجف آباد، رتبه 2 هنری از وزارت ارشاد )كارشناسی ارشد( 

كارگردانی مستند
آثار: ساخت مستندهای سنگ آهن اراده، زخم، شغل، اصفهان سمفونی يك شهر، اين دو زن، زنده رود يك 

روز به خصوص، بم يازده سال بعد
ساير: عضو تحريريه ماهنامه فيلم از سال 1362، عضو تحريريه مجله نقد سينما، سينما حقيقت، تاليف كتاب 

سينمای مستند صنعتی ايران يك بررسی تاريخی تحليلی
مسئوليت ها: مسئول مركز مستندسازی مجتمع فوالد مباركه

محمدسعید محصصی



متولد: 1348/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما از دانشگاه هنر

آثار: ساخت مستندهای خانه مادری ام مرداب، روژگيران، روزهای بی تقويم، 
مريم جزيره هنگام، دماغ به سبك ايرانی، از پس برقع، ايران من، بيوه مرد، رو 

به جايی دور، آخرين روزهای زمستان، روياهای دم صبح
كتاب عکس،  انتشار چند  و  امروز  به  تا  از سال 71  عکاسی حرفه ای  ساير: 

پژوهشگر و مدرس فيلمسازی مستند 
مسئوليت ها: عضو كميته تخصصی فيلم مستند فرهنگستان هنر، مشاور ارشد 
صفحه فيلم مستند – عکس مستند نهاد انسان شناسی و فرهنگ، عضو هيأت 
 ،)IDA( مستندسازان جهان  انجمن  ايران، عضو  كوتاه  فيلم  انجمن  موسس 
انجمن  ايران، عضو  انجمن عکاسان  )EDN(، عضو  اروپا  عضو شبکه مستند 

عکاسان مطبوعات

مهرداد اسکویی

هیأت داوران  



متولد: 1338/  تهران
تحصيالت: دكتری تخصصی روانشناسی ازدانشگاه تربيت مدرس

آثار: مولف كتاب های تصوركودك ازخود، روانشناسی خود، كاهش عالئم افسردگی با روش شناختی مرور خويشتن 
و كوتاه نوشته هايی درباره كودك

ساير: مدرس روانشناسی تحولی، روانشناسی بالينی كودك، روانشناسی ارتباطات و تبليغات در دانشگاه تهران
قائم مقام راديو،  مسئوليت ها: مدير گروه دانش راديو، مديركل طرح وبرنامه راديو، مدير شبکه سراسری راديو، 
مدير شبکه چهار سيما در2 دوره ، مديرشبکه دو سيما، مدير شبکه آموزش سيما، دبير سرويس علمی روزنامه 
جام جم، صاحب امتياز ومديرمسئول ماهنامه كودك و فصلنامه رويش روانشناسی ، رئيس كميسيون كودك و 
نوجوان شورايعالی انقالب فرهنگی، عضو هيات مديره انجمن روانشناسی بالينی كودك و نوجوان، عضو انجمن ايرانی 
روانشناسی، عضوشورای سياستگذاری حوزه هنری، عضو هيات امنای انجمن سينمای مستند و تجربی، عضوشورای 
نظارت براسباب بازی شورای فرهنگ عمومی، عضو هيات مديره انجمن سينمای انقالب و دفاع مقدس، رئيس ستاد 

چهره های ماندگار، مدير انتشارات بام دانش، مدير شبکه مستند سيما، قائم مقام معاونت سيما 

متولد: 1341/ لنگرود
تحصيالت: كارشناسی ارشد پژوهش هنر و كارشناسی كارگردانی

آثار: كارگردانی مستندهای كنفرانس جهانی زنان پکن، كنفرانس سران كشورهای اسالمی )سفرنامه ها(، كنفرانس 
پکن + 5 در نيويورك، تعاونی های زنان روستايی، راه پرخطر، دلهره های كوچك زندگی، مجموعه برنامه های 
ملك، ساخت مجموعه برنامه های تلويزيونی، سوال، باطراوت، شب ايرانی، خانه ما، مسابقه 9+1، بانوی ايرانی، خانه 

زيبای من
ساير: مدرس دانشگاه، مجری صدا و سيما

مسئوليت ها: مدير مسئول و سردبير نشريات دنيای زنان و سروش بانوان، مشاور رسانه وزير صنعت، معدن و 
تجارت، عضو شورای عالی اطالع رسانی وزارت صنعت، عضو كميته های تبليغات و فرهنگ و هنر اكسپو ميالن 

2015، نماينده دفتر امور زنان و خانواده رياست جمهوری در جشنواره فيلم فجر

رضا پورحسین

سونیا پوریامین



متولد: 1348/ آبادان
تحصيالت: فارغ التحصيل تئاتر از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

آثار: بازی در فيلم های سينمايی در كوچه های عشق، عروس آتش، ارتفاع پست، تب، به رنگ ارغوان، طبل 
بزرگ زير پای چپ، صحنه جرم ورود ممنوع، چهارشنبه سوری، حقيقت گمشده، آتشکار، پوسته، حريم، 
همبازی، شب واقعه، بيداری روياها، دموكراسی تو روز روشن، شکالت داغ، در انتظار معجزه، چرخ و فلك، 
گشت ارشاد، روزهای زندگی، دوباره با هم، زندگی خصوصی آقا و خانم ميم، استرداد، زندگی مشترك اقای 
بانو، بشارت به يك شهروند هزاره سوم، مردن به وقت شهريور، پرواز زنبورها، ياسين، چاقي،  محمودی و 

ويدئويی حبيب، سريال حلقه سبز و قلب يخی
ساير: نگارش فيلمنامه و كارگردانی فيلم سينمايی سفر سرخ، بازی در تئاتر

مسئوليت ها: دبير جشنواره فيلم اروند 

متولد: 1345/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد انيميشن

آثار: ساخت و نگارش فيلم سينمايی تهران 1500، بيش از 800 انيميشن آموزشی، تبليغاتی و فيلم كوتاه 
برای تلويزيون

ساير: نگارش فيلمنامه فيلم سينمايی آل، مدرس دانشگاه
مسئوليت ها: مدرس خانه كاريکاتور ايران، مدير خانه انيميشن شهرداری تهران

حمید فرخ نژاد

بهرام عظیمی



متولد: 1343/ دماوند
تحصيالت: دانش آموخته رشته علوم اجتماعی

مسئوليت ها: معاونت فرهنگی آموزشی سازمان ملی جوانان، مشاور اجرايی وزير و مدير كل حوزه وزارتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مشاور وزير و مدير كل روابط عمومی و امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون 
تبليغات و انتشارات موسسه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، مشاور رئيس بنياد ملی نخبگان 
و رئيس مركز روابط عمومی بنياد ملی نخبگان، مشاور رييس و مدير كل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، مدير كل روابط عمومی بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی )بخش جانبازان(، عضو مجمع 
و رئيس هيأت مديره كانون جهانگردی و اتومبيل رانی جمهوری اسالمی ايران، مدير مسئول و سردبير روزنامه جوان، 
مديرعامل و سردبير خبرگزاری برنا، معاون مدير مسوول روزنامه همشهری و سردبير ايرانشهر، عضو شورای تعيين 
خط مشی خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران )ايرنا(، مدير مسئول ماهنامه فناوری و نوآوری، مدير مسئول ماهنامه 
تخصصی دانش بنيان، رئيس هيأت مديره انجمن فعاالن روابط عمومی ايران، عضو هيأت مديره انجمن متخصصان 
روابط عمومی ايران، عضو هيأت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عضو كميسيون طرح و برنامه شورای هماهنگی 
تبليغات اسالمی و عضو انجمن روابط عمومی ايران، مشاور معاون علمی و فناوری رياست جمهوری و رئيس ستاد 

فرهنگ سازی اين معاونت

متولد: 1357/كرمانشاه
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

آثار: كارگردانی فيلم های سينمايی اشکان، انگشتر متبرك و چند داستان ديگر، ماهی و گربه، كوتاه و مستند 
جذابيت پنهان رمان، پروانه، برق گرفتگی و مگس، طوفان سنجاقك، محدوده دايره، آندو - سی، اردك آبی، خام 

پخته سوخته
ساير: مدرس دانشگاه، انجمن سينمای جوان و مدرسه فيلم كارنامه

مسئوليت ها: عضو هيات مديره انجمن فيلم كوتاه خانه سينما طی 3 دوره 

پرویز کرمی

شهرام مکری





موضوع: برگزاری رويداد استارتاپ ويکند بازی سازی در تهران و پتانسيل موجود در ميان 
جوانان برای ايجاد كارآفرين نوين.

پژوهشگر: هومن حسنی و رضا عزيزی
تصويربردار: امير صيدی نويد

تدوين: هومن حسنی
نويسنده متن: رضا عزيزی

گوينده متن: منوچهر والی زاده
تهيه کننده: رضا عزيزی

شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: مستندهای سرمايه های پنهان، اينجا كسی است پنهان، 
ميان گذشته و حال، مدرنيته با طعم كودكی، خشکسالی و اشك

موضوع: زندگی كاری و هنری آقای شکرانی.

پژوهشگر: غالمحسين شاهقلی
فيلمنامه: غالمحسين شاهقلی

تصويربردار: ابراهيم مرادی
صدابردار: حسين قمبری
صداگذار: سوگل كريمی

تدوين: ساناز شيرانی، محبوبه احمدی
تهيه کننده: سيد محسن طباطبايی پور

شهر: اصفهان

متولد: 1337/ آبادان
تحصيالت: كاردانی

فيلمشناسی: آنکه فرياد آموخت، زندگی استاد گلبيدی، مستند قاب 
حيات، مسير رستگاری

غالمحسن شاهقلی آنسوی جوانی

هومن حسنی

آغاز بازی

/
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موضوع: تعميرات اساسی و بازسازی كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان و به روز رسانی 
تجهيزات با دانش متخصصان توانمند ايرانی.

پژوهشگر: سيد صفی اهلل حسينی
فيلمنامه: شهران باقری

تصويربردار: مهدی براتی
صدابردار: سعيد مختاری و عباس محمدی

صداگذار: محمد زارع
موسيقی: هومن همامی

تدوين: سيد صفی اهلل حسينی
تهيه کننده: سيد صفی اهلل حسينی

شهر: شهركرد

متولد: 1365/ شهركرد
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: ساخت بيش از 5 مستند كوتاه در زمينه محيط زيست و 
طبيعت، ساخت فيلم كوتاه نذر، كارنامه، آوای دستان، تدوين بيش از 50 

فيلم مستند و كوتاه

موضوع: ماجرای يك فردی كه در سکوهای پارس جنوبی شاغل بوده و مشکالتی كه 
برای او پيش می آيد

پژوهشگر: عرفان قاسمپور
فيلمنامه: عرفان قاسمپور و مير عباس خسروی نژاد

تصويربردار: رسول حسن زاده
صدابردار: محسن خدابخشی 

صداگذار: ميرعباس خسروی نژاد
تدوين: ميرعباس خسروی نژاد

نويسنده متن: عرفان قاسمپور و مير عباس خسروی نژاد
تهيه کننده: خانه مستند انقالب اسالمی

شهر: تهران

متولد: 1356/ خرم آباد
تحصيالت: كارشناسی مکانيك

فيلمشناسی: ساخت ده ها فيلم كوتاه، داستانی و تبليغاتی

اراده های پوالدینسيد صفی اله حسينی

مير عباس خسروی نژاد

14روز

/

/ 139231َ

139121َ
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موضوع: حيات اجتماعی صنعت نساجی در اصفهان معاصر.

پژوهشگر: زهرا نيازی و بهروز ملبوس باف
فيلمنامه: بهروز ملبوس باف

تصويربردار: محمدغازی و بهروز ملبوس باف
صدابردار: سروش عزيزی

صداگذار: زهرا نيازی
تدوين: زهرا نيازی

نويسنده متن: بهروز ملبوس باف
گوينده متن: بهروز ملبوس باف
تهيه کننده: بهروز ملبوس باف

شهر: اصفهان

متولد: 1352/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: خطی از روشنی، مثل آب برای ماهی، بهره رويا، در عمق 
ميدان

موضوع: يك كشتی نفتی لوله گذار به نام اشنيك 5000.

پژوهشگر: امين محمدی
فيلمنامه: امين محمدی
تصويربردار: علی توانايی

انيماتور: سينا اشرفی و حامد حيدری
صداگذار: علی مترصد

تدوين: علی مترصد
نويسنده متن: امين محمدی

گوينده متن: مجيد توكلی
تهيه کننده: امين محمدی و علی مترصد

شهر: تهران

متولد: 1367/ تهران
تحصيالت: دانشجو ادبيات انگليسی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه گدا، چرخش، عيدی

بهروز ملبوس باف اصفهان در بوق کارخانه ها

علی مترصد

اشنیک 5000

/

/ 139174َ

139310َ
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موضوع: گازرسانی به شهر اورمان.

پژوهشگر: محمدعلی محراب بيگی
فيلمنامه: محمدعلی محراب بيگی

تصويربردار: ابوالفضل عاليی
صدابردار: ميالد قاری
صداگذار: ابوذر غفاری

تدوين: ابوذر غفاری
نويسنده متن: محمدعلی محراب بيگی

گوينده متن: مرتضی هاشم خانلو
تهيه کننده: محمدعلی محراب بيگی

شهر: تهران

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: توليد فيلم های صنعتی و تبليغاتی

موضوع: كارخانه های صنعتی همواره از عوامل آلودگی محيط زيست بوده اند. اين مستند 
به اقدامات انجام شده توسط شركت ملی صنايع مس ايران در جهت كاهش و از بين بردن 

اين خطرات پرداخته است.

پژوهشگر: حسن كمالی
فيلمنامه: مرتضي پايه شناس

تصويربردار: اميرمهدی نژاد نيك
صدابردار: هادی حيدری

صداگذار: آرش قاسمی
تدوين: مرتضي پايه شناس

نويسنده متن: مرتضي پايه شناس
گوينده متن: مرتضي پايه شناس

تهيه کننده: شركت طراحی مکعب آبی
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی

فيلمشناسی: مستندهاي فيلم ناتمامي براي دخترم سميه، جاي خالي 
يك نفر، جايي كه زندگي مي كنيم، نامه 26 آبان 59، مالقات پشت ديوار 

اشرف، غروب روز بعد، وطن دوستي

بر بلندای کردستان 1محمدعلی محراب بيگی

مرتضي پايه شناس

اقدامات زیست محیطی شرکت ملی صنایع مس ایران

/

/ 139214َ

139123َ
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موضوع: ساخت اسکن سه بعدی قلب.

پژوهشگر: روح اهلل رحيمی و فاطمه شريف يزدی
فيلمنامه: روح اهلل رحيمی و فاطمه شريف يزدی

تصويربردار: سيد محمود حسينی و مجتبی معصوم 
صدابردار: رضا نوحه خوان 
صداگذار: رضا نوحه خوان
موسيقی: انتخابی از آرشيو
تدوين: محمد امين محقق

نويسنده متن: روح اهلل رحيمی ، فاطمه شريف يزدی
گوينده متن: مهدی اعرابی

تهيه کننده: روح اهلل رحيمی
شهر: قم

متولد: 1363
تحصيالت: كارشناسی حقوق

فيلمشناسی: از كلود تا احمد ، صدای پای آشنا، اين روايت خيلی 
پازل  مستند  ارديبهشت،مجموعه  متولد  مهر،  متولد  نيست،  محرمانه 

،تبركی سفره دوست ، آستان پرواز 

موضوع: هجوم و كپی برداری اجناس چينی به صنايع دستی اصفهان.

پژوهشگر: شهروز توكل
فيلمنامه: شهروز توكل

تصويربردار: شهروز توكل
صدابردار: آراد باقری

صداگذار: مهرشاد ملکوتی
تدوين: شهروز توكل

نويسنده متن: شهروز توكل
گوينده متن: حامد موسوی

تهيه کننده: شبکه اصفهان سيما
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: نان و آتش و پيرمرد، فردوسي و ما، روزها و روياهای دانا، 
گربه ايراني در رم، ممد نبودی، بالكشان

روح اهلل رحيمی پازل - اسکن قلب

شهروز توکل

به اصفهان رو

/

/ 139326َ

139130َ
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موضوع: احداث كمپ اقامتی برای كاركنان. 

متولد: 1362/ ماهشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما - گرايش كارگردانی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه پس از فراموشی، از كجا آوردی، يك گزارش 
ساده، مستند ماهی، ماهيگير، جيوه ديگر كسی به فتح نيانديشيد

تصويربردار: مسعود كمايی، مهدی جعفری جم و سجاد برجعلی
صدابردار: مسعود كمايی و مهدی جعفری جم

صداگذار: مسعود كمايی
تدوين: مسعود كمايی

تهيه کننده: شركت مهندسی و توسعه سروك آذر
شهر: مهران

موضوع: گوسفند شبيه سازی شده در پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهی.

پژوهشگر: روح اهلل رحيمی و فاطمه شريف يزدی
فيلمنامه: روح اهلل رحيمی و فاطمه شريف يزدی

تصويربردار: سيد محمود حسينی
صدابردار: رضا نوحه خوان 
صداگذار: رضا نوحه خوان
تدوين: محمد امين محقق

نويسنده متن: روح اهلل رحيمی ، فاطمه شريف يزدی
گوينده متن: مهدی اعرابی

تهيه کننده: روح اهلل رحيمی
شهر: قم

متولد: 1363
تحصيالت: كارشناسی حقوق

فيلمشناسی: از كلود تا احمد ، صدای پای آشنا، اين روايت خيلی 
پازل  مستند  ارديبهشت،مجموعه  متولد  مهر،  متولد  نيست،  محرمانه 

،تبركی سفره دوست ، آستان پرواز و...

پروژه احداث کمپ پردیس آذرمسعود کمايی

روح اهلل رحيمی

پازل - رویانا

/
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موضوع: مستند تبليغاتی در مورد شركت پويان صنعت

فيلمنامه: مهدی كريمی
تصويربردار: مهدی كريمی
انيماتور: مرتضی اسماعيلی

صداگذار: برنا زندی
تدوين: برنا زندی

تهيه کننده: شركت پويان صنعت نهاد
شهر: تهران

متولد: 1363/ كرمانشاه
تحصيالت: كارشناسی

نفت  مستند  جمله  از  تبليغاتی  مستندهای  ساخت  فيلمشناسی: 
پاسارگاد، مجتمع ساختمانی ايرانيان، تيزر تبليغاتی پااليشگاه اصفهان

موضوع: پروژه فجر 2 پتروشيمی واقع در ماهشهر.

پژوهشگر: علی حضرت پور
فيلمنامه: مجتبی حاتمی فر

تصويربردار: حسين سيد پريشان
انيماتور: مجيد خادميان
صدابردار: استوديو پاپ

صداگذار: منوچهر امينی
تدوين: مجتبی حاتمی فر

نويسنده متن: علی حضرت پور
گوينده متن: كيکاووس ياكيده
تهيه کننده: شركت زالل ايران

شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

فيلمشناسی: مستندهای صنعتی شركت مس، پتروشيمی، فوالد، 
فيلم های كوتاه آموزشی، تيزرهای تبليغاتی تلويزيونی

مهدی کريمی پویان صنعت

مجتبی حاتمی فر

پروژه فجر 2 شرکت پتروشیمی ایران

/
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موضوع: صنعت پنبه در كشور.

پژوهشگر: ناهيد يزدی
فيلمنامه: ناهيد يزدی

تصويربردار: حميد اسماعيل پور، حسن صفری و ايوب ابری
صدابردار: جواد يعقوبی و عباس بهرامی

صداگذار: فاطمه مرزبانی
تدوين: فاطمه مرزبانی

نويسنده متن: ناهيد يزدی
گوينده متن: سعيد خرسندی

تهيه کننده: ناهيد يزدی
شهر: تهران

متولد: 1356/ مينودشت
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: مستندهای مينوتا، حری فرهنگ، به روايت مهر، كاسپين، 
مرواريد سياه

موضوع: مراحل ساخته شدن يك تار.

پژوهشگر: حمد رضا سبك دست
فيلمنامه: حميد رضا سبك دست

تصويربردار: رضا تيموری
صدابردار: زهره علی اكبری
صداگذار: زهره علی اكبری

تدوين: حميد رضا سبك دست
تهيه کننده: كامران سحرخيز

شهر: تهران

متولد: 1355/ تهران
تحصيالت: كاردانی فيلمسازی

فيلمشناسی: روزی اسبی بود، تولدی دوباره

تارا و غوزه های سفید 3ناهيد يزدی

حميدرضا سبک دست

تار مهر آئین

/
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موضوع: ساخت خودرو تند 90 .

فيلمنامه: امين آزاد
تصويربردار: الهام زهره وند و علی آزاد

صدابردار: الهام زهره وند
صداگذار: امين آزاد

تدوين: امين آزاد
نويسنده متن: امين آزاد

تهيه کننده: امين آزاد
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: مستندهای عشق، ماشين، آتش زرشت، چرا رفتم ايتاليا، 
برای دخترم نگين، استارت

موضوع: مراحل تاسيس بنگاه بذر چغندر قند در سال 1315 و تبديل آن در طول سالها 
به موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر قند در ايران و چگونگی ورود بذر چغندر 

قند در زمان ناصرالدين شاه. 

پژوهشگر: كار گروهی
تصويربردار: غالمرضا كتال و محمد روزبهانی

انيماتور: پوريا خليلی
تدوين: غالمرضا كتال

نويسنده متن: كار گروهی
گوينده متن: رحيم محمديان

تهيه کننده: غالمرضا كتال
شهر: تهران

متولد: 1347/ تهران
تحصيالت: ديپلم

فيلمشناسی: عيد مردگان، سياه يا سپيد، مجموعه مستند 9 قسمتی 
چاه بهار، آبگير مبين، مستند صنعتی عسلويه، خنك كننده پااليشگاه 
بندر عباس، مستند صنعتی در نوبت انقراض،  سد سياه بيشه، مستند 

صنعتی جاده چالوس، از ورزشگاه، رود تهی می شود

امين آزاد تندر 90

غالمرضا کتال

تاریخچه بذر چغندر قند در ایران

/
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موضوع: جهان فوالد سيرجان.

پژوهشگر: محمدرضا مددی
فيلمنامه: مهدی محمدی

تصويربردار: مجيد قربانی فر
انيماتور: بهراد باقری

صدابردار: مجيد قربانی فر
صداگذار: علی اصغر صائبی

تدوين: علی اصغر صائبی
نويسنده متن: رضا اسماعيلی

گوينده متن: بهروز رضوی
تهيه کننده: موسسه سبز افرنگ فيلم و مهدی محمدی

شهر: تهران

متولد: 1355/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: ساخت بيش از 30 كار مستند و كوتاه، بيش از 80 تيزر 
تبليغاتی، كارگردانی برنامه های تركيبی شبکه يك و سه سيما ،كارگردانی 

هنری مسابقه آقای گزارشگر شبکه سه سيما نوروز 93 

ارائه فرموالسيون تبديل گوگرد مازاد پااليشگاه های گاز به كود  موضوع: پژوهش و 
شيميايی قابل كاربرد در كشاورزی.

پژوهشگر: مهناز خالقی، پروانه قاسميان
فيلمنامه: مهناز خالقی

تصويربردار: مهدی مقدم، رحمت عبديانی و سعيد محمدی
انيماتور: حنيف علی پناهی

صداگذار: كيوان اسالمی
تدوين: كيوان اسالمی

نويسنده متن: مهناز خالقی
گوينده متن: سعيد توكلی

تهيه کننده: پژوهشگاه صنعت نفت
شهر: تهران

متولد: 1347/ گرمسار
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی فيلم

 ،CBR ،فيلمشناسی: ساخت مجموعه مستند تلويزيونی لبخند خدا
فيلم های مستند در حوزه پژوهش نفت

جهان فوالد سیرجانمهدی محمدی

مهناز خالقی

توسعه فناوری و فرموالسیون گوگرد کشاورزی

/

/ 139412َ

139312َ

33



موضوع: مستند معرفی شركت پايانه های نفتی ايران و جزيره خارك.

پژوهشگر: محمود ناظری
فيلمنامه: محمود ناظری
تصويربردار: وحيد بيوته

صدابردار: حسام الدين موسوی
صداگذار: ميرعباس خسروی نژاد

موسيقی: امير شمس
تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
نويسنده متن: محمود ناظری
گوينده متن: ابوالحسن تهامی
تهيه کننده: عرفان قاسم پور

شهر: تهران

متولد: 1356/ دماوند
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی

ويدئويی كفش عروسی، روز 14، داستانی همکالسی  فيلمشناسی: 
آسمان و ساخت چندين فيلم مستند

موضوع: يکی از اساتيد هنر شبکه كاری بر روی علمها و عالمتها.

پژوهشگر: ليال همتی
تصويربردار: فرزاد خليفه

تدوين: فرزاد خليفه
تهيه کننده: ليال همتی

شهر: تهران

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارتباطات و سينما

فيلمشناسی: ساخت چند فيلم كوتاه داستانی

محمود ناظری در نفت ایران

ليال همتی

حاج علی عالمت ساز

/

/

1392

139122َ

15َ

34



موضوع: وجود سکوهای نفتی نزديك آتش در زمان جنگ.

پژوهشگر:  رضا محمدی
فيلمنامه: رضا محمدی

تصويربردار: رضا محمدی
صدابردار: احسان افشاريان
صداگذار: حميد نجفی راد

تدوين: مجتبی اسمائيل زاده
نويسنده متن: رضا محمدی

گوينده متن: رضا محمدی
تهيه کننده: معصومه نور محمدی

شهر: تهران

متولد: 1353 / تهران 
تحصيالت: كارشناسی هنرهای تجسمی

فيلمشناسی: ساخت فيلم های داستانی پيرمرد كوچه شانزدهم، رانده 
شده، مستندهای چون ايران تمدن جاويد، مردان البرز، نقطه صفر

موضوع: معرفی شركت انهار به عنوان يکی از معتبر ترين توليد كنندگان لوله و اتصاالت.

پژوهشگر: اميد جوانی
فيلمنامه: نغمه نايينی

تصويربردار: محمد شريف زاده
انيماتور: رضا وجدانی، محمد نوباغی

صدابردار: حسام الدين موسوی
صداگذار: ابوالفضل معماريان

موسيقی: امير شمس
تدوين: ابوالفضل معماريان

نويسنده متن: نغمه نايينی
گوينده متن: حسين شمس رضوی آستانه

تهيه کننده: محمود ناظری و عرفان قاسم پور
شهر: تهران

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی بازيگری

فيلمشناسی: ساخت ده ها فيلم مستند، تبليغاتی و چندين مجموعه 
تلويزيونی

روزگار آب و آتشرضا محمدی

ابوالفضل معماريان

رمز ماندگاری

/

/

1392

139230َ

15َ
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موضوع: روش نصب نيروگاه كاپالن.

پژوهشگر: محسن عبدالهی
فيلمنامه: محسن عبدالهی

تصويربردار: عباس عبدالهی و رامين مشايخی
تدوين: محسن عبدالهی

نويسنده متن: محسن عبدالهی
گوينده متن: حميدرضا مکانی

تهيه کننده: محسن عبدالهی و شركت آب و نيرو
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی حقوق

فيلمشناسی: ساخت بيش از 150 فيلم مستند، ساخت بيش از 15 
تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما

موضوع: مروری بر فعاليت روزنامه جام جم.

پژوهشگر: زهرا مشتاق
فيلمنامه: زهرا مشتاق

تصويربردار: پيروز جابری
انيماتور: مهدی گيوه چی
صدابردار: كوروش قبادی

صداگذار: رضا سلطان زاده
تدوين: گالره كاكاوند

نويسنده متن: زهرا مشتاق
گوينده متن: ناصر ممدوح
تهيه کننده: زهرا مشتاق

شهر: تهران

متولد: تهران
تحصيالت: كارگردانی

فيلمشناسی: ساخت بيش از 30 فيلم مستند ، ساخت چندين مجموعه 
مستند از سيما مانند بانو و خورشيدواره ها و بيش از ده ها فيلم مستند 

ديگر

محسن عبدالهی روش نصب نیروگاه کاپالن

وحيد زارع زاده

روزنامه جام جم

/

/

1392

139220َ

24َ
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موضوع:كارهای صنعتی در زير آب دريا. 

پژوهشگر: معصومه نور محمدی
فيلمنامه: معصومه نور محمدی
تصويربردار: محسن گودرزی

صدابردار: احسان افشاريان
صداگذار: مجتبی اسمائيل زاده 

تدوين: مجتبی اسمائيل زاده
نويسنده متن: مجتبی اسمائيل زاده

تهيه کننده: معصومه نور محمدی
شهر: تهران

متولد: 1345 / تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

كاپيتان،  بهشت، سوزنگرد،  رويای  فيلمشناسی: ساخت مستندهای 
مجموعه مستند آبی دريا

موضوع: بحران سفيد، بارش شديد برف، قطع آب و برق در نواحی شمالی كشور و فعاليت 
در جهت عدم قطع گاز اين نواحی.

پژوهشگر: سيد مرتضی سيدی نژاد
فيلمنامه: سيد مرتضی سيدی نژاد

تصويربردار: محمود مروتی
صدابردار: مهدی فرشادی

صداگذار: سيد محمد ميرمعصومی
تدوين: سيد مرتضی سيدی نژاد و سيد محمد ميرمعصومی

نويسنده متن: ايرج ميالنی
گوينده متن: محمد خضرايی

تهيه کننده: سيد مرتضی سيدی نژاد
شهر: تهران

متولد: 1355/ همدان
تحصيالت: كارشناسی ارشد توليد سيما

فيلمشناسی: ساخت مجموعه برنامه فناوری رسانه، مجموعه مستند 
در مسير رودخانه

زیر خط آبمعصومه نورمحمدی

سيد مرتضی سيدی نژاد

زمستانی که باور شد

/

/ 139132َ

139330َ
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موضوع: معرفی سامانه هوشمند ارتباطات خودرويی و ارائه كاربردهای اين سامانه در 
قالب داستان.

پژوهشگر: كوروس حمزه
فيلمنامه: ميثم ملکی پور

تصويربردار: مهدی هادی فر
صدابردار: مهدی هادی فر
صداگذار: شيرزاد احمدی

تدوين: شيرزاد احمدی
نويسنده متن: كوروس حمزه

گوينده متن: مهدی بقائيان
تهيه کننده: جهاد دانشگاهی هنر)مركز مستند سازی دانش و صنعت ايران(

به سفارش جهاد دانشگاهی صنعتی شريف
شهر: تهران

متولد: 1352/ خوی
تحصيالت: كارشناسی ارشد

موضوع: رضا سواری با دو هزار تومان سرمايه اوليه و يك موتور سيکلت و قفسه خالی كار 
مرغ فروشی را شروع كرد و حاال ...

پژوهشگر: هوشنگ ميرزايی
فيلمنامه: هوشنگ ميرزايی

تصويربردار: سيدحسن سيدی
صدابردار: جعفر عليان نسب
صداگذار: هوشنگ ميرزايی

موسيقی: الوك لطيفی
تدوين: هوشنگ ميرزايی

تهيه کننده: هوشنگ ميرزايی
شهر: تهران

متولد: 1350/ كوهدشت
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: سازنه، روناك، چيزی شبيه چشم هايم، دلتنگی های يك 
شهر، فاصله، تفتان

شيرزاد احمدی سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی

هوشنگ ميرزايی

ژین

/

/ 139416َ

139328َ
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موضوع: روايت دستهای زحمتکشی كه در شركت فوالد مباركه اصفهان نقش اساسی 
دارند.

فيلمنامه: مسعود ضيايی
تصويربردار: احسان فاضلی

صدابردار: سيد سجاد اشرف نيا
صداگذار: شهران باقری

تدوين: شهران باقری
تهيه کننده: روابط عمومی شركت فوالد مباركه اصفهان

شهر: اصفهان

متولد: 1356/ اهواز - 1343/ آبادان
 - كارگردانی  ارشد  كارشناسی  تحصيالت: 

كارشناسی هنرهای تجسمی- كاريکاتور
فيلمشناسی: ساخت بيش از 30 فيلم مستند، 
داستانی، تيزر و نماهنگ – ساخت بيش از 5 فيلم 

مستند و داستانی

موضوع: بررسی علل و انگيزه های خروج دانشجويان نخبه از كشور.

پژوهشگر: رضا عزيزی و هومن حسنی
تصويربردار: رضا عزيزی

تدوين: هومن حسنی
تهيه کننده: رضا عزيزی

شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: مستندهای آغاز بازی، اينجا كسی است پنهان، ميان 
گذشته و حال، مدرنيته با طعم كودكی، خشکسالی و اشك

سمفونی دستهااحسان فاضلی و مسعود ضيايی

هومن حسنی

سرمایه های پنهان

/

/ 13924َ

139314َ
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موضوع: ورود كاالهای چينی و تاثير آن در بازار سوغات.

پژوهشگر: محمدعلی هاشم پور
فيلمنامه: محمدعلی هاشم پور

تصويربردار: محمدعلی هاشم پور
صدابردار: محمدعلی هاشم پور
صداگذار: محمدعلی هاشم پور

تدوين: محمدعلی هاشم پور
تهيه کننده: محمدعلی هاشم پور

شهر: بابل

متولد: 1350
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه

موضوع: چگونگی آماده سازی و اجرای پروژه قطار شهری اهواز در طول 4 سال بامحوريت 
اين موضوع كه راهی كه مهندسين امروز دز عرصه سازندگی می روند همان راه شهداست 

وصدای رزمندگان را از ديوارهای مترو اهواز 17 سال بعد از جنگ می شنويم.

پژوهشگر: احمدرضا لطيفی
فيلمنامه: مقداد احمديان
تصويربردار: قاسم سميره

صداگذار: مقداد احمديان و قاسم سميره
تدوين: مقداد احمديان و قاسم سميره

نويسنده متن: مقداد احمديان
تهيه کننده: شركت كيسون

شهر: تهران

متولد: 1359
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی ارشد كارگردانی تاتر

فيلمشناسی: پياده رو، درخت، تهران

محمد علی هاشم پور سوچی مشهد

مقداد احمديان

سنگواره های کارون

/

/

1392

139417َ

21َ
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موضوع: آموزش طرز ساخت يك محصول صفحه ای در صنعت چوب.

پژوهشگر: محمدعلی نيکنام
فيلمنامه: حسن بهرام زاده

تصويربردار: سيدمرتضی بشارتی
انيماتور: مرتضی بشارتی

صدابردار: مسعود شعبانی
صداگذار: حسن بهرام زاده

تدوين: حميد جبين شناس
نويسنده متن: حسن بهرام زاده
گوينده متن: شيوا سامی دوست

تهيه کننده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
شهر: تهران

متولد: 1336/ بندرانزلی
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: بيش از 40 فيلم مستند، كوتاه داستانی و مجموعه های 
تلويزيونی

موضوع: معرفی خدماتی كه شركت هليکوپتری ايران به سازمان های مختلف مثل شركت 
ملی نفت ارائه ميکند.

تصويربردار: مهدی هادی فر
صدابردار: مهدی هادی فر
صداگذار: شيرزاد احمدی

موسيقی: مجيد اعلمی
تدوين: شيرزاد احمدی

نويسنده متن: آرزو عباسيان
تهيه کننده: شركت هليکوپتری ايران

شهر: تهران

متولد: 1352/ خوی
تحصيالت: كارشناسی ارشد

صنایع چوبحسن بهرام زاده

شيرزاد احمدی

شرکت هلیکوپتری ایران

/

/ 139225َ

139316َ
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موضوع: شرح مشقات منتهی به عبوری هموار از جاده ناهموار و صعب العبور سيرجان 
به بندرعباس كه از موقعيتی به غايت راهبردی از حيث اقتصادی و بازرگانی برخوردار می 

باشد. 

پژوهشگر: رضا صراف
تصويربردار: مجيد قربانی فر

صدابردار: اميرحسين صدرايی
صداگذار: رضا صراف

موسيقی: آزاده بحرانی
تدوين: رضا صراف

نويسنده متن: رضا صراف
گوينده متن: كريم خودسيانی

تهيه کننده: احسان ميرزا ابوالحسنی
شهر: تهران

متولد: 1354/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

فيلمشناسی: راه هموار، كارگران مشغول كارند، شهر روشن، راه فيروزه، 
كاالی خواب ورونيکا، مستند داستانی جهان نما، آغازی دوباره، انيميشن 

خانه های بارانی، تيزر های تبليغاتی خانه های مارك دار 

موضوع: كهاب يعنی كاهش، هدايت، انتقال بخارات بنزين .جلوگيری از اثرات مخرب 
بنزين بر محيط زيست.

پژوهشگر: محمدعلی باشه آهنگر
فيلمنامه: محمدعلی باشه آهنگر

تصويربردار: بهروز مرادی هرنجی
صدابردار: بهروز مرادی هرنجی

صداگذار: حسين روزبهانی
تدوين: حسين روزبهانی

نويسنده متن: محمدعلی باشه آهنگر
گوينده متن: ميکاييل شهرستانی 

تهيه کننده: روابط عمومی شركت ملی بخش فرآورده های نفتی ايران
شهر: تهران

متولد: 1341/ آبادان
تحصيالت: كارشناسی فيلمسازی 

فيلمشناسی: كارگردان فيلم سينمايی ملکه، فرزند خاك، 
بيداری رويا   ها، نبات داغ، نيمه گمشده و ...

رضا صراف عبور از تنگه زاغ

محمدعلی باشه آهنگر

طرح ملی کهاب

/

/ 139223َ

1394 162َ5ََ
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موضوع: مراحل توليد نوعی شيرينی.

پژوهشگر: پريسا احمدی
فيلمنامه: محبوبه احمدی
تصويربردار: مسلم امينی

صدابردار: مسلم امينی
تدوين: سيد شهاب آيتی

تهيه کننده: زهرا حيدری
شهر: اصفهان

متولد: 1368/ نجف آباد
تحصيالت: كاردانی

فيلمشناسی: اولين تجربه فيلمسازی

موضوع: قديمی ترين علم ايرانی كه در مراسم عزاداری استفاده می شده است و بررسی 
اجمالی پيرامون هنر ساخت اين عالمت و طال كوبی آن.

پژوهشگر: عباس صحفی
فيلمنامه: محسن فضلی

تصويربردار: علی صحاف و ابوالفضل عباسی
صدابردار: علی صحاف

صداگذار: محسن فضلی
موسيقی: حامد جهانبخش

تدوين: محسن فضلی
نويسنده متن: محسن فضلی

تهيه کننده: علی صحاف
شهر: تهران

متولد: 1358/ قم – 1354/ محالت
تحصيالت: حوزوی

شاخه  تات،  های  بيسيم چی  فيلمشناسی: 
طوبی، پنبه، وحيد فتاح و خاطر نشان

عیش و نیشمحبوبه احمدی

علی صحاف و محسن فضلی

عمل ابوالقاسم

/

/ 13938َ

139321َ
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موضوع: مستند پرتره از فرمانده مهندسی جنگ تحميلی ايران شهيد محمد تقی رضوی 
و همچنين بررسی اقدامات مهندسی و صنعتی جهادگران و خودباوری آنان در عرصه دفاع 

مقدس.

فيلمنامه: داود جليلی
تصويربردار: سلمان ابوطالبی

انيماتور: محمد جعفری
صدابردار: سعيد نائينی پور
صداگذار: سلمان ابوطالبی

موسيقی: حسين شيرمحمدی
تدوين: سلمان ابوطالبی

نويسنده متن: مهدی تراب بيگی، مهدی فرقانی
گوينده متن: محسن قاسمی

تهيه کننده: ابوذر پورمحمدی و محمدحسين قاسمی
شهر: قم

متولد: 1358/ قم
تحصيالت: كاردانی

فيلمشناسی: فعاليت فيلمسازی از سال 79 تا كنون و ساخت 25 فيلم 
كوتاه داستانی و مستند

موضوع: روند ساخت غرفه در نمايشگاه وودكس 1392.

تصويربردار: رضا احسان دار
تدوين: شهاب بشيری

تهيه کننده: علی حدادی
شهر: تهران

متولد: 1366/ تهران
تحصيالت: ديپلم

فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه، مستند و تبليغاتی از سال 1388

داود جليلی فانوسی روی آب

علی حدادی

غرفه

/
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موضوع: كاپيتان كشتی كه كارهای خدماتی نفتی را انجام می دهد .

پژوهشگر: معصومه نور محمدی
فيلمنامه: معصومه نور محمدی

تصويربردار: محمد عشقی
صدابردار: فرشی فرجی

صداگذار: حميد نجفی راد 
تدوين: حميد نجفی راد

نويسنده متن : مجيد عشقی ، ابوالفضل سروش مهر
گوينده متن: رضا محمدی

تهيه کننده: معصومه نور محمدی
شهر: تهران

متولد: 1345 / تهران
تحصيالت: ليسانس عکاسی

فيلمشناسی: ساخت مستندهای رويای بهشت، سوزنگرد، زير خط آب، 
مجموعه مستند آبی دريا

موضوع: درباره زندگی سيد محمد موسوی رئيس كارخانه فيروز و فعاليت های اجتماعی 
و اقتصادی او.

پژوهشگر: عطا مهراد و سياوش جمالی
فيلمنامه: عطا مهراد و سياوش جمالی

تصويربردار: محمد حدادی
صدابردار: هادی ساعد محکم

صداگذار: عطا مهراد و سياوش جمالی
تدوين: عطا مهراد و سياوش جمالی

نويسنده متن: عطا مهراد و سياوش جمالی
گوينده متن: ناصر طهماسب

تهيه کننده: مهدی شاه محمدی
شهر: تهران

متولد: 1367/ تبريز - 1363/ تهران
تحصيالت: كارشناسی – كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: )مشترك( ساخت فيلم های كوتاه و 
مستند، ساخت 6 تيزر تبليغاتی برای شركت رانی

کاپیتانمعصومه نورمحمدی

عطا مهراد و سياوش جمالی

قصه یک مرد

/
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139427َ

45



موضوع: ماهيان خاوياری به عنوان محصول استراتژيك دريای خزر، توليدات حاصل از 
خاويار.

پژوهشگر: ناهيد يزدی
فيلمنامه: ناهيد يزدی

تصويربردار: حميد اسماعيل پور، حسن صفری و ايوب ابری
انيماتور: مرتضی هوشيار

صدابردار: جواد يعقوبی و عباس بهرامی
صداگذار: فاطمه مرزبانی

تدوين: فاطمه مرزبانی
نويسنده متن: ناهيد يزدی

گوينده متن: سعيد خرسندی
تهيه کننده: ناهيد يزدی

شهر: تهران

متولد: 1356/ مينودشت
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: مستندهای مينوتا، حری فرهنگ، به روايت مهر، 
غوزه های سفيد

موضوع: توليد كارتن.

فيلمنامه: امين طباطبايی
تصوير بردار : ابراهين جعفری

صداگذار: ميثم رياحی
تدوين: ايمان فالح

نويسنده متن: امين طباطبايی
گوينده متن: مجيد حبيبی

تهيه کننده: كانون نوين ايران
شهر: تهران

متولد: 1361 / كرج
تحصيالت: كارشناسی ادبيات نمايشی از دانشگاه سوره تهران

فيلمشناسی: ساخت بيش از 200 تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما، 
كارگردانی نويسندگی بيش از 16 فيلم كوتاه داستانی و يك فيلم بلند 

سينمايی

ناهيد يزدی کاسپین، مروارید سیاه

امير توده روستا

کارتن سازی کاسپین

/

/ 139327َ
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موضوع: سالها پيش در شهر مهاباد همسر منيژه ابن عباس كه كارگر معدن بود فوت كرد. 
يك روز منيژه به معدن رفت و گفت  من آمده ام جای شوهرم كار كنم... او حاال تنها زن 

معدن دار ايرانی است كه كارگر های زيادی برايش كار می كنند...

متولد: 1357/ مالير
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: مستندهای من می خوام شاه بشم، همه اوراق هويت من، 
زندگی پای چوبه دار، مجموعه مستند جلوه، اشتغال و صنعت، فيلم كوتاه 

با تو مهتاب، اراده های آهنين

پژوهشگر: هليا عسگری
فيلمنامه: مهدی گنجی

تصويربردار: مهدی گنجی
صدابردار: علی حسينی

صداگذار: مرشاد ملکوتی
تدوين: مهدی گنجی

تهيه کننده: سحر رضوی
شهر: تهران

موضوع: عمليات جوشکاری خط لوله انتقال نفت ميدان نفتی آذر.

تصويربردار: مسعود كمايی
صدابردار: مسعود كمايی
صداگذار: مسعود كمايی

تدوين: مسعود كمايی
تهيه کننده: شركت مهندسی و توسعه سروك آذر

شهر: مهران

متولد: 1362/ ماهشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما - گرايش كارگردانی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه پس از فراموشی، از كجا آوردی، يك گزارش 
ساده، مستند ماهی، ماهيگير، جيوه ديگر كسی به فتح نيانديشيد

مادرم، منیژه معدن کار استمهدی گنجی

مسعود کمايی

که شبی نخفته باشی به درازنای سالی

/
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موضوع: زندگی كاركنان سکوهای گازی پارس جنوبی.

پژوهشگر: عرفان قاسمپور، محمود ناظری
فيلمنامه: محمود ناظری

تصويربردار: رسول حسن زاده
صدابردار: حسام الدين موسوی

صداگذار: ميرعباس خسروی نژاد
تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
نويسنده متن: محمود ناظری

تهيه کننده: عرفان قاسمپور
شهر: تهران

متولد: 1356/ خرم آباد
تحصيالت: كارشناسی مکانيك

فيلمشناسی: ساخت ده ها فيلم كوتاه، داستانی و تبليغاتی

موضوع: فعاليت های گروه صنعتی مپنا

پژوهشگر: سيدحسن موسوی فر
فيلمنامه: رضا جوهرچی

تصويربردار: افشين اسماعيلی شريف و علی محمدی
صدابردار: افشين اسماعيلی شريف
صداگذار: افشين اسماعيلی شريف

موسيقی: محمدرضا عزيزی
تدوين: محمدرضا عزيزی

نويسنده متن: رضا جوهرچی
گوينده متن: رضا جوهرچی

تهيه کننده: محسن مقصودی
شهر: تهران

متولد: 1359/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عمران

فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم مستند 

مير عباس خسروی نژاد مردان سکو- بخش زندگی در سکو

رضا جوهرچی

مپنا

/
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موضوع: بررسی شرايط و جايگاه فعلی صنعت پنبه در ايران.

پژوهشگر: كبری يزدی
فيلمنامه: محمدحسينصفری

تصويربردار: حميد اسماعيل پور
صدابردار: عباس بهرامی و جواد يعقوبی

صداگذار: محمدحسين صفری و حميد فنايی
تدوين: محمدحسين صفری و حميد فنايی

نويسنده متن: محمدحسين صفری
گوينده متن: افشين هاشمی

تهيه کننده: محمدحسين صفری و كبری يزدی
شهر: تهران

متولد: 1356/ گنبد كاووس
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: ساخت چند فيلم كوتاه، مستند و داستانی

موضوع: فعاليت های صنعتی مهندس مجيد ضرابی در زمينه ساخت دستگاه های 
مختلف صنعتی

پژوهشگر: سيد محمدحسين نصيری
فيلمنامه: سيد محمدحسين نصيری

تصويربردار: محمد حدادی
صدابردار: وحيد حاجيلويی

صداگذار: صدف صادقيان پور
تدوين: صدف صادقيان پور

نويسنده متن: سيد محمدحسين نصيری
گوينده متن: ناصر طهماسب

تهيه کننده: مهدی شاه محمدی
شهر: تهران

مزرعه ای که سفید بودمحمدحسين صفری

سيد محمدحسين نصيری
متولد: 1359/ تهران

تحصيالت: ديپلم
فيلمشناسی: ساخت چندين كار مستند

مردی با تلفن همراه

/
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موضوع: پژوهش درباره صنعت بازيافت در كشورمان.

پژوهشگر: محسن رمضان زاده
تصويربردار: رضا مهرزاد

صدابردار: علی نوری
صداگذار: علی نوری

تدوين: محسن رمضان زاده
نويسنده متن: محسن رمضان زاده

گوينده متن: شهرام درخشان
تهيه کننده: محسن رمضان زاده

شهر: تهران

متولد: 1350/ مشهد
تحصيالت: كاردانی

فيلمشناسی: تهيه كننده و كارگردان مجموعه های مستند روشنايی 
آسمانی، سير اختران در فرهنگ و هنر ايرانی، مستند بلند در اين خانه 

روشن است

پژوهشگر: شاهرخ هوشمند
فيلمنامه: سيد عباس شفيعي

تصويربردار: رضا ترابي
صدابردار: سيد حسين موسوي ن  ژاد

صداگذار: سيد عباس شفيعي
تدوين: سيد عباس شفيعي

نويسنده متن: شاهرخ هوشمند
گوينده متن: عليرضا قماشي

تهيه کننده: شركت تنانير خوزستان
شهر: اهواز

موضوع: آماده كردن پست برق در 24 ساعت.
متولد: 1357/ اهواز

تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

محسن رمضان زاده مسیر سبز

سيد عباس شفيعی

مستند 24

/
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موضوع: معرفی التين شركت مگاموتور برای ميهمانان خارجی، پرزنت و اهدای يك 
نسخه به آنان.

پژوهشگر: روابط عمومی شركت مگاموتور
فيلمنامه: داود حسين زاده
تصويربردار: فرامرز نادری

صداگذار: محمدحسين بيگی
تدوين: محمدحسين بيگی

نويسنده متن: روابط عمومی شركت مگاموتور
گوينده متن: اكرم جعفری كيا

تهيه کننده: روابط عمومی شركت مگاموتور
شهر: تهران

کارگردان: داود حسين زاده
متولد: 1354/ كرج

تحصيالت: كارشناسی ارشد

موضوع: معرفی سد و نيروگاه سيمره.

پژوهشگر: الناز سروقد
فيلمنامه: محسن عبدالهی

تصويربردار: علی عزيزی و عباس عبدالهی
صداگذار: محسن عبدالهی وآيدين آريايی نژاد

تدوين: محسن عبدالهی
نويسنده متن: محسن عبدالهی
گوينده متن: حميدرضا مکانی

تهيه کننده: محسن عبدالهی و شركت آب و نيرو
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی حقوق

فيلمشناسی: ساخت بيش از 150 فيلم مستند، ساخت بيش از 15 
تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما

معرفی شرکت مگاموتورداود حسين زاده

محسن عبدالهی

معرفی سد و نیروگاه سیمره

/
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موضوع: معرفی منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس.

پژوهشگر: محمود ناظری
فيلمنامه: محمود ناظری

تصويربردار: وحيد بيوته و محسن خدابخشی
صدابردار: حسام الدين موسوی

صداگذار: ابوالفضل معماريان
موسيقی: مقداد شاه حسينی

تدوين: ابوالفضل معماريان
نويسنده متن: محمود ناظری

گوينده متن: حسين شمس رضوی
تهيه کننده: عرفان قاسم پور

شهر: تهران

کارگردان: ابوالفضل معماريان و محمود ناظری
متولد: 1353/ تهران – 1356/ دماوند

تحصيالت: كارشناسی بازيگری - كارشناسی كارگردانی
فيلمشناسی: ساخت چندين مستند و فيلم ويدئويی 
- ويدئويی كفش عروسی، روز 14، داستانی همکالسی 

آسمان و ساخت چندين فيلم مستند

موضوع: معرفی طرح سد و نيروگاه سردشت.

پژوهشگر: محسن عبدالهی
فيلمنامه: محسن عبدالهی

تصويربردار: محمد و عباس عبدالهی
تدوين: محسن عبدالهی

نويسنده متن: محسن عبدالهی
گوينده متن: حميدرضا مکانی

تهيه کننده: محسن عبدالهی و شركت آب و نيرو
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی حقوق

فيلمشناسی: ساخت بيش از 150 فيلم مستند، ساخت بيش از 15 
تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما

ابوالفضل معماريان - محمود ناظری معرفی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

محسن عبدالهی

معرفی طرح سد  و  نیروگاه سردشت
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موضوع: فيلم پرتره ای از دكتر اكبر اعتماد طراح و پايه گذار و اولين رييس سازمان انرژی 
اتمی و پدر علم هسته ای ايران.

پژوهشگر: محمدحسين يزدانی راد
تصويربردار: سيدوحيد حسينی
صداگذار: محدثه گلچين عارفی

تدوين: محدثه گلچين عارفی
تهيه کننده: احمدرضا گنجه ای و سيد وحيد حسينی

شهر: تهران

متولد: 1354/ همدان - 1363/ همدان
تحصيالت: كاردانی كامپيوتر - كارشناسی كارگردانی سينما 

و كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی
فيلمشناسی: گنجه ای، مستندهای ياد يار، پالنگان ديار پلنگان، 
پرويز، روزی كه مدرسه نرفتيم/ حسينی، مستند همه چيز درباره 
الی ..، قصه ی ترمه، عينك ته استکانی، پهلوان رنج، دست به مهره، 

رژيستور عقب مخاطب می گردد

موضوع: هواپيمايی هما.

فيلمنامه: مصطفی رزاق كريمی، سام كالنتری
تصويربردار: مجيد صباغ بهروز

صدابردار: احسان نهنگی
صداگذار: محمد پورشانی

موسيقی: سعيد كاظمی راد
تدوين: محمد پورشانی

نويسنده متن: مصطفی رزاق كريمی، سام كالنتری
تهيه کننده: مرتضی رزاق كريمی

شهر: تهران

متولد: 1341/ تبريز
تحصيالت: فارغ التحصيل معماری از اتريش

فيلمشناسی: سينمايی حس پنهان، مستند ياد و يادگار، شنبه بازار 
وين، منزوی ها، فصلی در جهنم، موفق باشی هانك، دلقك های ونيز، 

استاد فرشچيان، هنر مپنا بودن، تاريخچه گمرك در ايران

من اکبر اعتماد اتم می شکنماحمدرضا گنجه ای و سيدوحيد حسينی

مصطفی رزاق کريمی

معرفی هواپیمایی "هما"

/
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موضوع: روند موفقيت يك دانشجو تا عنوان برترين مخترع سال 2012 در عمران.

پژوهشگر: ابراهيم شهبازی
فيلمنامه: ابراهيم شهبازی

تصويربردار: مرتضی ناظری
صدابردار: هادی ساعد محکم

صداگذار: ابراهيم شهبازی
تدوين: ابراهيم شهبازی

نويسنده متن: مهدی شاه محمدی و ابراهيم شهبازی
گوينده متن: ناصر طهماسب

تهيه کننده: مهدی شاه محمدی
شهر: تهران

متولد: 1367/ اهواز
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم مستند

موضوع: مراحل ساخت سماور.

پژوهشگر: محبوبه احمدی
فيلمنامه: عزت اله پروازه

تصويربردار: حجت اله معراج
صدابردار: شهرام پناهی
صداگذار: شهرام پناهی
موسيقی: مائده رحيمی
تدوين: عزت اله پروازه

تهيه کننده: سيدمحسن طباطبايی پور
شهر: اصفهان

متولد: 1352
تحصيالت: دپيلم

فيلمشناسی: مدا زنبور عسل، مستند سماور، عروسك كاموايی

ابراهيم شهبازی مهندس مسعود

عزت اله پروازه

من آخرین نفرم

/

/
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موضوع: معرفی يکی از تخصصی ترين عمليات نجات دريايی)سالويج( كه منجر به بيرون 
آورده شدن يك كشتی غرق شده چهار هزار و پانصد تنی از قعر 25 متری آبراه مهم خور 

موسی گرديد.

پژوهشگر: محمد جعفری
فيلمنامه: محمد جعفری

تصويربردار: مهدی روحی
صدابردار: مهدی روحی ، حميد غالمحسينی

صداگذار: اكبر بروغنی
موسيقی: انتخابی 

تدوين: اكبر بروغنی، محمد جعفری
نويسنده متن: محمد جعفری

گوينده متن: محمد جعفری
تهيه کننده: محمد جعفری

شهر: تبريز 

متولد: 1343
تحصيالت: كارشناس كارگردانی

فيلمشناسی: 25 سال سابقه ساخت مستند در سازمان صدا و سيما 
آذربايجان شرقی، غربی و مركز كيش ، ساخت مستند های تبليغاتی و 

نمايشگاهی برای كارخانجات و موسسه های فرهنگی و آموزشی

موضوع: معرفی و بررسی پيشرفتهای ايران در سالهای اخير در زمينه فناوری نانو و بايو

پژوهشگر: سعيد بکايی
فيلمنامه: فربد نامور آزاد

تصويربردار: علی احسانی
انيماتور: ابوالفضل حسينی 

صدابردار: علی قاسمی
صداگذار: ميثم ملکی

تدوين: ابوالفضل حسينی
نويسنده متن: سعيد بکايی
گوينده متن: حسن توكلی

تهيه کننده: سيد عليرضا طباطبايی
شهر: تهران

متولد: 1360/ تهران
تحصيالت: كارشناسی هنر

فيلمشناسی: ساخت ويدئويی راس ساعت هشت، پياده در مه، ساخت 
مستند در مورد قديمی ترين كليسا گرجستان، مستند زالل بی انتها

نجات مویرامحمد جعفری

فربد نامور آزاد

نانو و بایو

/

/
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139226َ

10َ
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موضوع: معرفی شركت نفت و گاز پارس به عنوان بزرگترين شركت نفت و گازی ايران.

پژوهشگر: محمود ناظری  
فيلمنامه: محمود ناظری
تصويربردار: وحيد بيوته

انيماتور: جواد آقايی
صدابردار: مرتضی نجف لو

صداگذار: ميرعباس خسروی نژاد
موسيقی: امير شمس

تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
نويسنده متن: محمود ناظری

گوينده متن: بهروز شمس رضوی
تهيه کننده: عرفان قاسمپور

شهر: تهران

متولد: 1356/ خرم آباد
تحصيالت: كارشناسی مکانيك

فيلمشناسی: ساخت ده ها فيلم كوتاه، داستانی و تبليغاتی

موضوع: آشنايی با مراحل حفاری چاه نفت دريايی.

پژوهشگر:  رضا محمدی
فيلمنامه: رضا محمدی

تصويربردار: رضا محمدی
صدابردار: احسان افشاريان

صداگذار: حميد نجفی راد و مجتبی اسمائيل زاده
تدوين: مجتبی اسمائيل زاده و حميد نجفی راد

تهيه کننده: معصومه نور محمدی
شهر: تهران

متولد: 1353 / تهران 
تحصيالت: كارشناسی هنرهای تجسمی

فيلمشناسی: ساخت فيلم های داستانی پيرمرد كوچه شانزدهم، رانده 
شده، مستندهای چون ايران تمدن جاويد، مردان البرز، روزگار آب و آتش

ميرعباس خسروی نژاد نگین پارس

رضا محمدی

نقطه صفر

/

/
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موضوع: يکي از نادرترين جابجايي كه در صنعت حفاري اتفاق افتاده است. جابجايی يکي 
از دكلهاي شركت حفاري شمال كه از مبدا حركت، سرخون بندرعباس آغاز مي شود و به 
منطقه گازي وراوي در اطراف المرد مي رسد. اين فيلم حکايت گوشه اي از صدها جابجايي 

است كه در صنعت حفاري كشور اتفاق مي افتد.

فيلمنامه: ماني شهريور
تصويربردار: ماني شهريور

صداگذار: علي رزاقي
تدوين: علي رزاقي

تهيه کننده: شركت حفاري شمال
شهر: تهران

متولد: 1356/ شيراز
تحصيالت: كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي

فيلمشناسی: غبار روبي حرم معصومه، تعزيه در دكل 119، معرفي 
شركت حفاري شمال

موضوع: معرفی معدن چادرملو.

پژوهشگر: داود حسينی
فيلمنامه: نعيمه بيدمشکی
تصويربردار: رضا حماسی
انيماتور: محمود يزدچی 

صدابردار: علی علوی
صداگذار: جاويد مهريزی زاده

تدوين: رضا حماسی
نويسنده متن: نعيمه بيدمشکی

گوينده متن: نصراهلل متقالچی
تهيه کننده: محمود يزدچی

شهر: يزد

متولد: 1361/ يزد
تحصيالت: كارشناس كارگردانی سينما

فيلمشناسی: مستند ذوب فلزات، صنايع غذايی ايساتيس، صنايع فوالد 
آلياژی

وراویمانی شهريور

محمود يزدچی

نگین کویر

/

/
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موضوع: سالها پيش علی رضا رضايی عارف همه مداركش را وقتی ورشکست شده بود گم 
كرد. همين اتفاق او را به فکر يك نوآوری خالقانه انداخت. او حاال شركتی دارد با بيش از 

100 شعبه در سراسر ايران...

پژوهشگر: هليا عسگری
فيلمنامه: مهدی گنجی

تصويربردار: مهدی گنجی
صدابردار: جواد حسينی

صداگذار: عباس عبدالهی
تدوين: مهدی گنجی

تهيه کننده: سحر رضوی
شهر: تهران

متولد: 1357/ مالير
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: مستندهای من می خوام شاه بشم، مادرم منيژه معدن 
كار است، زندگی پای چوبه دار، مجموعه مستند جلوه، اشتغال و صنعت، 

فيلم كوتاه با تو مهتاب، اراده های آهنين

مهدی گنجی

همه اوراق هویت من

/

/

139232َ
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موضوع: داليل عمر پايين آسفالت در كشور با زبان طنز

پژوهشگر: سيدحسن موسوی فرد
فيلمنامه: مجيد آسودگان

انيماتور: حامد حيدری
تدوين: حامد حيدری

نويسنده متن: مجيد آسودگان
گوينده متن: وحيد رونقی

تهيه کننده: محسن مقصودی
شهر: تهران

متولد: 1356
تحصيالت: كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي و كارشناسی سينما

فيلمشناسی: كارگردانی بيش از 30 مستند بلند و نيمه بلند از جمله 
لبه روشنايی، كاله سبزها، داستان مهاجر، خط باريك سبز، آن سوی 

رودخانه، معلمی برای استاد، صاعقه، در ستايش رويا

موضوع: انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به خطوط.

صداگذار: هوتن پورزكی
موسيقی: هوتن پورزكی

تدوين: هادی رحيمی
نويسنده متن: هادی رحيمی

گوينده متن: محمدرضا عليمردانی
تهيه کننده: محمد ابوالحسنی

شهر: تهران

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی مديريت صنعتی

فيلمشناسی: تهيه كنندگی فيلم سينمايی تهران 1500، مجموعه 
انيميشن های روزانه ديرين ديرين و بيش از 2000 قسمت انيميشن 

فرهنگ سازی

محمد ابوالحسنی انتقال نفت خام و فراورده های نفتی به خطوط

مجيد آسودگان

آسفالت به سبک ایرانی

/

/
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موضوع: معرفی فناوری جديد لوله های انعطاف پذير برای گاز رسانی به وسايل گازسوز 
در محيطهای داخلی.

فيلمنامه: سيد مرتضی سيدی نژاد
انيماتور: محراب مشهدبان
تدوين: محراب مشهدبان

نويسنده متن: سيد مرتضی سيدی نژاد
تهيه کننده: سيد مرتضی سيدی نژاد

شهر: تهران

متولد: 1355/ همدان
تحصيالت: كارشناسی ارشد توليد سيما

فيلمشناسی: مجموعه برنامه فناوری رسانه، مجموعه مستند در مسير 
رودخانه

موضوع: روند به انجام رسيدن يك پايان نامه از مرحله پيدا كردن ايده تا روز دفاع و پس 
از آن جشن فارغ التحصيلی را به تصوير می كشد.

فيلمنامه: زهرا سادات آيت اللهی
انيماتور: سيامك تکلو و زهرا سادات آيت اللهی

صدابردار: حسين روحانی
صداگذار: زهرا سادات آيت اللهی

تدوين: زهرا سادات آيت اللهی
تهيه کننده: زهرا سادات آيت اللهی

شهر: قم

متولد: 1365/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: اولين تجربه كارگردانی

پایپ فلکسسيد مرتضی سيدی نژاد

زهرا سادات آيت اللهی

پایان نامه
)خارج از مسابقه(

/

/

1392

13923َ

7َ

6161



موضوع: پااليشگاه فاز 12 پارس جنوبی.

فيلمنامه: شركت پترو پارس
انيماتور: فرزادگلخوش

صدابردار: فرزادگلخوش
صداگذار: فرزادگلخوش

تدوين: فرزادگلخوش
تهيه کننده: شركت پترو پارس

شهر: تهران

متولد: 1357 / تبريز
تحصيالت: كارشناس ارشد معماری

فيلمشناسی: ساخت انيميشن صنعتی و معماری

موضوع: پااليشگاه فاز 12 پارس جنوبی.

فيلمنامه: شركت پترو پارس
انيماتور: فرزادگلخوش

صدابردار: فرزادگلخوش
صداگذار: فرزادگلخوش

تدوين: فرزادگلخوش
تهيه کننده: شركت پترو پارس

شهر: تهران

متولد: 1357 / تبريز
تحصيالت: كارشناس ارشد معماری

فيلمشناسی: ساخت انيميشن صنعتی و معماری

فرزاد گلخوش پتروپارس )سه بعدی(

فرزاد گلخوش

پتروپارس )دو بعدی(

/

/ 139110َ
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موضوع: شبکه تلويزيون های تعاملی.

فيلمنامه: محمد حسينی
انيماتور: وحيد نجار

صداگذار: وحيد نجار
تدوين: وحيد نجار

نويسنده متن: محمد حسينی
گوينده متن: نيما رئيسی

تهيه کننده: محمدعلی محراب بيگی
شهر: تهران

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: توليد فيلم های صنعتی و تبليغاتی

موضوع: تکنولوژی ارتباطی نوين و فناوری ديجيتال و تاثير آن بر زندگی انسان.

فيلمنامه: محبوبه محمدزكی
انيماتور: محبوبه محمدزكی
صداگذار: زهره علی اكبری
تدوين: محبوبه محمدزكی

تهيه کننده: محبوبه محمدزكی
شهر: تهران

متولد: 1364/ بروجرد
تحصيالت: كارشناسی ارشد انيميشن
فيلمشناسی: اولين تجربه فيلمسازی

رسانه تعاملی مهر IP TVمحمدعلی محراب بيگی

محبوبه محمدزکی

جوجه ماشینی

/
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موضوع: با پژوهش های گسترده، محققيق پژوهشگاه صنعت نفت توانسته اند سامانه ای را 
طراحی كنند كه قادر است هرگونه نشتی در خطوط لوله را شناسايی و محل دقيق آن را 

نيز اعالم كند. اين فيلم چگونگی عملکرد اين سيستم را بيان خواهد كرد.

پژوهشگر: مروست
فيلمنامه: كيوان اسالمی

انيماتور: اشکان آذرمی
صداگذار: كيوان اسالمی

تدوين: كيوان اسالمی
نويسنده متن: كيوان اسالمی و مروست

گوينده متن: سعيد توكلی
تهيه کننده: پژوهشگاه صنعت نفت

شهر: تهران

متولد: 1344/ تهران
تحصيالت: كارشناسی توليد فيلم

فيلمشناسی: تهيه و توليد فيلم های صنعتی

موضوع: نقش انسان در هدر رفتن آب

فيلمنامه: خداداد شوراب
انيماتور: مهدي اسکندري

صداگذار: سيد عباس شفيعي
تدوين: سيد عباس شفيعي

تهيه کننده: سيد عباس شفيعي
شهر: اهواز

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي

فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن، شركت 
در جشنواره هاي داخلي و بين المللي

کيوان اسالمی سامانه شناسایی نشتی

سيد عباس شفيعی

زمین و دست های ما

)خارج از مسابقه(

/
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موضوع: معرفی اوراق اجاره جهت سرمايه گذاری در بورس.

پژوهشگر: سعيد مستشار
فيلمنامه: فهيمه رجبی

انيماتور: مجتبی حاتمی فر
صدابردار: استوديو پاپ

صداگذار: منوچهر امينی
تدوين: مجتبی حاتمی فر

نويسنده متن: فهيمه رجبی
گوينده متن: سعيد خرسندی

تهيه کننده: سازمان بورس و اوراق بهادار
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

فيلمشناسی: ساخت مستندهای صنعتی شركت مس، پتروشيمی، 
فوالد، فيلم های كوتاه آموزشی، تيزرهای تبليغاتی تلويزيونی

موضوع: طرح توسعه بندر بوشهر

فيلمنامه: حسين نامور
انيماتور: احسان يادگاری

تدوين: حسين نامور
تهيه کننده: حسين نامور

شهر: بوشهر

متولد: 1365/ بوشهر
تحصيالت: ديپلم

فيلمشناسی: اولين تجربه فيلمسازی

فروش اوراق اجاره در بورسمجتبی حاتمی فر

حسين نامور

طرح توسعه بندر تجاری بوشهر

/
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موضوع: يك شهر تاريك و صنعتی و غمگين كه با آمدن نقطه قرمز همه چيز تغيير 
ميکند.

فيلمنامه: مطهره احمدپور
انيماتور: مطهره احمدپور

صداگذار: مطهره احمدپور
تدوين: مطهره احمدپور

تهيه کننده: مطهره احمدپور
شهر: اصفهان

متولد: 1368/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی ارشد انيميشن
فيلمشناسی: اولين تجربه فيلمسازی

موضوع: داستان كشف نفت در مسجد سليمان و به دنبال آن رونق اقتصادی اين شهر و 
اولين لوله گذاری آب در ايران.

فيلمنامه: بهروز رحمانی، محمدرضا رستگارنيا  و معصومه كاظمی مقدم
انيماتور: آرش پورنامداريان

صدابردار: استوديو سپند فيلم
صداگذار: آرش پورنامداريان

تدوين: آرش پورنامداريان
نويسنده متن: بهروز رحمانی، محمدرضا رستگارنيا و معصومه كاظمی مقدم

گوينده متن: منوچهر زنده دل
تهيه کننده: آرش پورنامداريان

شهر: تهران

متولد: 1354/ همدان
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: انيميشن های سياره هفتم، سبزه ها دوباره می رويند، در 
مسير نصب لوله های 100 ساله، 20 عنوان انيميشن آموزشی و صنعتی 
داستانی سرزمين آخر، بدون نام، مستندهای مبارزه بيولوژيك مبارزه سبز، 

زلزله و ضد زلزله، آشنايی با صنايع ايران

مطهره احمدپور نقطه قرمز

آرش پورنامداريان

لوله های صد ساله
)خارج از مسابقه(

/

/ 13935َ

139353َ0ََ
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موضوع:  رونمايی محصوالت خودرو جديد.

پژوهشگر: نيما عشقی پور
فيلمنامه: موشن گرافيك

صداگذار: پيام رحمانی
موسيقی: پيام رحمانی

تهيه کننده: مديريت ارتباطات گروه سايپا
شهر: تهران

متولد: 1365 / تهران
تحصيالت: كارشناسی نرم افزار و كارشناسی ارشد سينمای ديجيتال 

فيلمشناسی: ساخت اولين فيلم انيميشن چهار بعدی در ايران 

نيما عشقی پور

نمایش مپینگ ساینا

/

/

13938َ

6767







موضوع: نمايش كار و تالش در پروژه سدسازی طرح آزاد. 

پژوهشگر: مرجان شيرزادی
فيلمنامه: لقمان سخنور

تصويربردار: مهدی آزادی و آرش يزدانی
تدوين: لقمان سخنور

تهيه کننده: لقمان سخنور و شركت آب و نيرو طرح سد آزاد
شهر: تهران

متولد: 1355/ پيرانشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: فيلم های صنعتی نبرد آب و سنگ، سنگاب، معرفی طرح 
سد واژه، معرفی طرح سد آزاد

موضوع: ديوارپوش آذران پالستيك.
متولد: 1359 / تهران

تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما
فيلمشناسی: ساخت 5 فيلم كوتاه و نزديك به 150 تيزر تبليغاتی و 

صنعتی برای صدا وسيما

فيلمنامه:  محمد رضا هاشميان و بهمن دادفر
تصويربردار: سيروس عبدلی

صداگذار: پيمان واحدی 
موسيقی: امين طاهری

تدوين: ايمان فالح
نويسنده متن: محمد رضا هاشميان و بهمن دادفر

گوينده متن: مجيد حبيبی
تهيه کننده: كانون ايران نوين

شهر: تهران

لقمان سخنور آزاد رود

بهمن دادفر

آذران پالستیک

9/َ1392

  1 َ/ 1393
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موضوع: در مورد يکی از پروژه های امير حسين تهامی آرشيتکت

فيلمنامه: پويان وزيری
تصويربردار: پويان وزيری

انيماتور: امين نصيری
صداگذار: پويان وزيری

تدوين: پويان وزيری
تهيه کننده: امير حسين تهامی

شهر: كرج

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما از سوره

فيلمشناسی: مستندهای در آغوش خورشيد، در قاب، داستانی وجود 
خارجی، تا رهايی از دانستگی، تامل و ساخت چندين مستند صنعتی ديگر

متولد: 1355/ تهران
تحصيالت: فارغ التحصيل رشته سينما – گرايش تدوين

فيلمشناسی: ساخت سينمايی يحيی سکوت نکرد، ساخت چندين 
فيلم كوتاه و تيزر تبليغاتی

موضوع: تيزر تبليغاتی جهت پخش در تلويزيون جهت معرفی خدمت جديد بانك مسکن 
در خصوص ارتباط چند كارت با يك حساب.

پژوهشگر: كاوه ابراهيم پور
تهيه کننده: بانك مسکن

شهر: تهران

امیرحسین تهامی )آرشیتکت(پويان وزيری

کاوه ابراهيم پور

ارتباط چند کارت با یک حساب

3/َ1392

28َ/َ1393

71



موضوع: معرفی خودرو دنا. 

فيلمنامه: امير خاكی پور
تصويربردار: مرتضی هديی 

صداگذار: پيمان واحدی
تدوين: ايمان فالح 

نويسنده متن: امير خاكی پور
گوينده متن: مجيد حبيبی

تهيه کننده: كانون ايران نوين
شهر: تهران

متولد: 1355 / تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

فيلمشناسی: 14 سال سابقه ساخت تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما و 
كارگردانی و نويسندگی چندين فيلم كوتاه و مستند

موضوع: اهدای خون.

پژوهشگر: سيما ذوالفقاری
فيلمنامه: عليرضا صادقی مقدم

انيماتور: سروش امير آبادی
تدوين: پويا جمشيدی

تهيه کننده: سازمان انتقال خون
شهر: تهران

متولد: 1357/ رشت
تحصيالت: ديپلم

فيلمشناسی: احسان ماندگار، آرامش بهاری، هموويژيالنس، زنجيره، 
تداوم

سعيد حدادی ایران خودرو - دنا

عليرضا صادقی مقدم

اهدا

  32َ/َ 1393

1/َ1394
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موضوع: اين فيلم به توليد كاميون های شركت رنو در ايران می پردازد.

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: مستندهای عشق، ماشين، آتش زرشت، چرا رفتم ايتاليا، 
برای دخترم نگين، استارت

فيلمنامه: امين آزاد
تصويربردار: امين آزاد

تدوين: امين آزاد
تهيه کننده: امين آزاد

شهر: تهران

موضوع: معرفی ايليا استيل.

فيلمنامه:  اميرخاكی پور ، محمدرضا هاشميان
تصويربردار: رضا تيموری 

صدابردار: امير عشقی 
صداگذار: پيمان واحدی
موسيقی: امين طاهری

تدوين: ميثم صمدی
گوينده متن: مجيد حبيبی

تهيه کننده: كانون نوين ايران
شهر: تهران

متولد: 1352 / آبادان
تحصيالت: كارشناسی فيلمسازی

فيلمشناسی: كارگردانی فيلم سينمايی آرام باش تا هفت بشمار و برلين 
منفی هفت

برای رانندهامين آزاد

رامتين لوافی

ایلیا استیل - سنگتراش

3/َ1391

37َ/َ1393

73



موضوع: تيتراژ برنامه تلويزيونی نسيم دانش.

فيلمنامه: ايمان ياری
تهيه کننده: رضا عزيزی

شهر: تهران

متولد: اراك
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: ساخت تيزر برای شبکه آی فيلم، تيزر صحت

موضوع: برپايی دكلی ديگر در ميدان نفتی آذر.

تصويربردار: محمد مهدی جعفری جم
تدوين: محمد مهدی جعفری جم

تهيه کننده: شركت مهندسی و توسعه سروك آذر
شهر: اهواز

متولد: 1362/ اهواز
تحصيالت: كاردانی مترجمی فيلم و نوار

فيلمشناسی: مستند علمی كوتاه مقاوم سازی شکاف موجود در ميدان 
نفتی آذر، مالتی مديای شبيه سازی فرايند پروژه فاز 15و16 عسلويه، 

تلمبه خانه نفتی چمران، ساخت چندين كليپ تبليغاتی

ايمان ياری برنامه تلویزیونی نسیم دانش )تیتراژ(

محمد مهدی جعفری جم

برپایی دکلی دیگر در میدان نفتی آذر

50/َ1393

3/َ1392
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موضوع: تپه های ماهوری به وسعت 45 هکتار برای احداث واحد فراورش مركزی تسطيح 
می شود.

فيلمنامه: مسعود كمايی  و مهدی جعفری جم
تدوين: مسعود كمايی

تهيه کننده: شركت مهندسی و توسعه سروك آذر
شهر: مهران

متولد: 1362/ ماهشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما - گرايش كارگردانی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه پس از فراموشی، از كجا آوردی، يك گزارش 
ساده، مستند ماهی، ماهيگير، جيوه ديگر كسی به فتح نينديشيد

موضوع: فيلم تبليغاتی پارك فناوری پرديس.

فيلمنامه: سلمان حمزه پور
تصويربردار: مجيد افشارپور

صدابردار: مجيد افشارپور
تدوين: سلمان حمزه پور

نويسنده متن: سلمان حمزه پور
گوينده متن: رضا كاشفی

تهيه کننده: مركز روابط عمومی معاونت فناوری رياست جمهوری، پارك فناوری پرديس
شهر: تهران

متولد: 1346/ ميانه
تحصيالت: كارشناس ارشد رسانه

فيلمشناسی: مجموعه های مستند علمی تلويزيونی پرتو هستی بخش، 
شريان زندگی، پيشگامان علم، رشته حيات، اقتصاد هسته ای، اقتصاد روز، 
تهيه و كارگردانی مستند مسجد كبود تا كليسای اجميادزين، مستندهای 

تبليغاتی

پروژه تسطیح محل احداث واحد فراورش مرکزیمسعود کمايی

سلمان حمزه پور

پارک فناوری پردیس

3/َ1393

113َ0َ/َ1393
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موضوع: پل شهدای بختياری.

تصويربردار: هومن بخشی
صدابردار: داود عباسی

صداگذار: عليرضا محبی
موسيقی: مجيد انتظامی

تدوين: عليرضا محبی
نويسنده متن: غزال رضايی پور
تهيه کننده: مصطفی علمی فرد

شهر: تهران

متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: مستندهای تلخ شيرين  و حضور آفتاب

موضوع: معرفی پل زير قوسی كارون4.

پژوهشگر: غزال رضايی پور
فيلمنامه: فاطمه حيدری

تصويربردار: هومن بخشی
صداگذار: علی رضا محبی

تدوين: عليرضا محبی ، علی فارغی
نويسنده متن: فاطمه حيدری

گوينده متن: عليرضا محبی
تهيه کننده: مصطفی علمی فرد

شهر: تهران

متولد: 1354 / تبريز
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: ساخت مستندی برای معرفی شركت های آسيايی و 
كارگردان برنامه تلويزيونی اقتصاد ايران

مصطفی علمی فرد پل شهدای بختیاری )نماهنگ(

امير فارغی

پل بزرگ شهدای بختیاری )تیزر(

5/َ1394

38َ/َ1394
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موضوع: معرفی خودرو تيبا 2 شركت سايپا.

فيلمنامه: بهنود كيا
تصويربردار: بهزاد يمينی

صدابردار: رضا شفيعی جم 
صداگذار: علی نادری

موسيقی: مهدی خيرخواهی
تدوين: علی نادری

نويسنده متن: بهنود كيا
گوينده متن: مرتضی خانلو
تهيه کننده: شركت سايپا

شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كامپيوتر

فيلمشناسی: كارگردانی تيزهای تبليغاتی برای صدا و سيما

فيلمنامه: آرش پورنامداريان
تصويربردار: آرش پورنامداريان

صدابردار: آرش پورنامداريان
صداگذار: آرش پورنامداريان

تدوين: آرش پورنامداريان
تهيه کننده: آرش پورنامداريان

شهر: تهران

موضوع: زمانی كوتاه با ماهيگيران همراه می شويم تا حاصل زحمت روزشان را ببينيم...
متولد: 1354/ همدان

تحصيالت: كارشناسی گرافيك
فيلمشناسی: انيميشن های سياره هفتم، سبزه ها دوباره می رويند، در 
مسير نصب لوله های 100 ساله، 20 عنوان انيميشن آموزشی و صنعتی 
داستانی سرزمين آخر، بدون نام، مستندهای مبارزه بيولوژيك مبارزه سبز، 

زلزله و ضد زلزله، آشنايی با صنايع ايران

تیبا 2سعيد اسکندری

آرش پورنامداريان

تور و دریا

44َ/َ1393

4/َ1394
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موضوع: شعار توليد ملی.

فيلمنامه: محمد صنگوری
تصويربردار: عباس رحيمی
صداگذار: حميد نجفی راد

موسيقی: حسام ناصری
تدوين: حميد نجفی راد

نويسنده متن: محمد صنگوری
تهيه کننده: روابط عمومی شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران

شهر: تهران

متولد: 1352/ خرمشهر
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی از دانشکده صدا و سيما 

فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم مستند و داستانی

متولد: تهران 
فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم

فيلمنامه: امير حسين سيفی
تدوين: امير حسين سيفی
تهيه کننده: بانك مسکن

شهر: تهران

موضوع: حساب مسکن جوانان بانك مسکن

محمد صنگوری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

اميرحسين سيفی

حساب مسکن جوانان بانک مسکن

5/َ1392

21  َ/1392
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موضوع: مجتمع مسکونی كاخهای پارسه رامسر.

پژوهشگر: محمدرضا هاشميان
فيلمنامه: محمدرضا هاشميان

انيماتور: امير برقراری
تصويربردار: مرتضی هدايی

صدابردار: ميثم رياحی
صداگذار پيمان واحدی

موسيقی: : امين طاهری
تدوين: ميثم صمدی

نويسنده متن: محمدرضا هاشميان
گوينده متن: مجيد حبيبی

تهيه کننده: كانون ايران نوين
شهر: تهران

متولد: 1359 / تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

فيلمشناسی: ساخت 5 فيلم كوتاه و نزديك به 150 تيزر تبليغاتی و 
صنعتی برای صدا وسيما 

موضوع: حمايت از توليد داخل در برابر ورود اجناس خارجی و در نتيجه از كار افتادن 
چرخ اقتصاد كشور.

فيلمنامه: رسول ادهمی
تصويربردار: پيمان شادمان فر
صدابردار: سيد سعيد موسوی

صداگذار: منوچهر امينی
تدوين: مجتبی حاتمی فر

نويسنده متن: علی حضرت پور
تهيه کننده: شبکه آموزش 

شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

فيلمشناسی: ساخت مستندهای صنعتی شركت مس، پتروشيمی، 
فوالد، فيلم های كوتاه آموزشی، تيزرهای تبليغاتی تلويزيونی

رامسربهمن دادفر

مجتبی حاتمی فر

حمایت از تولید ملی

6/َ1393

14َ0َ/َ1392
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موضوع: معرفی شعار جديد سايپا.

فيلمنامه: بهنود كيا
صدابردار: رضا شفيعی جم 

صداگذار: علی نادری
موسيقی: مهدی خيرخواهی

تدوين: علی نادری
نويسنده متن: بهنود كيا

گوينده متن: مرتضی خانلو
تهيه کننده: شركت سايپا

شهر: تهران

متولد: 1357 / تهران
تحصيالت: كارشناسی كامپيوتر

فيلمشناسی: ساخت تيزهای تبليغاتی برای صدا و سيما

ETC موضوع: تيزر تبليغاتی بانك مسکن با عنوان سامانه پرداخت الکترونيك عوارض

سعيد اسکندری سایپا در اندیشه ای متفاوت

سامانه پرداخت الکترونیک 
ETC عوارض بانک مسکن

متولد: تهران 
فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم

فيلمنامه: امير حسين سيفی
تدوين: امير حسين سيفی
تهيه کننده: بانك مسکن

شهر: تهران

اميرحسين سيفی

39َ/َ1394

 1 َ / 1393
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موضوع: معرفی كوتاه شركت ملی صنايع مس ايران.

پژوهشگر: حسن كمالی
فيلمنامه: مرتضي پايه شناس

تصويربردار: مرتضي پايه شناس و هادی بهروز
انيماتور: شهاب نجفی

صداگذار: آرش قاسمی
تدوين: مرتضي پايه شناس

تهيه کننده: شركت طراحی مکعب آبی
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی

فيلمشناسی: مستندهاي فيلم ناتمامي براي دخترم سميه، جاي خالي 
يك نفر، جايي كه زندگي مي كنيم، نامه 26 آبان 59، مالقات پشت ديوار 

اشرف، غروب روز بعد، وطن دوستي

موضوع: داستان صنعت نفت از ابتدا تا امروز.

پژوهشگر: رضا عزيزی و هومن حسنی
فيلمنامه: رضا عزيزی
تدوين: هومن حسنی

تهيه کننده: رضا عزيزی
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: سرمايه پنهان، ميان گذشته و حال

شرکت ملی صنایع مس ایرانمرتضي پايه شناس

هومن حسنی

سرگذشت ما

3/َ1392

3/َ1394
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موضوع: نماهنگي درخصوص معرفي شركت فوالد خوزستان.

فيلمنامه: اشکان جوشن پوش
تصويربردار: مسعود رضايي

موسيقی: نويد احمدي
تدوين: اشکان جوشن پوش

نويسنده متن: عبدالرضا حياتي
گوينده متن: محسن عباسي

تهيه کننده: محمدرضا جامعي
شهر: اهواز

متولد: 1365/ تهران
تحصيالت: ديپلم

فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم مستند و تبليغاتي

موضوع: تايم لپس پااليشگاه بندرعباس.

تصويربردار: احسان طالب زاده
انيماتور: محمد صادقی
تدوين: محمد صادقی

تهيه کننده: محمدعلی محراب بيگی
شهر: تهران

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد

فيلمشناسی: توليد فيلم های صنعتی و تبليغاتی

اشکان جوشن پوش فوالد مردان

محمدعلی محراب بيگی

طلوعی دیگر

5/َ1393

3/َ1394

82



موضوع: افتتاح فاز 12 پارس جنوبی.

پژوهشگر: سيد هادی مير باقری  و سيد حسين قوامی
فيلمنامه: فهيمه رجبی

تصويربردار: پيمان شادمان فر
صدابردار: منوچهر امينی
صداگذار: منوچهر امينی

تدوين: مجتبی حاتمی فر
انيماتور: محمدرضا خان زاد

نويسنده متن: فهيمه رجبی
گوينده متن: غزل مهدی جوشغانی 

تهيه کننده: شركت پتروپارس
شهر: تهران

متولد: تهران / 1357
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

فيلمشناسی: ساخت بيش از 10 فيلمهای كوتاه آموزشی برای شبکه 
آموزش و بازرگانی صدا و سيما و شبکه 3 ، ساخت بيش از 40 تيزر 

تبليغاتی برای شركت های خصوصی جهت بخش در سيما

موضوع: تيتراژ فيلم مستند 54 ساعت.

پژوهشگر: رضا عزيزی و هومن حسنی
فيلمنامه: رضا عزيزی و هومن حسنی

انيماتور: ايمان ياری
تدوين: ايمان ياری

تهيه کننده: رضا عزيزی
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی گرافيك

فيلمشناسی: مستندهای سرمايه های پنهان، آغاز بازی، اينجا كسی 
است پنهان، ميان گذشته و حال، مدرنيته با طعم كودكی، خشکسالی 

و اشك

کلیپ ماسه ایمجتبی حاتمی فر

هومن حسنی

فیلم مستند 54 ساعت )تیتراژ(

34َ3َ/َ1393

12َ0َ/َ1393
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موضوع: ساخت پااليشگاه های پارس جنوبی و شبيه سازی آن با بافتن يك قالی.

فيلمنامه: محمود ناظری
تصويربردار: وحيد بيوته
انيماتور: كيان شاعری نيا

صدابردار: حسام الدين موسوی
صداگذار: مير عباس خسروی نژاد

موسيقی: مقداد شاه حسينی
تدوين: مير عباس خسروی نژاد
نويسنده متن: محمود ناظری
تهيه کننده: عرفان قاسم پور

شهر: تهران

متولد: 1356/ خرم آباد
تحصيالت: كارشناسی مکانيك

فيلمشناسی: ساخت ده ها فيلم كوتاه، داستانی و تبليغاتی

موضوع: معرفی كوير موتور.

فيلمنامه: سعيد حدادي
تصويربردار: مرتضا هدايي
صداگذار: سعيد حدادي 

جلوه هاي ويژه: محمد خاكزاد
تدوين: سعيد كيانپور

تهيه کننده: كانون نوين ايران
شهر: تهران

متولد: 1355 / تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

فيلمشناسی: 14 سال سابقه ساخت تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما و 
كارگردانی و نويسندگی چندين فيلم كوتاه و مستند

مير عباس خسروی نژاد گره

سعيد حدادی

کویر موتور

6/َ1393

1393 / 32ََ
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موضوع: تبليغ لوازم خانگی به صورت انيميشن.

پژوهشگر: محمد مهدی زرين پور و تی يام يابنده
فيلمنامه: محمد مهدی زرين پور و تی يام يابنده

تصويربردار: موشن گرافيك
صداگذار: محمد مهدی زرين پور

تدوين: محمد مهدی زرين پور
تهيه کننده: شركت لوازم خانگی بريکان

شهر: شيراز

متولد: 1364 / همدان - 1363 / شيراز
تحصيالت:   كارشناسی سينما

فيلمشناسی:  
زرين پور: متخصص جلوه های ويژه و تدوين    

يابنده: بيش از 6 سال سابقه كارگردان فيلمهای 
كوتاه و تبليغاتی                                        

موضوع: گزارشی از فعاليتهای زيست محيطی انجام شده در شركت ملی صنايع مس 
ايران.

فيلمنامه: مرتضي پايه شناس
تصويربردار: حسن كمالی

صدابردار: مهدی محمدی تجليل
تدوين: مرتضي پايه شناس

نويسنده متن: مرتضي پايه شناس
گوينده متن: مرتضي پايه شناس

تهيه کننده: شركت طراحی مکعب آبی
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی

فيلمشناسی: مستندهاي فيلم ناتمامي براي دخترم سميه، جاي خالي 
يك نفر، جايي كه زندگي مي كنيم، نامه 26 آبان 59، مالقات پشت ديوار 

اشرف، غروب روز بعد، وطن دوستي

لوازم خانگی بریکان محمدمهدی زرين پور و تی يام يابنده

مرتضي پايه شناس

گزارش فعالیت های زیست محیطی شرکت ملی 
صنایع مس ایران

30َ/َ1393

6/َ1392
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تصويربردار: مسعود كمايی  و مهدی جعفری جم
تدوين: مسعود كمايی

تهيه کننده: شركت مهندسی و توسعه سروك آذر
شهر: مهران

موضوع: نمايش پروژه های مختلف طرح توسعه ميدان نفتی آذر

متولد: 1362/ ماهشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما - گرايش كارگردانی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه پس از فراموشی، از كجا آوردی، يك گزارش 
ساده، مستند ماهی، ماهيگير، جيوه ديگر كسی به فتح نينديشيد

فيلمنامه: امين طباطبايی
تصويربردار: ابراهيم جعفری

صداگذار: ميثم رياحی
تدوين: ايمان فالح

نويسنده متن: امين طباطبايی
گوينده متن: مجيد حبيبی

تهيه کننده: كانون ايران نوين
شهر: تهران

موضوع: معرفی و توليد پوشك بچه.
متولد: 1361 / كرج

تحصيالت: كارشناسی ادبيات نمايشی از دانشگاه سوره تهران
فيلمشناسی: ساخت بيش از 200 تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما، 
كارگردانی و نويسندگی بيش از 16 فيلم كوتاه داستانی و يك فيلم بلند 

سينمايی

مسعود کمايی معرفی طرح توسعه میدان نفتی آذر

امير توده روستا

مرسی

5/َ1392

5/َ1393
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موضوع: توليد شير آالت صنعتی.

فيلمنامه: جواد نمکی
تصويربردار: علی محمدزاده

صداگذار: پيمان واحدی
موسيقی: امين طاهری

تدوين: ايمان فالح
نويسنده متن: جواد نمکی

گوينده متن: زنده ياد اسماعيل قادر پناه
تهيه کننده: كانون ايران نوين 

شهر: تهران

موضوع: اگر قيمت فرآورده ها منطقی باشد منجر به توسعه زير ساخت های كشور 
می شود. متولد: 1341/ آبادان

تحصيالت: كارشناسی فيلمسازی
فيلمشناسی: ساخت فيلم سينمايی ملکه، فرزند خاك، بيداری رويا ها، 

نبات داغ، نيمه گمشده 

پژوهشگر: بهروز مرادی هرنجی
تصويربردار: حسين باقرزاده نمازی
صدابردار: كوروش باقرزاده نمازی
صداگذار: كوروش باقرزاده نمازی

تدوين: كوروش باقرزاده نمازی
نويسنده متن: بهروز مرادی هرنجی

گوينده متن: حميد مقامی
تهيه کننده: روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های نفتی

شهر: تهران

امير توده روستا
متولد: 1361 / كرج

تحصيالت: كارشناسی ادبيات نمايشی از دانشگاه سوره تهران
فيلمشناسی: ساخت بيش از 200 تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما، 
كارگردانی نويسندگی بيش از 16 فيلم كوتاه داستانی و يك فيلم بلند 

سينمايی

وگ ایران

محمدعلی باشه آهنگر

منطقی کردن قیمت سوخت = توسعه زیر ساختهای
 کشور

100,dv,2012

103َ6َ/َ139287



متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی

فيلمشناسی: مستندهاي فيلم ناتمامي براي دخترم سميه، جاي خالي 
يك نفر، جايي كه زندگي مي كنيم، نامه 26 آبان 59، مالقات پشت ديوار 

اشرف، غروب روز بعد، وطن دوستي

مرتضي پايه شناس

موضوع: توليد تشك ويستر.

فيلمنامه: محمد رضا هاشميان
تصويربردار: هادی شاللوند

صداگذار: پيمان واحدی
تدوين: سعيد كيانپور

نويسنده متن: محمدرضا هاشميان
گوينده متن: محمدرضا مومنی
تهيه کننده: كانون نوين ايران

شهر: تهران

متولد: 1361 / كرج
تحصيالت: كارشناسی ادبيات نمايشی از دانشگاه سوره تهران

فيلمشناسی: ساخت بيش از 200 تيزر تبليغاتی برای صدا و سيما و 
كارگردانی و نويسندگی بيش از 16 فيلم كوتاه داستانی و يك فيلم بلند 

سينمايی

موضوع: تيزر هشتمين جشنواره فيلم مستند ايران، سينما حقيقت.

تصويربردار: حسن كمالی
انيماتور: شهاب نجفی

صداگذار: آرش قاسمی
تدوين: مرتضی پايه شناس

گوينده متن: ناصر طهماسب
تهيه کننده: مرتضی پايه شناس

شهر: تهران

هشتمین جشنواره فیلم سینما حقیقت

امير توده روستا

ویستر

2/َ1391

1/َ1393
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موضوع: خانواده ای شام می خورند و ...

فيلمنامه: زهرا خيری
تصويربردار: فرزاد وفادار

صدابردار: علی اسکندری و احسان اميدوار
صداگذار: زهرا خيری

تدوين: زهرا خيری
تهيه کننده: زهرا خيری

شهر: تهران

موضوع: محيط زيست.

فيلمنامه: محمد شاهين محسنی
تصويربردار: علی نريمانی
صداگذار: مهران دوستی

تدوين: مهران دوستی
تهيه کننده: محمد شاهين محسنی

شهر: تهران

متولد: 1367/ تهران
تحصيالت: دانشجوی كارگردانی

فيلمشناسی: بچه های ارباب، مشکالت خود را به ما بسپاريد

زهرا خيری
متولد: 1366/ تهران

تحصيالت: كارشناسی فيلمسازی با گرايش تدوين
فيلمشناسی: داستانی شام ديشب

چهار ضلعی

محمد شاهين محسنی

1492

1/َ1394

                                                               4/َ1392
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موضوع: هشدار عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی به زبان هنر و تصوير.

فيلمنامه: آرزو عباسيان
تصويربردار: مهدی هادی فر

صدابردار: مهدی هادی فر
صداگذار: شيرزاد احمدی

تدوين: شيرزاد احمدی
تهيه کننده: سازمان جوانان هالل احمر

شهر: تهران

متولد: 1362/ خوی
تحصيالت: كارشناسی

موضوع: فرهنگسازی در خصوص استفاده صحيح از صنعت حمل و نقل و صرفه جويی 
در مصرف منابع ملی.

فيلمنامه: علی عرفان فرهادی
تصويربردار: شاهين طوفان

صدابردار: امير غيور
صداگذار: مجيد يوسفی

تدوين: علی عرفان فرهادی
تهيه کننده: علی عرفان فرهادی

شهر: تهران

متولد: 1366/ تهران
تحصيالت: كاردانی

فيلمشناسی: فيلم كوتاه در

همسفرمهدی هاديفر

علی عرفان فرهادی

من تو ما

2/َ1394

1/َ1394

91







متولد: 1356/ تهران
تحصيالت: دانش آموخته كارشناسی مهندسی صنايع و كارشناسی ارشد علوم ارتباطات

آثار: ساخت مستندهای هشتصد قدم در الله زار، رئيس جمهور يك دالری، آن ها
ساير: مدرس رسانه، نگارش كتاب های تا آخر دنيا برايت می نويسم، وقتی كه برف می بارد، اصال مهم كه 

نيست، غم صدای تو يعنی ...، اقيانوس آرام، دنيای شيشه ای؛ اكسپوهای جهانی از 1851 ميالدی
مسئوليت ها: مدير اداره اخبار فرهنگی هنری خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، مدير انتشارات آرادمان، دبير 

جايزه كتاب سال شعر منتخب خبرنگاران

علیرضا بهرامی

هیأت داوران  بخش دانشجویی



متولد: 1360/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی ارشد سينما

آثار: ساخت فيلم های زنده، پرواز در آينه، تولد يك خط، راز اختران
ساير: تدوين بيش از 150 فيلم مستند و داستانی، تصويربرداری بيش از 30 مستند، مترجم و نويسنده 

مقاالت سينمايی
مسئوليت ها: مدير گروه كارشناسی و كارشناسی ارشد سينما دانشکده سينما و تئاتر، مدير روابط عمومی 
دانشگاه هنر، مدير گروه تحصيالت تکميلی سينما پرديس فارابی دانشگاه هنر، عضو كميسيون برنامه ريزی 

تاليف كتب درسی وزرات آموزش و پرورش، عضو هيات علمی دانشکده سينما و تئاتر دانشگاه هنر 

متولد: 1349/ مشهد
تحصيالت: دكتری علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبايی

آثار: بيش از هزار گزارش تلويزيونی، مصاحبه و اجرای زنده تلويزيونی اغلب در زمينه سينما، صد مقاله و 
يادداشت در نشريات بويژه ماهنامه سينمايی فيلم

ساير: مدرس دانشگاه
مسئوليت ها: سردبير علمی فرهنگی هنری شبکه خبر

مسعود سفالیی

حمیدرضا مدقق



موضوع: تعمير فلر شركت نفت كارون

فيلمنامه: سيد عباس شفيعي
تصويربردار: رضا ترابي

صداگذار: سيد عباس شفيعي
تدوين: سيد عباس شفيعي

نويسنده متن: سيد عباس شفيعي
گوينده متن: عليرضا جهادي

تهيه کننده: سيد عباس شفيعي
شهر: اهواز

نوع: مستند

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

موضوع: توليد لباس با الياف طبيعی

پژوهشگر: عليرضا صداقت
فيلمنامه: عليرضا صداقت

تصويربردار: سيد داوود رسولی
تدوين: الهه رياحی

تهيه کننده: عليرضا صداقت
شهر: تهران
نوع: مستند

متولد: 1364/ شيراز
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی ارشد سينما

فيلمشناسی: ساخت فيلم كوتاه داستانی تسبيح

سيد داوود رسولی آندیا

سيد عباس شفيعی

آتیش

11/َ1392

3/َ1392
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موضوع: اين فيلم آينده نگری به منطقه صنعتی و تجاری اينچه برون گلستان دارد و 
بخش های متفاوت آن را تشريح ميکند. منطقه آزاد اينچه برون گلستان بی شك ميتواند 
باعث پيشرفت در زمينه های صنعتی، تجاری، كشاورزی، اشتغال و ... در استان باشد. اين 

فيلم روايتی صنعتی به اين موضوع دارد.

پژوهشگر: درويشعلی حسن زاده
فيلمنامه: درويشعلی حسن زاده
تصويربردار: حميدرضا كيوانفر

انيماتور: سيدرضا غالمی
صدابردار: حميدرضا كيوانفر
صداگذار: سينا مرادحسينی
تدوين: سامان مرادحسينی

نويسنده متن: درويشعلی حسن زاده
گوينده متن: درويشعلی حسن زاده

تهيه کننده: سامان مرادحسينی
شهر: گرگان

نوع: پويانمايی
متولد: 1366/ تنکابن

تحصيالت: دانشجوی كارشناسی سينما
فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم مستند

موضوع: عملکرد ديسپاچينگ در امر برق رساني.

پژوهشگر: شاهرخ هوشمند
فيلمنامه: سيد عباس شفيعي

تصويربردار: رضا ترابي
تدوين: حبيب نواصر

نويسنده متن: شاهرخ هوشمند
گوينده متن: عليرضا جهادي

تهيه كننده: شركت تنانير خوزستان
شهر: اهواز

نوع: مستند

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

با سرعت نورسيد عباس شفيعي

سامان مرادحسينی

اینچه برون گلستان

15/َ1394

16/َ139197



موضوع: معرفي و آشنايي با پدافند غير عامل

پژوهشگر: آرزو مرادي
فيلمنامه: آرزو مرادي

انيماتور: آرزو مرادي و آزاده مرادي
صدابردار: استوديو موج هنر هفتم

صداگذار: انوش فاضل ن ژاد
موسيقی: انوش فاضل ن ژاد

تدوين: آرزو مرادي
نويسنده متن: آزيتا مرادي

گوينده متن: بهمن هاشمي و بهمن شکريان
تهيه کننده: آرزو مرادي

شهر: خرم آباد
نوع: پويانمايی

متولد: 1365/ خرم آباد
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي كارگرداني انيميشن

فيلمشناسی: ساخت چندين فيلم انيميشن

موضوع: تعمير اساسی توربين نئوپينيون توسط مهندسين ايرانی و باز  بسته كردن توربين 
برای اولين بار در ايران

پژوهشگر: حسين سپهوند
فيلمنامه: حسين سپهوند

تصويربردار: حسين سپهوند
تدوين: حسين سپهوند

تهيه کننده: حسين سپهوند
شهر: خرم آباد

نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1354 / خرم آباد لرستان
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی سينما

فيلمشناسی: مستند ماهی كور

حسين سپهوند تعمیر توربین نئوپینیون در منطقه لرستان

آرزو مرادي

پدافند غیر عامل

24َ0َ/َ1392

7/َ1392
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موضوع: محصوالت غذايی.

پژوهشگر: محمد مرادی فخر
فيلمنامه: محمد مرادی فخر

انيماتور: امير فرقانی
صداگذار: محمد مرادی فخر

تدوين: محمد مرادی فخر 
نويسنده متن: محمد مرادی فخر

گوينده متن: كيکاووس ياكيده
تهيه کننده: محمد مرادی فخر

شهر: تهران
نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: دانشجو

فيلمشناسی: ساخت مستندهای حوادث ايرانی، راه بی پايان، كات، 
خونی برای حسين، كوچه پس كوچه، قدمگاه و يزرهای تبليغاتی تيزر

موضوع: مهار چاه 104 مارون.

فيلمنامه: سيد عباس شفيعي
تصويربردار: حسن زرگاني

تدوين: مجتبي عباسي
تهيه کننده: شركت ملي نفت جنوب

شهر: اهواز
نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

چاه 104سيد عباس شفيعی

محمد مرادی فخر

تیزر کیک تنوری

15/َ1392

6/َ139199



موضوع: ساخت يك خودرو ريلی مهم بنام درزين به دست صنعتگران ايرانی

پژوهشگر: امير عابدين پور
تصويربردار: غالمرضا سعادت

صدابردار: حسين سعادت
صداگذار: امير عابدين پور

تدوين: امير عابدين پور
تهيه کننده: امير عابدين پور

شهر: كرمان
نوع: مستند

متولد: 1365/ كرمان
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی

فيلمشناسی: ساخت بيش از 40 فيلم كوتاه و يمه بلند

موضوع: مسابقات دانشگاهی سودوكو.

تصويربردار: اسماعيل اسمعيل زاده
صداگذار: اسماعيل اسمعيل زاده

موسيقی: پوريا قدير
تدوين: سينا صدرايی

نويسنده متن: پوريا قدير
تهيه کننده: اسماعيل اسمعيل زاده

شهر: سمنان
نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1371/ سمنان
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی مهندسی عمران

فيلمشناسی: اولين تجربه

پويا قدير دومین دوره مسابقات دانشگاهی سودوکو

امير عابدين پور

درزین

23/َ1391

4/َ1393
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موضوع: پويانمايی بر اساس شعار سال يعنی توليد ملی حمايت از كار و سرمايه ايرانی

پژوهشگر: رضا سريخش
فيلمنامه: رضا سريخش
انيماتور: رئوف سربخش

صداگذار: رئوف سربخش و رضا سربخش
تدوين: رئوف سربخش

تهيه کننده: رئوف سربخش
شهر: تهران

نوع: پويانمايی

متولد: 1375/ داراب
تحصيالت: دانشجو كارشناسی

فيلمشناسی: اولين تجربه ساخت انيميشن

موضوع: چگونگی صدور گواهينامه كيفيت در خصوص ساخت تجهيزات نفتی ،توسط 
پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگر: مهناز خالقی و مينا كابلی
فيلمنامه: مهناز خالقی

انيماتور: حنيف علی پناهی
صداگذار: كيوان اسالمی

تدوين: كيوان اسالمی
نويسنده متن: علی قرباغی
گوينده متن: سعيد توكلی

تهيه کننده: پژوهشگاه صنعت نفت و كيوان اسالمی
شهر: تهران

نوع: پويانمايی

متولد: 1347/ گرمسار
تحصيالت:  دانشجوی كارشناسی كارگردانی فيلم

 ،CBR ،فيلمشناسی: ساخت مجموعه مستند تلويزيونی لبخند خدا
ساخت فيلم های مستند در حوزه پژوهش نفت

سیستم صدور گواهینامه کیفیتمهناز خالقی

رضا سربخش

ساخت ایران
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موضوع: تيزر تيلبغاتی برای جا به جا كردن وسايل كارخانه از محلی به محل ديگر

پژوهشگر: محمد آسيابانی
فيلمنامه: علی آسيابانی

تصويربردار: داريوش طاليی
انيماتور: آرش صالحی

صدابردار: احسان صالحی
صداگذار: آرش صالحی

تدوين: آرش صالحی
نويسنده متن: علی آسيابانی

گوينده متن: علی آسيابانی
تهيه کننده: علی آسيابانی

شهر: تهران
نوع: مستند

متولد: 1371/ تهران
تحصيالت: دانشجو هنر گرايش نمايش بازيگری

فيلمشناسی: ساخت چند مستند تبليغاتی

موضوع: فيلم مستند تبليغاتی از شركت فيدارسيال پويا جهت معرفی امکانات و تجهيزات 
دفتری و انبار و كارگاه و معرفی دستگاه منحصر به فرد اين شركت

پژوهشگر: محمد آسيابانی
فيلمنامه: علی آسيابانی

تصويربردار: حسن گودرزی و علی آسيابانی
انيماتور: حسين خيابانی

صدابردار: احسان صالحی
صداگذار: حسين خيابانی

تدوين: حسين خيابانی
نويسنده متن: علی آسيابانی
گوينده متن: مريم محجوب
تهيه کننده: محمد آسيابانی

شهر: تهران
نوع: مستند

متولد: 1371/ تهران
تحصيالت: دانشجوی هنر گرايش نمايش بازيگری

فيلمشناسی: ساخت چند مستند تبليغاتی

علی آسيابانیشرکت فیدارسیال پویا

علی آسيابانی

شرکت تولیدی صنعتی پالستو از دیروز تا فردا

5/َ1393

9/َ1393
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موضوع: مستندی درباره زندگی استاد منوچهر اوليايی )پدر تدوين ايران( 

پژوهشگر: محمد مرادی فخر
فيلمنامه: محمد مرادی فخر

تصويربردار: محمد مرادی فخر
صدابردار: امير حسين مرادی و حسين يوسفيان

صداگذار: محمد مرادی فخر
تدوين: محمد مرادی فخر

تهيه کننده: محمد مرادی فخر
شهر: تهران
نوع: مستند

متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: دانشجو

فيلمشناسی: ساخت مستندهای حوادث ايرانی، راه بی پايان، خونی 
برای حسين، كوچه پس كوچه، قدمگاه

موضوع: توليد كاالي داخل براي مصرف شركت نفت

پژوهشگر: سيد حسين موسوي نژاد
فيلمنامه: سيد عباس شفيعي

تصويربردار: عيسي جمالي
صداگذار: اميد مسرتي

تدوين: حبيب نواصر
گوينده متن: عليرضا قماشي و سيمين معين الديني

تهيه کننده: شركت ملي نفت جنوب
شهر: اهواز

نوع: مستند

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

کاال در نفتسيد عباس شفيعی

محمد مرادی فخر

کات

40/َ1393

32/َ1392103



موضوع: تاثير گردوخاك بر كارخانه هاي شركت نفت

فيلمنامه: سيد عباس شفيعي
تصويربردار: جاسم نيسي

تدوين: مجتبي عزيزي
نويسنده متن: سيد عباس شفيعي

گوينده متن: روزبه احمدي
تهيه کننده: شركت ملي نفت جنوب

شهر: اهواز
نوع: مستند

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

موضوع: تيزر معرفی مجتمع معدنی سرب، روی و باريت مهدی آباد

پژوهشگر: عليرضا دهقان
تصويربردار: محمد مجلل

تدوين: برنا زندی
گوينده متن: كرامت يزدانی
تهيه کننده: عليرضا دهقان

شهر: يزد
نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1367/ يزد
تحصيالت: كارشناسی ارشد سينما و پژوهش هنر

فيلمشناسی: آرزوی سرد، اينجا خانه ماست، من فقط ايدز دارم، بوی 
گردو، نخل درخت زندگی، روز بيست و هفتم، آرامش در سنگ، التيام

عليرضا دهقان مجتمع معدنی مهدی آباد

سيد عباس شفيعی

گرد و خاک در مارون

5/َ1393

4/َ1393
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موضوع: برگزاری هشتمين دوره مسابقات كشوری پل ماكارونی در دانشگاه سمنان

پژوهشگر: محسن خانوردی
تصويربردار: محمد طباطبايی

موسيقی: سينا صدرايی
تدوين: جواد شيرمحمدی

تهيه کننده: پوريا قدير
شهر: سمنان
نوع: مستند

متولد: 1371/ اسفراين
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی مهندسی عمران

فيلمشناسی: ساخت تيزر تبليغاتی دانشجويی 

موضوع: كليپ افتتاحيه نمايشگاه نفت

فيلمنامه: سيد عباس شفيعي
تصويربردار: رضا ترابي

تدوين: سعيد يونسي
تهيه کننده: شركت ملي نفت جنوب

شهر: اهواز
نوع: آيتم های تبليغاتی

متولد: 1357/ اهواز
تحصيالت: دانشجوي كارشناسي مديريت امور فرهنگي دانشگاه خبر 

اهواز
فيلمشناسی: ساخت بيش از ده فيلم كوتاه داستاني و انيميشن

هشتمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونیاسماعيل اسمعيل زاده

سيد عباس شفيعی

نمایشگاه تخصصی نفت

9/َ1394

5/َ1393
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موضوعژانرمدتكارگردانفيلم

در مورد محيط زيستداستانی3'36''محمد شاهين محسنی 11492

تعميرات اساسی و بازسازی كوره بلند شماره 2 مستند31'سيد صفی اله حسينیاراده های پوالدين2
ذوب آهن اصفهان و به روز رسانی تجهيزات با 

دانش متخصصان توانمند ايرانی

يك كشتی نفتی لوله گذار به نام اشنيك 5000مستند9'47''علی مترصداشنيك 35000

اين فيلم به توليد كاميون های شركت رنو در ايران آيتم تبليغاتی3'امين آزادبرای راننده4
می پردازد

روند به انجام رسيدن يك پايان نامه از مرحله پيدا پويانمايی7'24''زهرا سادات آيت اللهیپايان نامه )خارج از مسابقه(5
كردن ايده تا روز دفاع و پس از آن جشن فارغ 

التحصيلی را به تصوير می كشد

ساخت خودرو تند 90 مستند9'امين آزادتندر 690

نقش انسان در هدر رفتن آبپويانمايی1'30''سيد عباس شفيعیزمين و دست های ما7

چگونگی آماده سازی و اجرای پروژه قطار شهری مستند21'مقداد احمديانسنگواره های كارون8
اهواز در طول 4 سال بامحوريت اين موضوع كه 

راهی كه مهندسين امروز دز عرصه سازندگی می 
روند همان راه شهداست وصدای رزمندگان را از 
ديوارهای مترو اهواز 17 سال بعد از جنگ می 

شنويم

بررسی شرايط و جايگاه فعلی صنعت پنبه در ايرانمستند63'محمدحسين صفریمزرعه ای كه سفيد بود9

يك شهر تاريك و صنعتی و غمگين كه با آمدن پويانمايی4'42''مطهره احمدپورنقطه قرمز10
نقطه قرمز همه چيز تغيير می كند

فیلم های دانشجویی حاضر در بخش های دیگر
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متولد: 1342/ كرمان
تحصيالت: فارغ التحصيل رشته توليد با گرايش عکاسی از دانشکده صدا و 

سيما 
آثار: انتشاركتاب هاي متعدد از جمله شور عشق، با تار و پود عشق، كرمان در 
يك نگاه، سيمای جهانگردی كرمان، تخت جمشيد، آتشکده فيروزآباد، نقش 
رستم، ميراث فارس، پاسارگاد، ارگ بم، كاخ موزه نياوران، جنگ تحميلی، دوران 

مبارزه، چاپ ده ها پوستر و كارت پستال از ايران
ساير: مدرس دانشگاه

مسئوليت ها: عضو هيأت مديره انجمن عکاسان ايران، مسئول واحد عکاسی 
ستاد تبليغات جنگ، مسئول واحد عکاسی سازمان صدا و سيما، مدير اجرايی 
شورای  عضو  فجر،  تجسمی  هنرهای  بين المللی  جشنواره  دومين  و  اولين 
سياست گذاری دهمين تا سيزدهمين دوساالنه عکس ايران، دبير بخش عکس 
جشنواره سينمای جوانان، مدير برگزاری جشنواره ها و دوساالنه های هنرهای 
از  كتاب هايی  مديريت هنری  فصلنامه عکاسی خالق،  مدير هنری  تجسمی، 
جمله بم شهری كه بود، قشم سرزمين روياها، عکس خانه شهر، ياران حسين 

)ع(، كودكان سرزمين ما

مسعود زنده روح کرمانی

هیأت داوران  بخش عکس



متولد: 1351/ فارس
تحصيالت: فارغ التحصيل كارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر

آثار: تاليف كتاب های عکاسی با عناوين سين هستی، تحريف در عکاسی در 
جهت تبليغات، بوطيفای عکاسی

پرتره  و  صنعتی  نورپردازی  عکس،  نقد  ويژه  مدرس  دانشگاه،  مدرس  ساير: 
و  تهران  هنر،  دانشگاهی،  جهاد  عکاسی  دروس  تدوين  طبيعت،  عکاسی  و 
پژوهشکده فرهنگ و هنر، برپايی 12 نمايشگاه انفرادی در ايران، تونس، فرانسه، 
چين و...، شركت بيش از 150 نمايشگاه گروه و بينال های عکاسی داخلی و 

خارجی
مسئوليت ها: عضو شورای سياست گذاری خانه عکاسان ايران، عضو شورای 
سياست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشجويان، 

مشاور و پژوهشگر ارشد شركت نورنگار و كانون عکس ايران

متولد: 1333/ دزفول
هنرهای  دانشکده  از  تلويزيون  و  سينما  كارگردانی  كارشناسی  تحصيالت: 

دراماتيك، دكتری پژوهش هنر با گرايش هنرهای نمايشی از دانشگاه هنر
آثار: عکاسی فيلم های سينمايی بازمانده، ستاره دنباله دار، باشو غريبه كوچك، 
كتاني، دختران خورشيد، گاوخوني،  با كفش هاي  بازمانده، شوكران، دختري 
برگذاری  شاپور،  جندی  قسمتی   6 مستند  ساخت  ايراني،  سبك  به  ازدواج 

نمايشگاه های انفرادی عکس
ساير: مدرس دانشگاه، مترجم، منتقد و نويسنده كتب سينمايی، عکاسی و 

تئاتر
مسئوليت ها: عضو كميته علمی و آموزشی سازمان سينمايی وزارت ارشاد و 
فرهنگ اسالمی، عضو هيأت موسس و شورای مركزی انجمن عکاسان سينمای 

ايران

داریوش محمدخانی

شهاب الدین عادل







متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

سعيد اسکندرزاده

سعيد اسکندرزاده
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اميد پور آذر
متولد: 1358/ تهران

تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1376

متولد: 1367/ مشهد
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1379

سيد مهدی اميری
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متولد: 1354/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد مديريت امور فرهنگی
آغاز فعاليت عکاسی: 1373

رسول پورپيرعلی

اميد پور آذر
متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1376
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متولد: 1344/ دزفول
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1370

آرمان تيموری

متولد: 1344/ دزفول
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1370

آرمان تيموری
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متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: كارشناسی گرافيك
آغاز فعاليت عکاسی: 1374

امير خلوصی

متولد: 1348/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1370

محمد خياطی
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متولد: 1348/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1370

محمد خياطی

متولد: 1348/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1370

محمد خياطی
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متولد: 1369/ ايالم
تحصيالت: كارشناسی معماری
آغاز فعاليت عکاسی: 1389

محمد صادق رضايی

متولد: 1369/ تهران
تحصيالت: كارشناسی استخراج
آغاز فعاليت عکاسی: 1386

فرخ زمانی
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متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

آغاز فعاليت عکاسی: 1382

امير سرايی مقدم

پويا طالبی
متولد: 1360/ تهران

آغاز فعاليت عکاسی: 1387
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متولد: 1365/ كرمان
تحصيالت: كارشناسی ادبيات دراماتيك
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

امير عابدين پور

پويا طالبی
متولد: 1360/ تهران

آغاز فعاليت عکاسی: 1387
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متولد: 1366/ بوشهر
تحصيالت: كارشناسی امور فرهنگی

آغاز فعاليت عکاسی: 1385

حميد عليزاده

مهدی فالخويی نژاد
متولد: 1357/ تهران

تحصيالت: كارشناسی فيلمبرداری و عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1379
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متولد: 1364/ تهران
تحصيالت: كارشناسی تدوين
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

اشکان قاطان

مهدی فالخويی نژاد
متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی فيلمبرداری و عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1379
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متولد: 1364/ تهران
تحصيالت: كارشناسی تدوين
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

اشکان قاطان

متولد: 1364/ تهران
تحصيالت: كارشناسی تدوين
آغاز فعاليت عکاسی: 1380

اشکان قاطان
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متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی روانشناسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1385

مهناز شفيعی

متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد فيلمسازی
آغاز فعاليت عکاسی: 1368

مرتضی نور محمدی
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متولد: 1356/ مشهد
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1374

مسعود احمدزاده مطلق
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متولد: 1366/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1390

محمد آزادی احمد آبادی
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متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1376

اميد پور آذر
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متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1376

اميد پور آذر
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متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: كارشناسی بهداشت
آغاز فعاليت عکاسی: 1392

معصومه رضايی
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متولد: 1369/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1386

مجيد رياحی
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متولد: 1363/ شيراز
تحصيالت: كاردانی الکترونيك
آغاز فعاليت عکاسی: 1390

عرفان سامان فر
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متولد: 1360/ تهران
آغاز فعاليت عکاسی: 1387

پويا طالبی
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متولد: 1341/ تنکابن
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1370

بهروز مرادی
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متولد: 1341/ تنکابن
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1370

بهروز مرادی
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افشين بختيار، افشين شاهرودی، اميرعلی جواديان، 
داريوش كيانی، جواد پورسعيد، مجيد پناهی جو، 

مرضيه ايوتين، سعيد منزه، محمدمهدی رحيميان، 
ساسان ابری، جواد سيدی، مرضيه خورسند

نگاهی دیگر به عسلویه
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 نکوداشت
مرور آثار شش استاد عکاسی صنعتینمایش های جنبی و نشست هابزرگداشت



مقدسیانمحمدرضا    
نکوداشت

158



محمدرضا مقدسيان از مستند سازان باسابقه بويژه در ساخت مستند های صنعتی، متولد سال 1326 در تهران، 
اولين كار پژوهشی خود در حوزه سينمای مستند را با راهنمايی زنده ياد »فريدون رهنما« شاعر و سينماگر، به 
زندگی كولی های ايران اختصاص داد و در ادامه، كار روی فيلم مستند »خالکوبی روی پوست« را آغاز كرد كه در 

  نهايت نيمه  تمام باقی  ماند.
»ملحمه آخر« )بازی آخر- 1352( عنوان نخستين فيلم مستند مقدسيان است كه برشی از زندگی رو به زوال 
تعزيه خوان های دوره گرد است. وی طی 33 سال اخير، بيش از 35 مجموعه تلويزيونی و فيلم های مستند كوتاه و 
بلند را كارگردانی و تهيه كرد كه برخی از اين آثار، عبارتند از: »نگارگر«، »الطافی« )1352(، »استثمار كودكان و 
نوجوانان« )1358(، »كوره پزخانه« )59-1358(، »مجموعه آب و آبياری سنتی در ايران« )63-1362(، »خيزاب«، 
»سرود دشت نيمور« )1366(، »در نيمه های راه«، »آنسوی حصار« )1368(، مجموعه »شگفتی های كوير« )70-
و  »مای سا   ،)1373-74( ايران«  مقامی  »موسيقی  مجموعه   ،)1372( دريا«  »آوای  كبوتر«،  برج  »راز   ،)1368

ماسان« )1374(، »شاعر قاصدك ها« )1375(، »گفت و گو در مه« )1381( و »صنعت نشر« )1384-85(. 
ضمن اينکه كسب چندين جايزه معتبر داخلی و بين المللی نظير جايزه نخست جشنواره مسکو )1981(، جايزه 
ويژه جشنواره A. B. U )اتحاديه فيلمسازان آسيا و اقيانوسيه1987(، سيمرغ بلورين جشنواره فجر )1366( و 
لوح افتخار جشنواره های مارسی، شادو )هند(، پراگ، آمستردام، سينما دورئل پاريس و... از افتخارات محمدرضا 

مقدسيان در حوزه  سينمای مستند است.
»راز برج كبوتر« از جمله مستندهای صنعتی مقدسيان يکی از فيلم هايی است كه به عوض تمجيد و تبليغ برای 
صنعت، به نقد صنعت پرداخته است. مقدسيان به عنوان مستندساز صاحب سبك و نگاه ويژه به صنعت و كشاورزی 

و محيط های انسانی ، در اين فيلم رويکردی انتقادی اما آشتی جويانه با صنعت دارد.
مقدسيان اول خرداد سال جاری به دليل بيماری درگذشت.

مرور فيلم های مستند صنعتی محمدرضا مقدسيان
آوای دريا/ مدت: 70 دقيقه

حفر چاه جنوب/ مدت: 8 دقيقه
دروازه ای به سوی جهان/ مدت: 15 دقيقه/ موضوع:چگونگی ساخت و ويژگی های فرودگاه امام)ره( تا مرحله بهره برداری.

راز برج كبوتر/ سال توليد: 1373/ مدت: 45 دقيقه/ موضوع: تاثيرات بنيادی احداث صنايع در مناطق روستايی.
كاريز مبارزه با بيابان/ مدت: 55 دقيقه

كشتی سازی خليج فارس/ سال توليد: 1376/ مدت: 20 دقيقه/ موضوع: معرفی ظرفيت های كشتی سازی خليج فارس
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کامران شیردل 
 بزرگداشت
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كامران شيردل متولد سال 1318 در تهران، فارغ التحصيل معماري و سينما از مركز تجربه هاي سينمايي 
رم است. 

وي فعاليت هنري را با ساخت فيلم هاي كوتاه آغاز كرد و در كارنامه كاری اش ساخت  بيش از 100 مستند 
كوتاه و بلند صنعتی و تبليغاتی ديده می شود كه از جمله آنها می توان به »پيکان«، »گاز، آتش، باد«، »طرح 

گناوه«، »فوالد مباركه« و »پلی اكريل« اشاره كرد.
»پيکان« در دوران اوج پيکان به سفارش شركت ايران ناسيونال توليد شده و از بهترين مستندهای تبليغاتی 
– صنعتی تاريخ سينمای ايران محسوب می شود. خالقيت شيردل در انتخاب نماها، انتخاب موسيقی های 

شنيدنی و شيوه روايت او اين مستند را جان دار و ديدنی تر كرده است.
ساخت فيلم های مستندهای صنعتی با موضوع نفت در دوران هشت سال دفاع مقدس از ديگر ويژگی های 

كار اين كارگردان است.
شيردل در سال 1378 جشنواره سينمای مستند كيش را تاسيس نمود و دو فيلم آخر او مستندهايی درباره 
جزيره كيش هستند. از جشنواره ها و مراكز فرهنگی كه فيلم های او را به نمايش گذاشته و از او تقدير به 
عمل آورده اند ميتوان به جشنواره های سينمادورئل، اليپزيك، انستيتو فيلم بريتانيا، دانشگاه UCLA، برنامه 
»سيمای شهر تهران« در پاريس، جشنواره سينمای مستند بيروت و جشنواره فيلم لوكارنو كه در آخرين 
دوره خود در بخشی با عنوان Front News چهار مستند او را در ميان 87 فيلم برگزيده 105 سال تاريخ 

سينمای جهان به نمايش گذاشت، نام برد.

مرور فيلم های مستند صنعتی کامران شيردل
بوم سينی/ سال توليد: 1344/ مدت: 18 دقيقه/ موضوع: تاريخ هنر قلم زنی بر بروی نقره از دوران باستان و 

پس از گذر از دوره های اسالمی تا دوره های معاصر.
پيکان/ سال توليد: 1349/ مدت: 23 دقيقه/ موضوع: معرفی خودرو پيکان.

دوبی/ سال توليد: 1354/ مدت: 45 دقيقه/ موضوع: كشور دوبی از نگاهی متفاوت.
طرح گناوه/ سال توليد: 68-1365/ مدت: 45 دقيقه/ موضوع: ساخته شدن يك رشته تاسيسات نفتی و 

عمليات مهار آتش زير آتش بی امان جنگنده های دشمن.
گاز، آتش، باد/ سال توليد: 65-1364/ مدت: 50 دقيقه/ موضوع: حفاظت و نجات منابع پايان پذير نفت
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منتخب برگزیدگان دوره اول
گنبد دوار/ كاوه بهرامی مقدم

غلبه بر سنگ/ مهدی مختاری
ترمينال دريايي صادرات مواد نفتي سهيل

ارتفاع 437/محسن خانجهانی
پگاه/ ماندانا كريمي

بر بام ايران/ حميد شريفيان
سورنا/ معصومه نورمحمدي

منتخب برگزیدگان دوره دوم
برادران زمين/ محمد صنگوری

متدولوژی/ داود فروغی
افسار آتش/ عبداهلل شياری و حسين بساكی

مرور آثار مرکز ملی فرش
پوت/الهام اسدی

باغ ايرانی فرش ايرانی/ناهيد حسن زاده
نشست های تخصصی

»ارتباط متقابل مستندسازان و روابط عمومی صنايع«
با حضور مصطفی رزاق كريمی و محمد سعيد محصصی

»چگونگی مواجه مستندسازان با مباحث فناوری نو در فيلم سازی مستند«
با حضور سعيد تارازی، مستندساز و مهندس عماد احمدوند، مدير كارگروه ترويج و 

آموزش عمومی ستاد فناوری نانو
»اقتصاد خالق و چگونگی ارتباط صنعت و سينما«

با حضور دكتر غالمرضا خليل ارجمندي مشاور اقتصادی وزير ارشاد و رئيس صندق 
اعتباری هنر و حميد فرخ نژاد بازيگر

نمایش های  جنبی 
و نشست ها
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محمدرضا بهارناز
متولد: 1333/ تهران

تحصيالت: كاردانی الکترونيك
آغاز فعاليت عکاسي: 1358

مرور آثار شش استاد 
عکاس صنعتی
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امير علی جواديان
متولد: 1336/ تهران

تحصيالت: فارغ التحصيل دكتری هنری 
دانشکده هنرهای زيبا
آغاز فعاليت عکاسي: 1358
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امير علی جواديان
متولد: 1336/ تهران

تحصيالت: فارغ التحصيل دكتری هنری 
دانشکده هنرهای زيبا

آغاز فعاليت عکاسي: 1358
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جالل سپهر
متولد: 1347/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1372
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جالل سپهر
متولد: 1347/ تهران

تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1372
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 افشين شاهرودی
متولد: 1329/ دامغان

تحصيالت: فارغ التحصيل ارتباط تصويری از 
دانشگاه هنر 
آغاز فعاليت عکاسی: 1348
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افشين شاهرودی
متولد: 1329/ دامغان

تحصيالت: فارغ التحصيل ارتباط تصويری از دانشگاه هنر 
آغاز فعاليت عکاسی: 1348

داريوش کياني
متولد: 1350/ تهران

تحصيالت: كارشناسي عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1371
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داريوش کياني
متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسي عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1371
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داريوش کياني
متولد: 1350/ تهران

تحصيالت: كارشناسي عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1371
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نازی نيوندی
متولد: 1336/ تهران

تحصيالت: كارشناسی گرافيك، كارشناسی 
معماری و درجه 3 هنری
آغاز فعاليت عکاسی: 1358
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تندیس جشنواره
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دکتر علی منتظری
)عضو هيات علمی جهاد دانشگاهی و رئيس پژوهشکده علوم بهداشتی(

دکتر مهدی فيض
)معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی(

دکتر اسماعيل شفيعی
)رئيس دانشکده سينما تئاتر دانشگاه هنر(

الهام زايجانی

بهزاد رشيدی و مسعود نجفی

دکتر علی محمد گودرزی
) مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت و دبير شورای فرهنگ و صنعت(

آرش امينی
)مدير كل امور بين الملل 

سازمان سينمايی و دفتر جشنواره(

سعيد پورعلی
) كارشناس فرهنگی و  عضو هيات مديره ايسنا(

حسين ربانی

مسعود نجفی
)دبير سومين جشنواره فيلم و  عکس فناوری و صنعتی(

مهدی کاظمی خالدی

پرويز کرمی
)مشاور معاون علمی و فناوری رياست جمهوری

 و  رئيس ستاد فرهنگ سازی اين معاونت(

بهزاد رشيدی
)رئيس جهاددانشگاهی واحد هنر (

شورای راهبردی

شورای سیاست گذاری
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سيد محمد صادق لواسانی
روابط عمومی و ويژه نامه

مهدی متناصری
دبيرخانه و كاتالوگ

مسعود سفاليی
دانشجويی

سارا راعی
سايت جشنواره

مسعود نجفی
دبير

 محمد سعيد محصصی
نشست های تخصصی

امير حسين رسائل
تبليغات

سميه هاشميان
دفتر جشنواره

سيد حسن هندی
بخش عکس 

فرامرز روشنايی
تشريفات 

علی قلندريان
مستند سازی

علی شکوری
بخش هنری

 علی صديقی
پشتيبانی

مهرناز رازقی
نمايش آثار 
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همکاران ستاد: محمد تهرانی، امير خلوصی، امير علی سياح، ياسمن ظهور طلب، شراره داودی، سهيل صالحی زاده، نيما قلندريان، احمد عرب، سيد صفی اله حسينی، محمد زارع
همکاران جهاد دانشگاهی واحدهنر : معصومه رنجبرگوهری، اكبر احسانی باغبان، سيدمهدی جوادی، مهدی حبيبی، سيدفواد مطلبی، آرزو عباسيان، شيرزاد احمدی، بهاره طاهری 

لركی، منصوره آخوندان، صالح كشوردوست، فريبا آالدينی، محمد كبريا
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تور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیس
27 خرداد 1394
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انتشار کتاب سینمای مستند صنعتی ایران
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جهاددانشگاهی واحد هنر
مقدمه 

و  اجرايی شدن  اهدافی همچون  با  از سال 1359  و  انقالب فرهنگی  با  جهاد دانشگاهی واحد هنر همزمان 
استمرار آرمانهای انقالب فرهنگی در دانشگاه هنر، توسعه فعاليتهای فرهنگی و دانشجويی، ارائه خدمات مختلف 
فرهنگی و هنری متناسب با نيازهای جامعه، اجرای طرح های پژوهشی كاربردی در عرصه های مختلف هنری 
و ارائه مشاوره هاي تخصصي به دستگاه ها و مراكز نيازمند كشور فعاليتهای خود را در دانشگاه هنر آغاز كرده و 
در طی بيش از سه دهه فعاليت، توانسته ضمن همکاری با مراكز مختلف اجرايی، تحقيقاتی و آموزشی، برنامه 

های متنوعی را در حوزه های پژوهشی، خدمات تخصصی ، فرهنگی و آموزشی اجرا نمايد.
اين واحد به عنوان مركز اصلی فعاليتهای هنری جهاددانشگاهی، رسالت كمك به رفع نيازهای جامعه با استفاده 
از قابليت های مختلف هنری و تمركز بر فعاليت هاي جديد و بر زمين مانده و ترجيحا استراتژيك در حوزه 

فرهنگی و هنری را دنبال می كند و در حال حاضر در سه حوزه اصلی زير فعاليت می نمايد: 
* فعاليتهای فرهنگی- دانشجويی

* فعاليتهای پژوهشی و خدمات تخصصی 
* فعاليتهای آموزشی 

فعاليت های فرهنگی
اين فعاليت ها توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هنر و همکاری و مشاركت بخش های مختلف دانشگاه 

هنر و با استفاده از پتانسيل دانشجويي و اساتيد و متخصصان اين دانشگاه،طراحی و اجرا می شود
اين فعاليت ها شامل مراكز  و دبيرخانه های زير می باشد:

1- دبيرخانه دائمی جشنواره فيلم و عکس، فناوری و صنعتی
2- مرکز خالقيت ها و فعاليت هاي فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه هنر

3- دبيرخانه جشنواره ملی مد و لباس دانشجويی "ديبا"
4- دبيرخانه جشنواره ملی نقش تن پوش

5- مرکز بازديدهای علمی و آموزشی دانشجويی)در قالب طرح ملی ايران مرزپرگهر(
6- مرکز مد و لباس ايرانی اسالمی

فعاليت های پژوهشی و خدمات تخصصی
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انجام  همچون  اهدافی  با  هنر  جهاددانشگاهی  تخصصی  و خدمات  پژوهشی  حوزه  های  برنامه  و  ها  فعاليت 
تحقيقات كاربردی و توسعه ای، ارايه مشاوره و خدمات تخصصی و بهره برداری از نتايج طرحهای تحقيقاتی پی 

گيری و در قالب مراكز و گروه های زير انجام می شود .
* مرکز مستند سازی تصويری دانش و صنعت ايران

* مرکز خدمات تخصصی طراحی و گرافيک 
* گروه پژوهشی کودک و هنر

فعاليت های حوزه آموزشی
فعاليت ها و بر نامه های آموزشی جهاددانشگاهی هنر با هدف ارتقای دانش و مهارت های جوانان به ويژه 

دانشجويان و در قالب مركز آموزش های تخصصی هنری ومركز آموزش های مجازی و از راه دور اجرا می شوند.
مركز آموزش های تخصصی هنری در سال 1384 مجوز قطعي اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي و در 
سال 85 نيز مجوز اجراي آموزش عالي آزاد كوتاه مدت را از وزارت علوم دريافت نمود. در اين مركز دوره های زير 

ارائه می شود:
• گروه آموزشی هنرهای کاربردی

• گروه آموزشی کامپيوتر
• گروه آموزشی زبانهای خارجی

• گروه آموزشی هنرهای تجسمی
• گروه آموزشی معماری و شهرسازی

• گروه آموزشی طراحی لباس
• گروه آموزشی سينما و مستندسازی

• گروه آموزشی هنرهای آوايی
• گروه آموزش های خاص ويژه سازمان ها
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 حامیان  مالی جشنواره

برگزار کنندگان

 حامیان معنوی جشنواره

 مرکز مستندسازی
دانش و صنعت ايران


