فيلمي كه نشان مي دهيد اگر فيلم سازنده اي باشد ،در سراسر
كشور سازندگي دارد و اگر يك فیلم خداي نخواسته انحرافي باشد
در سراسر كشور تاثير گذار است.
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ســومین جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
(فردا) 7الی  9مرداد  1394به دبیری مســعود نجفی
در پردیس سینمایی چارســو به عنوان اولین رویداد
سینمایی این پردیس تازه تاسیس برگزار شد.
در این دوره برای اولین بار با اضافه شدن بخش عکس
صنعتی نمایشگاهی از آثار منتخب برپا شد.
بزرگداشت دوره ســوم به کامران شیردل اختصاص
داشــت و در بخش نکوداشــت هم یــاد محمدرضا
مقدسیان گرامی داشته شــد و آثار منتخب این دو
فیلمساز مرور شد.
«ارتباط متقابل مستند سازان و روابط عمومی صنایع»
با حضور مصطفــی رزاق کریمی« ،چگونگی مواجهه
مستندســازان با مباحث فناوری نو» با حضور سعید
تارزای و عماد احمدونــد« ،اقتصاد خالق» با حضور
حمید فرخ نژاد و غالمرضا خلیل ارجمندی و «بررسی
کتاب سینمای مستند صنعتی ایران» با حضور علیرضا
بهرامی و محمد سعید محصصی از نشستهای این
دوره جشنواره بودند.
در مدت سه روز برگزاري جشنواره تمامي آثار برگزيده

در بخشهاي مختلف در  30سانس به نمايش در آمد.
ناصر باکیده ،بهزاد رشیدی ،مسعود سفالیی ،محمود
کریمی و محمد سعید محصصی انتخاب آثار جشنواره
را بر عهده داشتند و در بخش اصلی شامل فیلمهای
مســتند ،پویانمایــی و آیتمهای تبلیغاتــی مهرداد
اسکویی ،رضا پورحسین ،سونیا پوریامین ،حمید فرخ
نژاد ،بهرام عظیمی ،پرویز کرمی و شهرام مکری داوری
آثار را انجام دادند.
علیرضا بهرامی ،مســعود سفالیی و حمیدرضا مدقق
به عنوان داوران بخش دانشجویی و مسعود زنده روح
کرمانی ،شهاب الدین عادل و داریوش محمدخانی به
عنوان داوران بخش عکس در این دوره بودند.
مراسم اختتامیه جشنواره  10مرداد ماه با حضور دکتر
سورنا ستاري ،معاون علمي و فناوري رييس جمهوري
و رييس بنياد ملي نخبگان ،حميدرضا طيبي ،رييس
جهاد دانشگاهي و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي،
دکتر حجت اله ايوبي رييس سازمان سينمايي ،جمعی
از مدیــران و ســینماگران و اعضای هیــات داوران
بخشهای مختلف با اجرای احسان علیخانی برگزار

شــد و برگزیدگان بخشهای مختلف به شرح ذیل
معرفی شدند.
دانشجویی
جايزه سوم بخش دانشجويي  ،به آقاي مقداد احمديان
نويسنده فيلمنامه سنگواره هاي کارون تعلق ميگيرد.
جايزه دوم بخش دانشــجويي  ،به آقاي علي مترصد
کارگردان فيلم اشنيک  5000تعلق ميگيرد.
جايزه اول بخش دانشجويي  ،به آقاي عليرضا دهقان
تهيهکننده فيلم مجتمع مهدي آباد تعلق مي گيرد.
آیتمهایتبلیغاتی
بنابر نظر هيات داوران اين بخش در دو قسمت مورد
ارزيابي قرار گرفت.
جايزه سوم بخش تيزر تبليغاتي  ،به آقاي محمدرضا
خانزاد هنرمند نقاش کليپ ماسهاي تعلق مي گيرد.
جايــزه دوم بخش تيزر تبليغاتــي  ،به آقاي مرتضي
پايهشــناس کارگردان تيزر هشتمين جشنواره فيلم
سينما حقيقت تعلق مي گيرد.

جايزه اول بخش تيزر تبليغاتي  ،به شبکه آموزش سيما
تهيه کننده حمايت از توليد ملي تعلق ميگيرد.
جايزه اول بخش مستند تبليغاتي  ،به کانون ايران نوين
تهيه کننده وگ ايران تعلق مي گيرد.
پویانمایی
در بخش پويانمايي  ،از آقاي مجيد آسودگان کارگردان
فيلم آسفالت به سبک ايراني تقدير مي شود.
جايزه سوم بخش پويانمايي  ،به آقايان احسان يادگاري
و حســين نامور تيم انيميت فيلم طرح توسعه بندر
تجاري بوشهر تعلق مي گيرد.
جايزه دوم بخش پويانمايي  ،به خانم مطهر احمدپور
کارگــردان فيلم نقطــه قرمــز ( )Red Pointتعلق
ميگيرد.
جايزه اول بخش پويانمايي  ،به خانم محبوبه محمدزکي
تهيه کننده فيلم جوجه ماشيني تعلق مي گيرد.
مستند
در بخش مستند  ،از آقاي علي مترصد کارگردان فيلم

اُشِ نيک  5000تقدير ميشود.
جايزه ســوم بخش مســتند  ،به آقاي شهروز توکل
محقق و نويسنده گفتار متن فيلم به اصفهان رو تعلق
مي گيرد.
جايزه دوم بخش مســتند  ،به آقايــان عطا مهراد و
سياوش جمالي کارگردانان فيلم قصه يک مرد تعلق
مي گيرد.
جايزه اول بخش مستند مشــترکا ،به آقاي محسن
رمضانزاده تهيه کننده فيلم مسير سبز و آقاي بهروز
ملبوسباف تهيه کننده فيلم اصفهان در بوق کارخانهها
تعلق مي گيرد.
عکس
بخش مجموعه عکس
جايزه ســوم بخش مجموعه عکــس  ،به آقاي بهروز
مرادي براي مجموعه کشتيراني تعلق مي گيرد.
جايزه دوم بخش مجموعه عکس  ،به آقاي پويا طالبي
براي مجموعه کره تعلق مي گيرد.
جايــزه اول بخــش مجموعه عکس  ،بــه آقاي اميد

پورآذر براي مجموعههاي نيروگاه حرارتي و آبي تعلق
ميگيرد.
بخش تک عکس
جايزه سوم بخش تک عکس  ،به آقاي محمد خياطي
تعلق مي گيرد.
جايزه دوم بخش تک عکس  ،به خانم مهناز شفيعي
تعلق مي گيرد.
جايزه اول بخش تک عکس  ،به آقاي ســيد مهدي
اميري تعلق مي گيرد.
تقدیر
آقاي محسن مقصودي تهيهکننده برنامه تلويزيوني
ثريا.
بدليل معرفي توانمنديها ،دســتاوردها و فعاليتهاي
صنعت و فناوري ايران.
آقاي روحاله رحيمي تهيهکننده مجموعه مســتند
تلويزيوني پازل.
بدليل معرفي توانمنديها ،دســتاوردها و فعاليتهاي
صنعت و فناوري ايران.

فردا ،چراغی است که امروز افروخته میشود .چراغی با شعله اندیشه و چاره و نوآوری.
فن بزرگ شدن و بزرگ ماندن است .امروز ،نطفه فرداست؛
دوراندیشی ،چاره پیشرفت استِ .
امروز روح فرداست؛ امروز هویت فرداست .پس؛ فردا یعنی اکنون .پس؛ «چو فردا شود فکر فردا
کنیم» را فراموش کنیم .پس؛ قدر فردا را امروز ،افزون کنیم.
اندیشه آینده ،هوای تنفس فناوری و دانش است .فناوری و دانش ،بالهای پرواز پیشرفت
هستند .پیشرفت ،اساس پایداری است .پایداری ،راه ماندگاری است .ماندگاری هم ،شرط بقای
آینده است .پس باز؛ فردا یعنی اکنون.
ایران اسالمی ،امروز در راه پیشرفتهای علمی و فناوری به دنبال شتاب گرفتن و رساندن خود
به جایگاه واقعی تاریخیاش است .دانشمندان شبانه روز کار میکنند .نخبگان ،رویاهایشان را
با حل مشکالت مردم پیوند زدهاند .فناوران برای تبدیل ایدهها به محصول ،مدام مشغولاند.
مدیران و مسووالن ،برای از دور نیفتادن این شتاب ،آرام و قرار ندارند .همه مشغول کارند .این
چرخه اما هارمونی میخواهد .فرهنگ ،صاحب آن است .فرهنگ ،مشکل دیروز و امروز و از بین برنده مشکالت امروز و فرداست.
سینما ،به راحتی فردا را پیش روی ما میگذارد .فناوری و نوآوری نیز به دنبال ایجاد فاصله مطمئنه انسان به آیندهاش است .از سویی،
حال امروز ما زمانی خوب خواهد بود که دیدن فردایمان ،واقعیتر باشد .این را ،هم
سینما بخشی از فرهنگ است و پرطرفدارتریناشِ .
نشینی درست سینما و فناوری شکل میدهد .پس؛ سینما باید دانشبنیان شود .فرهنگ باید دانش بنیان شود .اندیشههایمان باید
دانش بنیان شود .آنگاه ،فردا ،دانش بنیان خواهد شد.
امیدوارم جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) ،دانش بنیان شود و جاده فرهنگ و اقتصاد دانش بنیانی سرزمین مان را
پرشکوفهتر کند.

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
و رییس بنیاد ملی نخبگان

فردای قابل رویت ،همان فردای قابل تحققی است که همه دلسوزان واقعی دانش و هنر بدان
میاندیشند و برای تحقق آن میکوشند .فردایی که در ذهن و اندیشه ایران میگذرد فردایی
دیدنی و پیشرفته است و باید با قابهایی زیبا و هنرمندانه بدان نگریست.
بیتردید برای کمک به پیشرفت کشور ،گفتمانسازی مفاهیم پیشرفت و ایجاد خودباوری و
اعتماد به توان و تولید داخلی ،به ویژه در بین نسل جوان ایرانی ،بسیار ضروری است و استفاده از
قابلیتهای باالی هنر به ویژه هنر سینما و تصویر ،از اساسیترین راهکارها برای توسعه و ترویج
این موضوع است.
برای اینجانب و همکارانم در مراجع تصمیمگیری و تصمیمسازی جهاددانشگاهی ،آن دسته از
ت سازندگی و پیشرفت کشور
عناوین طرحها و برنامههای شاخص که باعث سرعت یافتن حرک 
در بزرگراه توسعه و بالندگی میشود ،مهمترین و محبوبترین طرحها و ضمناً برخورداری از
اجر و غایت الهی موجب تقویت و افزایش روحیه عزت ،احساس سرافرازی ،تحکیم ،خودباوری و
امیدواری به آینده و بروز نشاط فردی و اجتماعی به ویژه در نسل جوان و پرتالش خواهد شد و بیگمان جشنواره فیلم و عکس فناوری
ب دادن این رویدادهای تأثیرگذار آثار در خور توجهی در عرصههای مذکور داشته و دارد و به این دلیل که به
و صنعتی(فردا) با بازتا 
دنبال زایش و ارتقاء آگاهیهای علمی و هنری و ترویج و اشاعه روحیه کار و خالقیت فرهنگی و نمایش پیشرفت ایران اسالمی است و
در جهت ترویج فرهنگ مستندسازي تصویری صنعت و فناوری کشور کوشش می کند ،دارای ارج و منزلت باالتری است.
اینک در دوره چهارم جشنواره فردا ،وظیفه خود میدانم از تالش همه سازمانها و همکاران جهادگرم در جهاددانشگاهی هنر و عزیزانی
که همراه و همدل با این رویداد مبارک تالش نمودهاند تشکر و تقدیر و توفیق الهی را برای آنان مسئلت کنم.
امیدوارم در سایه همراهی و حمایت هرچه بیشتر بخشهای مرتبط دولت از این جشنواره ،بتوان با ارتقاء ظرفیتها و همچنین تقویت
ارتباطات دو سویه با مخاطبان داخلی و خارجی ،در برقراری تعامالت اثربخش و فعال با رسانههای بینالمللی موفق و به اهداف ملی
و فراملی نائل آمد.
در پایان پیشنهاد مینماید ،همه سازمانها و وزارتخانههای مرتبط با موضو ِع :سینما ،صنعت و فناوری ،با رویکرد رسیدن به اهداف
عملیاتی خود ،از ظرفیتهای باالی هنر و به ویژه هنر سینما حداکثر استفاده را برای ثبت و نمایش تالشهای سازندگان میهن عزیز و
پیشرفت ایران اسالمی در دستور کار خود قرار دهند.
برای همگی از درگاه الهی سالمتی و مزید توفیقات آرزومندم.

حمیدرضا طیبی
رئيس جهاد دانشگاهي
و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي

مایه مسرت و مباهات است که امروز آهنگ پیشرفت و توسعه در حوزههای مختلف فناوری و
صنعت ،بیش از هر زمانی در جای جای ایران زمین به گوش می آید و کشور ما به عنوان کانونی
امن و با ثبات ،مورد توجه سرمایه گذاران و شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی ،صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از راهبردی ترین صنایع کشور که نقشی
بسیار اساسی و تعیین کننده در اقتصاد مقاومتی و خلق ثروت ملی دارد ،بیشتر در کانون توجه
قرار گرفته است.
برای کمک به روند حرکت به سمت تعالی ،ارتقای «فرهنگ صنعتی» جامعه و فرهنگ سازی
در زمینه خودباوری و اعتماد به توان و تولید داخلی در بین اقشار مختلف ،بسیار حیاتی است.
اینجاست که می توان از «هنر» به عنوان زبانی گویا و جذاب برای بیان احساسات ،عواطف
و حقایق صنعت و فناوری کشور و تاثیرگذاری بر جامعه مخاطب ،مدد گرفت و به کمک این
پدیده ،به بیان درست و نمایش اصولی فعالیت ها و دستاوردهای علمی و صنعتی کشور پرداخت.
از میان هنرهای مختلف و تجربه شده ،قابلیتهای باالی هنر سینما و جادوی تصویر می تواند کمک زیادی بکند تا مفاهیم مورد نظر
بهتر و قویتر بیان شده و منتقل شوند .برهمین اساس اعالم می دارد که خانواده بزرگ و قدرتمند پتروشیمی آماده همکاری و مشارکت
در طرح ها و برنامههای فاخر فرهنگی و هنری در زمینه ارتقای فرهنگ صنعتی جامعه می باشد.
برگزاری چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید _ اشتغال» و در جمع خانواده بزرگ
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) ،فرصت مغتنمی است تا گوشه ای از دستاوردها و فعالیتهای ارزشمند
تالشگران صنعت پتروشیمی ایران نمایش داده شود و باعث نزدیکی و تعامل هنرمندان و مستندسازان با مدیران صنعت پتروشیمی
گردد.
امیدوارم این رویداد سرآغاز مبارکی برای تعامل دوسویه هنرمندان و مستندسازان با همکاران من در مجتمعهای پتروشیمی ایران باشد
و باعث رشد کمی و کیفی مستندسازی و به تصویر کشیدن فعالیت ها و دستاوردهای صنعتی ،فناوری و دانشی این بخش از صنعت
پرافتخار کشور ایران شود.
در پایان از تالش تحسینبرانگیز دبیرخانه جشنواره در جهاد دانشگاهی هنر و از مشارکت کلیه مدیران ،کارشناسان و کارکنان صنعت
پتروشیمی که با این رویداد مبارک همراه و همدل شدند ،صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

مرضیهشاهدایی
معاون وزیر نفت
و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

کشور ایران به عنوان یکی از ظرفیتهای تولید علم و فناوری در جهان ،نیازمند روایتی صنعتی و
فناورانه است و برای این روایت ابزارهای مختلفی نیاز است .تولید فیلم به ویژه فیلمهای مستند،
با محوریت صنعت و فناوری کمک زیادی میکند تا این روایت قویتر انجام شود.
جشنواره ها محلی برای گفت و گوی متولیان و مخاطبان و همچنین عرضه و دیدن شدن آثار
هنری هستند .جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی به این خاطر که توانسته فضای گفت
و گو و تعامل را بین صنعت و سینما فراهم نماید و باعث ارزیابی و نمایش فیلمهای صنعتی
شده ،جشنواره ای بارزش محسوب می شود .این جشنواره می تواند پیام صنعت را با زبان گویای
تصویر و صدا به الیههای مختلف جامعه تسری داده و از این رهگذر ،دانش صنعتی عموم مردم
را ارتقا دهد.
برگزاری چنین جشنوارهای توسط نهادی فرهنگی و انقالبی چون جهاد دانشگاهی که موفق شده
چهار دوره از جشنواره را با مشارکت برخی از صنایع و متولیان فناوری برگزارنماید ،برای سازمان
سینمایی کشور مایه خرسندی و مباهات است و می تواند ظرفیتهای باالی سینمای فرهیخته و متعالی ایران را برای مراکز فناوری و
صنعتی کشور باز نمایی کرده و موجب رشد و اعتالی فرهنگ و هنر از یک سو و پویایی صنایع از سوی دیگر شود.
این جشنواره با هدف گفت و گو و همدلی سینماگران با مدیران و کارگزاران صنعتی و آشنا سازی مردم با مسائل صنعتی کشور ،حرکتی
پرخیر و برکت است و قطعا آثار و نتایج آن در طول زمان نصیب ملت شریف ایران خواهد شد .اينجانب به نوبه خود و به نمایندگی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،از برگزار كنندگان آن قدرداني مي نمايم و براي هنرمندان و سینماگران شركت كننده در بخشهاي
مختلف جشنواره ،آرزوي عزتمندي و سالمتی دارم.

محمدمهدیحیدریان
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس سازمان سینمایی و سمعی ،بصری

صنعت ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان در دنیای امروز مهمترین مولفههای پیشرفت یک کشور
محسوب میشوند و ایران در میانه سومین دهه از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،بیش از
ب به سمت بارور کردن چرخههای اقتصادی ،گسترش فناوری و
پیش نیازمند حرکت پرشتا 
سنتی ضعیف به اقتصاد دانشبنیان و علممحور است.
تبدیل اقتصاد
ِ
ِ
صنعت سنتی به
ما بر این باوریم که توجه دو چندان به اقتصاد دانشبنیان و عزیمت از
رویکردهای مدرن آن ،بدون کمک مدیومهای هنری نه تنها توفیق چندانی ندارد بلکه میتواند
بسترساز ایجاد مشکالتی نیز شود؛ چرا که هنر و به معنای خاص آن سینما و تصویر است که
میتواند بسترهای فرهنگی شکل گرفته در باور مردمان دیرین یک سرزمین را تغییر دهد و
ذهن آنها را به سمت و سویی هدایت کند که هم آماده ایجاد تغییرات شگرف و رو به جلو
باشند و هم فرهنگ استفاده مناسب از آن را پذیرا شوند.
در این راستا جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی ،میتواند از طریق ایجاد ارتباط
منطقی میان سینماگر ،صنعتگر ،فناور و مدیران هر سه بخش ،خأل موجود را سامان ببخشد .همچنین این رویداد ملی میتواند
با برنامهریزی دقیق ،عالوه بر برگزاری کارگاههای و تورهای آموزشی هدفمند ،دانشجویان مستعد که همان سینماگران ،فناوران،
صنعتگران و مدیران آتی کشور هستند را پرورش دهد و ذهن خالق مدیران را نیز به سمت استفاده صحیح و نه مستقیم و بدون
کیفیت از ابزار سینما سوق دهد.
امید است که جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در دورههای آتی خود بتواند باریکراههای ایجاد شده در این چهار دوره را
گسترش داده و زمینهساز تحقق اهداف عالی خود شود؛ انشاهلل.
در پایان ،بر خود الزم میدانم که از همیاری همکاران جوانانم در تیم برگزاری جشنواره فردا سپاسگزاری کنم .همچنین از اصحاب
رسانه ،سینماگران ،صنعتگران ،فناوران و مدیران این بخشها که در دو دوره گذشته ،بدون دریغ ما را در برداشتن گامهای بلند و فراتر
از انتظار برای این رویداد ملی یاری کردند ،نهایت تشکر را دارم.

مسعود نجفی
دبیر جشنواره

طراح :علی شکوری

هیأت انتخاب آثار تصویری

مرتضی پایه شناس

متولد /1361 :تهران
تحصیالت :کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران
آثار :ساخت فیلم کوتاه داستانی قاصدک و مستندهای فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه،
وطن دوستی ،جایی که زندگی می کنیم ،مالقات پشت دیوار اشرف ،نامه 26آبان ،59
ماموستا

مهرداد زاهدیان

متولد /1342 :همدان
تحصیالت :کارشناسیارشد فلسفه
آثار :ساخت مستندهای ارگ بم ،مسجد جامع عقیق اصفهان ،مسیح در جلفا،
حلقههای گمشده ،خاطرات روی شیشه ،میدان بیحصار ،تهران فردا
مسئولیتها :عضو هیات مدیره انجمن مستندسازان ایران

علیرضا قاسم خان

متولد /1342 :تهران
تحصیالت :کارشناسی کارگردانی فيلم از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد پژوهش هنر
آثار :تهيه كننده فيلم هاي سينمايي طبقه سوم ،ورود زنده ها ممنوع و ساخت فيلم هاي كوتاه و
مستندهایي چون نواهای گمشده ،نقاره ،فرشتگان مینیاتورهاي ایراني ،باغ در مینیاتورهاي ایران،
تاریخ نقاش مینیاتوري ،مجسمههای مرگ ،دیر گچین ،سیاه گالش ،سفر آواز و ارغوان ،سمت
خاموش یک عکس ،آواز پر جبرئیل ،درخت سخنگو ،آواز دریانوردان خلیج فارس
سایر :نگارش کتابهای چون عکسهای تعزیه ایران در دوره قاجار ،انسان ،سینما ،شهر و بودن یا
نبودن ،تدريس سينما در دانشگاه آزاد
مسئولیت ها :مدیر سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران از سال  77به مدت  10سال ،سردبیر
اخبار علمی فرهنگی هنری شبکه خبر از سال  78تا  ،82دبیر فرهنگستان هنر از سال  80تا ،82
مدیر واحد تولید فیلم موسسه رسانههای تصویری از سال  82تا 88

هیأت داوران

امیر توده روستا

متولد /1361 :کرج
تحصیالت :کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده سوره تهران
آثار :ساخت فیلم سینمایی پات ،شانزده فیلم کوتاه و سه مستند از جمله جای منو
توی اتاق بنداز ،رادیولوژی یک پرتره ،تاللو ،سالم آقای ایول ،ساخت بیش از 200
آگهی تبلیغاتی تلویزیونی و رپورتاژ آگهی
مسئولیتها :عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران -ایسفا ،عضو آکادمی خانه
سینما

پوران درخشنده

متولد /1330 :کرمانشاه
تحصیالت :کارشناسی کارگردانی از مدرسه عالی سینما تلویزیون و دارای مدرک
درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
آثار :کارگردانی فیلمهای سینمایی رابطه ،پرنده کوچک خوشبختی ،عبور از غبار،
زمان از دست رفته ،عشق بدون مرز ،شمعی در باد ،رویای خیس ،بچههای ابدی،
خوابهای دنبالهدار ،هیس دخترها فریاد نمیزنند ،زیر سقف دودی ،ویدئویی
حرفهایها ،مستند رسول هرکول کوچک ،شش عروسی برای آمنه ،چشمههای
درهسنگستان ،چهارشنبه آخر ،گردنبندی از قاصدک برای خواهرم ،ببر دره عشق
سایر :تهیهکنندگی فیلمهایی چون بیست ،بچههای ابدی ،خوابهای دنباله دار و
نویسندگی ،پژوهش ،تدریس کارگردانی و بازیگری
مسئولیتها :مدیر عامل شرکت سینمایی خورمهر فیلم

علیرضا رضاداد

متولد /1338 :تهران
تحصیالت :دانش آموخته رشته زبان و ادبيات فارسي
آثار :تهیهکننده اجرایی فیلم سینمایی محمد (ص)
سایر :پژوهشگر ،کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه
مسئولیتها :مدير کل توليد ،طرح و برنامه و قائم مقام شبکه  2سيما ( ،)73-65معاونت
توليد مرکز سيمافيلم ( 78و  ،)74مديرکل توليد سيما ( ،)78 – 81مديرعامل بنياد
سينمايي فارابي ( 81و  ،)85دبير جشنواره بينالمللي فيلم فجر ( 6دوره) ،دبير جشنواره
بينالمللي کودک و نوجوان ( 5دوره) ،دبير سومين جشنواره بينالمللي فيلم شهر ،مشاور
ارشد سازمان سینمایی

بهروزشعیبی

متولد /1358 :مشهد
تحصیالت :دیپلم
آثار :ساخت فیلمهای سینمایی دهلیز ،سیانور ،دارکوب ،مستند بلند ستاره
روی زمین ،مجموعه تلویزیونی پرده نشین ،بازی در فیلمهای سینمایی چون
آژانس شیشهای ،طال و مس ،گزارش یک جشن ،فرزند خوانده ،میهمان داریم

احمد ضابطی جهرمی

متولد /1330 :جهرم
تحصیالت :دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای دراماتیک شاخه سینما و تلویزیون
آثار :بیش از سه دهه فعالیت در مستندسازی و ساخت بیش از  30فیلم از جمله نخل :درخت
زندگی ،کشتی کویر ،موسیقی فولکلور شمال ایران ،قهرمانی ،یوز ایرانی ،ایران در یک نگاه
کوتاه ،گور بومی ایران و چندین مجموعه مستند تلویزیونی
سایر :تدریس دروس تخصصی تدوین و مستندسازی ،نگارش و ترجمه دهها جلد کتاب سینمایی و
بیش از یکصد مقاله تخصصی
مسئولیتها :عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما

مستند
آب آتش خاک
تهیهکننده :محمود رحمانی
پژوهشگر :محمود رحمانی
فیلمنامه :محمود رحمانی
تصویربردار :محمدرضا تیموری
صدابردار :آرش اسحاقی
صداگذار :طال آزادروش
تدوین :آرش اسحاقی
نویسنده گفتار متن :آرش اسحاقی
گوینده متن :ناصر تهماسب
شهر :تهران

کارگردان :محمود رحمانی
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موضوع :پس از جنگ تحمیلی بیش از هفتاد درصد اراضی کشاورزی خوزستان و بخشی از اراضی ایالم از بین رفتند و
در طول سالیان سال به شورهزار بدل گشتند ،خشکسالی و عدم مدیریت صنعتی آب عامل تخریب بیشتر شد .در سال 92
طرح صنعتی کردن کشاورزی به نام  550هزار هکتار کلید خورد و ...

متولد1358 :
تحصیالت :فارغ التحصیل گرافیک
سی :نفت سفید ،مدار صفر درجه ،ملف
فیلمشنا
رین پالن سکانس سینمای مستند ایران)،
گند (بلندت
مادرم بلوط و مسافران

آوای آفتاب
تهیهکننده :عباس صوفی و سعید بشیری
پژوهشگر :فربد صوفی ،سعید اسالم زاده
فیلمنامه :سعید بشیری
تصویربردار :مسعود امینی تیرانی ،داود ملک
حسینی
صدابردار :علی حافظپور
صداگذار :فربد صوفی
موسیقی :سعید شعبانی
انیماتور :رضا انصاریان
تدوین :کامبیز قوامزاده و فربد صوفی
نویسنده گفتار متن :سعید اسالمزاده
گوینده متن :رویا نونهالی
شهر :تهران
موضوع :مستند معرفی شرکت ملی نفت ایران.

26

کارگردان :سعید بشیری

 26 / 1395دقیقه

متولد /1342 :قصر شیرین
تحصیالت :کارشناسی سینما
فیلمشنا
سی :مستند راهبان ،مستند دو قسمتی
سرزمین
بهار،
م
جموع

ه
های تلوزیونی دوقدم مانده به
صبح ،کارگاه هنر ،سفید

مستند
از آبادان تا عسلویه
تهیهکننده :عرفان قاسمپور
پژوهشگر :محمود ناظری
فیلمنامه :میرعباس خسروی نژاد
تصویربردار :رسول حسن زاده
صدابردار :محسن خدابخشی
تدوین :میرعباس خسروی نژاد
شهر :تهران

کارگردان :میرعباس خسروی نژاد

 45 / 1395دقیقه

موضوع :روایتی از زندگی مرد نفتی ایران

متولد /1356 :شهریور
تحصیالت :کارشناسی
فیلمشنا
سی :ساخت فیل مهای کوتاه آب در خوابگه
مورچ
گان،
ای
مان،
آزاده ،کالس پنجم ب ،روز ولنتاین،
فروزان
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

اوسیا
تهیهکننده :علیرضا دهقان
پژوهشگر :علیرضا دهقان
تصویربردار :بهروز بادروج ،دانیال نبیل و
علیرضا دهقان
صدابردار :محمد صالحی
صداگذار :طاهر پیشوایی
موسیقی :مجتبی حبیبی
تدوین :علیرضا دهقان
نویسنده گفتار متن :علیرضا دهقان
گوینده متن :علیرضا دهقان
شهر :تهران

کارگردان :علیرضا دهقان

 30 / 1394دقیقه

موضوع :حیات قنات زارچ طوالنیترین قنات دنیا ،مدتهاست به دلیل ورود فاضالب صنعتی و بیمارستانی با بحران مواجه
شده است.

متولد /1367 :یزد
تحصیالت :کارشناسی ارشد سینما
سی :مستندهای آرزوی سرد ،نخل درخت
فیلمشنا
الس ،من فقط ایدز دارم ،بوی گردو ،روز
زندگی ،تا
بیستوهفتم ،آرامش در سنگ ،التیام

27

مستند
باروری ابرها
تهیهکننده :علی نیکوکار
پژوهشگر :علی نیکوکار
تصویربردار :علی نیکوکار و سعید نیکوکار
صداگذار :علی نیکوکار
انیماتور :علی نیکوکار و محسن زمانپور
تدوین :علی نیکوکار
نویسنده گفتار متن :علی نیکوکار
و کرامت یزدانی
گوینده متن :مجید علمی
شهر :یزد

کارگردان :علی نیکوکار

 40 / 1395دقیقه

موضوع :بررسی مفصل فناوری باروری ابرها و جوانب مختلف علمی و مهندسی آن.

متولد /1366 :یزد
تحصیالت :کارشناسی تدوین سینما
سی :ساخت چندین مستند ،انیمیشن و
فیلمشنا
تیزر

برمدار پیشرفت
تهیهکننده :ستاد توسعه فرهنگ علم ،
فناوری و اقتصاد دانش بنیان
فیلمنامه :آرزو عباسیان
تصویربردار :مهدی هادیفر
تدوین :شیرزاد احمدی
نویسنده گفتار متن :شیرزاد احمدی
گوینده متن :مهدی بقائیان
شهر :تهران

کارگردان :شیرزاد احمدی

 17 / 1395دقیقه

موضوع :نگاهی بر فعالیتهای معاونت علمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان

28

متولد1357 :
تحصیالت :ک
ارشن
اسی
ا
رشد
مهن
دسی کشاورزی
فیلمشنا
سی :مستندهایی چون تولید گیاهان
دارویی و
س
امانه
هوش
مند ارتباطات خودرویی

مستند
بهشت اینجاست
تهیهکننده :مهیار بحرینی
پژوهشگر :مسعود کمایی
فیلمنامه :مسعود کمایی
تصویربردار :مهیار بحرینی
صداگذار :مسعود کمایی
تدوین :مسعود کمایی
نویسنده گفتار متن :مسعود کمایی
گوینده متن :فریبا رمضان پور
شهر :سربندر

کا
رگردان :مهیار بحرینی و مسعود کمایی

 28 / 1395دقیقه

موضوع :مستندی درباره توانمندیهای اقتصادی استان خوزستان.

متولد /1361 :اهواز  /1362 -ماهشهر
تحصی
الت :کارشناسی سینما/کارشناسی سینما
فیلم
شنا
سی:
کم
ایی(
م
ستند
هایی
چون داستان
یک
شهر
و
آذر
از
آسمان)
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

بی بازگشت
تهیهکننده :مرجان ریاحی
پژوهشگر :مریم پاپی
فیلمنامه :مرجان ریاحی
تصویربردار :بهروز بادروج
صدابردار :هادی معنوی پور و حسن شبانکاره
صداگذار :یونس اسکندری
تدوین :کاوه مظاهری
نویسنده گفتار متن :مرجان ریاحی
گوینده متن :شبنم قلی خانی
شهر :تهران

کارگردان :مرجان ریاحی

 29 / 1395دقیقه

موضوع :الهه و صادق ،دو جوان ایرانی جزو  100کاندیدای جهانی پروژه مارس وان برای سفر یک طرفه به سیاره مریخ
هستند .اما آیا این یک تصمیم ساده است؟ «بیبازگشت» مستندی کوتاه است که چالشها ،تردیدها و رویاهای این دو نفر
درباره یک ماجراجویی ناممکن را دنبال میکند ،یک سفر بیبازگشت!

متولد /1354 :تهران
کارشناسی علوم و ارتباطات – گرایش
تحصیالت:
روزنامهنگاری
سی :مستندهای مادران همیشه ،نینجای
فیلمشنا
ایرانی ،دربند ،بی بازگشت

29

مستند
پرواز تا پردیس
تهیهکننده :سعید کرمی
پژوهشگر :کاوه مظاهری
فیلمنامه :کاوه مظاهری
تصویربردار :وحید الوندی فر
صدابردار :علی عدالت دوست
صداگذار :یونس اسکندری
انیماتور :سهیل جعفریان و محمد طاهری
تدوین :پویان شعلهور
نویسنده گفتار متن :کاوه مظاهری
گوینده متن :علی خسروی
شهر :تهران

کارگردان :کاوه مظاهری

 53 / 1395دقیقه

موضوع :جابجایی یک هواپیما غول پیکر روسی از حوالی فرودگاه مهرآباد به پارک فناوری پردیس.

متولد /1360 :تهران
حصیالت :کارشناسی مهندس راهآهن
ت
سی :مستندهای موچین ،گزارش درباره
فیلمشنا
مینا ،روتوش

پنبه تا آتش
تهیهکننده :مجتبی میرتهماسب (تهیه
شده در کارگاه فیلم کارآ باهمکاری بنیاد
توسعه کارآفرینی زنان و جوانان)
پژوهشگر :علیرضا خوشبخت
تصویربردار :محمد حدادی
صدابردار :یداهلل نجفی
صداگذار :امیرحسین قاسمی
موسیقی :بابک میرزاخانی
تدوین :شبنم حسینی

کارگردان :بهرام عظیمپور

 52 / 1395دقیقه

موضوع :زندگی و کا ِر صنعتگر و کارآفرین کشور ،علیاصغرحاجیبابا.

30

متولد /1338 :تهران
تحصیالت :کارشناس
ی
ا
رشد
ادب
یات
نمایشی
فیلمشناسی :م
کمس،
ستندهای عروسکهای َ
دوبه ،هوای تازه ،از
سایه
برون آی

مستند
تب مسین
تهیهکننده :رهبر قنبری
پژوهشگر :رهبر قنبری
فیلمنامه :رهبر قنبری
تصویربردار :عارف نامور
صدابردار :کامیان اسکندر خلج
صداگذار :مهران کرمی
موسیقی :مهریار قنبری
تدوین :مهران کرمی
شهر :تهران

کارگردان :رهبر قنبری

 42 / 1395دقیقه

موضوع :بررسی موقعیت کار معدن مس سرچشمه و تبعات ناشی از آن بر محیط کار ،آلودگی صوتی و محیط زیست
ط پیرامون.
انسانی ،حیوانی و گیاهی و تأثیرات مخرب آن بر کشاورزی منطقه با نگاه بهینهسازی ابزارها و وسایل و محی 

متولد /1340 :اردبیل
تحصیالت :کارشناسی سینما
فیلم
شناسی :نویسنده و کارگردان فیل مهای
سین
مایی
پ
رنده
ب
ازکوچک ،او ،روییدن در باد ،فصل
ب
لوغ،
نوی
سنده
و
کارگ
ردان
فیل مهای مستند آین ههای
غبار
گ
رفته،
بر

گ
های
ناخو
انده،
فی
روزه ،سفیر صلح

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

تولید گیاهان دارویی
تهیهکننده :روابط عمومی پژوهشکده
گیاهان دارویی
فیلمنامه :شیرزاد احمدی
تصویربردار :مهدی هادیفر
تدوین :شیرزاد احمدی
نویسنده گفتار متن :شیرزاد احمدی
گوینده متن :مهدی بقائیان
شهر :تهران

کارگردان :شیرزاد احمدی

 12 / 1395دقیقه

موضوع :فرایند تولید داروهای گیاهی در پژوهشکده گیاهان دارویی

متولد1357 :
الت :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
تحصی
سی :مستندهایی چون بر مدار پیشرفت،
فیلمشنا
سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی

31

مستند
چوب بستنی
تهیهکننده :محمد طالبی
پژوهشگر :محمد طالبی
تصویربردار :مصطفی ملوان
صدابردار :محمدنقی علی آبادی
صداگذار :محمد طالبی
تدوین :محمد طالبی
نویسنده گفتار متن :محمد طالبی
گوینده متن :محمد طالبی
شهر :اراک

کارگردان :محمد طالبی

 16 / 1395دقیقه

موضوع :چالشهای صادرات ،واردات و تولید چوب بستنی در ایران.

متولد /1365 :اراک
تحصیالت :کارشناسی ارشد
سی :مستندهای انتظار زمین ،انعکاس،
فیلمشنا
خانه ،کیخسرو در بند ،انیمیشن زبان ماری
زور

خاک سبز
تهیهکننده :علی شهابی نژاد
پژوهشگر :علی شهابی نژاد
تصویربردار :علی شهابی نژاد
صدابردار :حمید مقدم
صداگذار :علی شهابی نژاد
تدوین :علی شهابی نژاد
نویسنده گفتار متن :زهرا انوشه
گوینده متن :مهرداد حق شناس
شهر :آبادان

کارگردان :علی شهابی نژاد

 15 / 1395دقیقه

موضوع :عدهای از مهندسان جوان ایرانی با استفاده از روشهای نوین کشاورزی اقدام به اصالح زمینهای بیابانی و نمکزار
خرمشهر کرده و آنها را برای کشت گندم آماده میکنند.

32

متولد /1355 :اندیمشک
تحصیالت :کارشناسی
ارت
باط
تصو
یری
فیلم
شناسی :ساخت بیش از  40فیلم مستند

مستند
راژیا
تهیهکننده :احسان معصوم
پژوهشگر :احسان معصوم
تصویربردار :جواد رزاقی زاده
صدابردار :جواد رزاقی زاده
صداگذار :احسان معصوم
تدوین :احسان معصوم
نویسنده گفتار متن :احسان معصوم
گوینده متن :ناصر ممدوح
شهر :قزوین

کارگردان :احسان معصوم

 8 / 1396دقیقه

موضوع :روایتی از صنعت استان قزوین.

متولد /1357 :تهران
تحصیالت :کارشن
اسی
ک
ارگر
دانی سینما
فیلمشناسی :م
ستند
های
شکوه
ن
قش ،رویای
گمشده ،ش
هری که میشناسم ،سرگذشت یک بلدیه
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

زنده به رود
تهیهکننده :بهروز ملبوس باف اصفهانی
پژوهشگر :بهروز ملبوس باف اصفهانی
تصویربردار :بهروز ملبوس باف اصفهانی
صدابردار :حمید صابری
صداگذار :حمید اسالمی
موسیقی :نادر خالدی
تدوین :زهرا نیازی و بهروز ملبوس باف
اصفهانی
شهر :اصفهان

کارگردان :بهروز ملبوس باف اصفهانی

 30 / 1395دقیقه

موضوع :روایتی از رودخانه زاینده رود در دوره کوتاه حیات چهل روزهاش و ارتباطش با صنعت ،کشاورزی و جامعه امروز
اصفهان.

متولد /1352 :اصفهانی
تحصیالت :کارشناسی سینما
سی :ساخت مستندهای صنعتی خطی از
فیلمشنا
رویا ،مثل آب برای ماهی ،اصفهان در
روشنی ،بهره
بوق کارخانهها ،در عمق میدان

33

مستند
سامانههوشمندارتباطاتخودرویی
تهیهکننده :مرکز فناوری اطالعات جهاد
دانشگاهی صنعتی شریف
پژوهشگر :گروه پژوهشی مرکز فناوری اطالعات
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
فیلمنامه :کوروس حمزه و سعید ملکی پور
تصویربردار :مهدی هادیفر
صداگذار :شیرزاد احمدی
انیماتور :شیرزاد احمدی
تدوین :شیرزاد احمدی
نویسنده گفتار متن :کوروس حمزه
گوینده متن :مهدی بقائیان
شهر :تهران

کارگردان :شیرزاد احمدی

 21 / 1395دقیقه

موضوع :فناوری ارتباطات و کاربردهای آن در ساماندهی حمل و نقل در کشور.

متولد1357 :
الت :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
تحصی
سی :مستندهایی چون بر مدار پیشرفت،
فیلمشنا
تولید گیاهان دارویی

سبحان انکولوژی
تهیهکننده :پژمان بازغی و محسن
همايونی طوسی
پژوهشگر :عليرضا فريد
تصویربردار :سیروس عبدلی
صدابردار :بهرام حاجیان
صداگذار :علی ابوالصدق
تدوین :پرهام بازغی
گوینده متن :ژاله صادقیان
شهر :تهران

کارگردان :عليرضا فريد

 13 / 1395دقیقه

موضوع :فعالیتهای شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

34

متولد /1350 :تهران
تحصیالت :کارشناسی سينما
فیلمشنا
سی :نويسنده و کارگردان فيل مهای
سينمايی
دو
س
اعت
بعد مهرآباد ،خندههای آتوسا
طراح و
کارگ
ردان
م
جموع

ه
های
مستندی چون
تلويزيونی ا
سب،
آ
واها،
و
نوا
های
پهل
وانی،
حلقه
وصل،آن سفر کرده ،سفر ،مادران ايرانی

مستند
سفر رویاها
تهیهکننده :سعید کرمی
پژوهشگر :وحید الوندیفر
فیلمنامه :وحید الوندیفر
تصویربردار :وحید الوندیفر
صدابردار :علی عدالت دوست
صداگذار :یونس اسکندری
انیماتور :محسن خیر آبادی و محمد طاهری
تدوین :روح اله کریمی
نویسنده گفتار متن :وحید الوندیفر
گوینده متن :سجاد میرسعید
شهر :تهران

کارگردان :وحید الوندیفر

 29 / 1395دقیقه

موضوع :مراحل هفت گانه زیست بوم کارآفرینی.

متولد /1358 :همدان
تحصیالت :کارشن
اسی
مع
ماری
فیلمشناسی :م
ستند
های
بیک
اری،
یک
خواب کوتاه،
ساق ههای سی
می ،دیوارها ،نقشی بر محراب ،مکالمه
با دیوار
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

سینا
تهیهکننده :محمدمهدی ملک قاسمی
پژوهشگر :محمدمهدی ملک قاسمی
فیلمنامه :محمدمهدی ملک قاسمی
تصویربردار :امید میرزایی
صدابردار :مجید حسینینسب
صداگذار :علی خاتمی
موسیقی :حسین ملک قاسمی
انیماتور :نجفی زاده
تدوین :علی خاتمی
نویسنده گفتار متن :محمدمهدی
ملکقاسمی
گوینده متن :حسن باقری
شهر :تهران

کارگردان :محمدمهدی ملک قاسمی

 25 / 1395دقیقه

موضوع :تعمیرات اساسی دکل حفاری سینا  1توسط جوانان ایرانی برای اولین بار در کشور.

متولد /1355 :کرمان
حصیالت :کارشناسی ارشد مردم شناسی
ت
سی :تهیه و کارگردانی مستندهای ماهی
فیلمشنا
لهای خاکستری ،نجات
سفید کور ،مرهمی برای سلو 
بخشی ارگ بم ،پرواز ،655پایه یک

35

مستند
طبرستانیها
تهیهکننده :مجتبی میرتهماسب (تهیه شده
در کارگاه فیلم کارآ باهمکاری بنیاد توسعه
کارآفرینی زنان و جوانان)
پژوهشگر :محمدرضا مقدسیان ،محسن
عبدالوهاب ،علیرضا خوشبخت
تصویربردار :محمدرضا جهانپناه ،محمدرضا
تیموری ،محمد حدادی ،رضا عبیات ،محسن
عبدالوهاب
صدابردار :یداهلل نجفی ،نظامالدین کیائی،
وحید رضویان ،اشکان طلوعیان
صداگذار :امیرحسین قاسمی
موسیقی :رضا مرتضوی
تدوین :احمد وفایی

کارگردان :محسن عبدالوهاب

 49 / 1395دقیقه

موضوع :جمعی از دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شریف در سالهای ابتدایی انقالب گردهم میآیند و فعالیت صنعتی
خودشان را با نام گروه طبرستانیها آغاز میکنند .آنها پس از گذشت سالها ،همچنان دوست و شریک یکدیگرند.

متولد /1336 :تهران
سی :ساخت فیل مهای سینمایی لطف ًا
فیلمشنا
به دنیا آمدن ،گیالنه (مشترک) ،خون
مزاحم نشوید،
ک) ،ساخت بیش از بیست فیلم مستند
بازی (مشتر
از جمله ال خمزار ،همسران حاج عباس

طبقه دوم
تهیهکننده :محمد آفریده
پژوهشگر :امیرعلی اعالیی
تصویربردار :امیرعلی اعالیی
صدابردار :رضا اسدی
صداگذار :امیرعلی اعالیی
تدوین :امیرعلی اعالیی
نویسنده گفتار متن :امیرعلی اعالیی
گوینده متن :داود مجدنیا
شهر :تهران

کارگردان :امیرعلی اعالیی

 12 / 1393دقیقه

موضوع :درباره ساخته شدن پل صدر و تونل نیایش و معضل ترافیک شهر تهران میباشد.

36

متولد /1358 :تهران
تحصیالت :کارشناسی
فیلمشنا
سی :ساخت  7فیلم کوتاه داستانی و
مستند

مستند
عسلویه
تهیهکننده :منطقه ِویژه اقتصادی انرژی پارس
پژوهشگر :امین آزاد
تصویربردار :امین آزاد و الهام زهره وند
صدابردار :الهام زهره وند
تدوین :امین آزاد
شهر :تهران

کارگردان :امین آزاد

 5 / 1395دقیقه

موضوع :این مستند کوتاه قابلیتهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و آینده این منطقه را نشان میدهد.

متولد /1361 :تهران
تحصیالت :کارشناسی
فیلمشنا
سی :ساخت مستندهای عشق ماشین،
چرا رفتم
ای
تالیا،
برای دخترم نگین ،آتش زرتشت،
مرسی،
سا
خت
ب
یش
از
15
مستند صنعتی از جمله
رنو در
ای
ران،
ران
نده،
آ
ینده
رنو
در
ای
ران ،محصوالت
جدید
رنو،
است
ارت

غزال ایرانی
تهیهکننده :حوزه هنری
پژوهشگر :وحید فرجی
تصویربردار :وحیدفرجی و مجتبی کوچکی
صدابردار :امیرشاملوفرد
صداگذار :محمدحسین ابراهیمی
تدوین :امیرکیانی
شهر :تهران

کارگردان :وحید فرجی

 60 / 1395دقیقه

موضوع :ساخت ماشین خورشیدی

متولد /1358 :تهران
تحصیالت :کارشناسی عکاسی

37

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

مستند
فصل هرس
تهیهکننده :مهدی شامحمدی
پژوهشگر :لقمان خالدی و هدی ارشد
ریاحی
تصویربردار :بهروز بادروج
صدابردار :تامی ایل بیگی
صداگذار :حبیب آرمان
موسیقی :حبیب خزایی فر
تدوین :لقمان خالدی
شهر :تهران

کارگردان :لقمان خالدی

 75 / 1395دقیقه

موضوع :قاسم تک دهقان فردی است که ادعا میکند داروی سرطان را کشف کرده و به دنبال ثبت آن است .او در عین
حال نگرانی زیادی از دزدیده شدن فرمول این دارو دارد و به دنبال فرد قابل اعتمادی برای ثبت این فرمول است.

متولد /1357 :کرمانشاه
تحصیالت :دیپلم
سی :ساخت چندین عنوان مستند از
فیلمشنا
مسافرم ،مشترک مورد نظر ،کمی باالتر
جمله من

کوپریتو
تهیهکننده :مهران فیروزبخت
پژوهشگر :مهدی صادقی و مهران فیروزبخت
صدابردار :علیرضا توکلی
تدوین :مهران فیروزبخت
نویسنده گفتار متن :ناصر حبیبیان
گوینده متن :بهرام بهبهانی
شهر :تهران

کارگردان :مهران فیروزبخت

 37 / 1394دقیقه

موضوع :نگاهی به یک قوطی فراموش شده به نام کبریت.

38

متولد /1362 :زنجان
تحصیالت :کارشن
اسی
ا
رشد
ک
ارگر
دانی
فیلمشنا
سی :ساخت مستند پرواز تهران ژنو،
مجموعه
م
ستند
مشا
هیر ،کوتاه داستانی با جریان

مستند
ما زنده به آبیم
تهیه کننده :محمدسعید محصصی
پژوهشگر :محمدسعید محصصی
فیلمنامه :محمدسعید محصصی
تصویربردار :محمدعلی میرزایی
صدابردار :عطا محمدی
صداگذار :مجتبا وطن خواهان
موسیقی :علیرضا مهوری
تدوین :مجتبا وطن خواهان
نویسنده گفتار متن :محمدسعید محصصی
گوینده متن :محمدسعید محصصی
شهر :اصفهان

کارگردان :محمدسعید محصصی

 55 / 1395دقیقه

موضوع :بازخوانی طرح تغییر محور مجتمع فوالد مبارکه بعد از سی سال؛ این فیلم تالش دارد دریابد رهنمودهای طرح
تحول ،در اکنون چه کمکهایی میتواند به حل بحران آب منطقه کند و فوالد مبارکه به عنوان مهم ترین صنعت منطقه
چه اقداماتی در این راستا به خرج داده است.

متولد /1336 :صومعه سرا
تحصیالت:
کارشناسی جغرافیای انسانی ،رتبه ۲
هنری (کارشناسی ارشد)
فیلمشنا
سی :ساخت مستندهای برترین گوهر،
سنگ
آهن
ا
راده،
ز
خم،
شغل ،دخترکم ،پسرکم ،ن
مثل
نخ،
ن
مثل
ن
قش،
اصف
هان،
زنده
رود ،یک روز به
خصوص ،بم ،یازده سال بعد ،این دو زن

مرد بتنی
تهیهکننده :مهدی شاهمحمدی
پژوهشگر :مهدی شاهمحمدی
تصویربردار :سامان لطفیان
صدابردار :حمید شهامتی
تدوین :رویا پاشاکی
نویسنده گفتار متن :مهدی شاهمحمدی
گوینده متن :ناصر طهماسب
شهر :تهران

کارگردان :فرهاد درودگر

 55 / 1395دقیقه

موضوع :بیوگرافی پدر بتن ایران.

متولد /1356 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی ارشد
سی :مستندهای جام در آفساید ،قصه
فیلمشنا
رنگ گلهای آفتابگردان ،میان این
قاصدک ،هم
روزها ایستادهام

39

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

مستند
نماد ماندگاری
تهیهکننده :محمود ناصری
پژوهشگر :مهدی مختاری
فیلمنامه :مهدی مختاری
تصویربردار :مهدی کاللی
صدابردار :اکبر طبسی
صداگذار :محمود رضایی
انیماتور :حسین عوامی و بهمن تهرانی
تدوین :محمود رضایی و مهدی مختاری
نویسنده گفتار متن :مهدی مختاری
گوینده متن :بابک پاییزان
شهر :تهران

کارگردان :مهدی مختاری

 30 / 1394دقیقه

موضوع :فرآیند احداث پل کابلی میدان امام حسین (ع) در مشهد.

متولد /1355 :تهران
تحصیالت :کارشناسی ارشد
سی :مستندهای تسبیحی از ستاره ،غلبه
فیلمشنا
برسنگ ،مشهد شهر بهشت ،پشت این در

یک قربانی بزرگ
تهیهکننده :محمدرضا حافظی
پژوهشگر :محمدرضا حافظی
تصویربردار :محسن مرادی نژاد
صدابردار :امین مظلوم ساکی
صداگذار :محسن کردستانی
تدوین :محمدرضا حافظی
نویسنده گفتار متن :محمدرضا حافظی
گوینده متن :داود نماینده
شهر :خرم آباد

کارگردان :محمدرضا حافظی

 20 / 1391دقیقه

موضوع :پارسیلون بزرگترین تولید کننده نخ نایلون  6در ایران.

40

متولد /1351 :خرم آباد
تحصیالت :کارشناسی کارگردانی
فیلم
شناسی :ساخت مستندهای لیر ،راه ب 
یعبور،
داس
تانی
بال
کاغ
ذی،
ن
قش بر دیوار

آیتم های تبلیغاتی
آذر از آسمان
تهیهکننده :مسعود کمایی
تصویربردار :مسعود کمایی
صدابردار :هادی کریمی
تدوین :مسعود کمایی
شهر :بندر امام خمینی

کارگردان :مسعود کمایی

 10 / 1394دقیقه قه

موضوع :سفری هوایی در میدان نفتی آذر

متولد /1362 :ماهشهر
الت :کارشناس سینما گرایش کارگردانی
تحصی
مستندهای دیگر کسی به فتح
فیلمشناسی:
صید ماهی ،که شبی نخفته باشی به
نیندیشید،
الی ،داستان یک شهر ،کوتاه داستانی
درازنای س
آوردی ،شمعدانیها ،متن مقدس،
جزوه ،از کجا
یک گزارش ساده

ایرانی بخریم
تهیهکننده :مهدی افضل زاده
فیلمنامه :مهدی افضل زاده
تصویربردار :افشین گودرزی
صداگذار :محمدحسن فالح
انیماتور :محمدحسن فالح
تدوین :محمدحسن فالح
نویسنده گفتار متن :امیرعلی صبوری
گوینده متن :مجید حبیبی
شهر :تهران

کارگردان :مهدی افضل زاده

 2 / 1394دقیقه

موضوع :حمایت از تولید ملی.

42

متولد /1369 :تهران
تحصیالت :کارشناسی
فیلمشنا
سی :تک فرزندی ،به خانواده برگردیم

آیتم های تبلیغاتی
اینجا ایران ،پاالیشگاه شازند
تهیهکننده :سعید دهقانی
پژوهشگر :سعید دهقانی
فیلمنامه :سعید دهقانی
تصویربردار :سعید دهقانی
صداگذار :رضا شیشه گران
تدوین :رضا شیشه گران
شهر :تهران

کارگردان :سعید دهقانی

 2 / 1393دقیقه

موضوع :نمایش یک روز فعالیت در پاالیشگاه شازند با استفاده از تکنیک تایم لپس.

متولد /1359 :بوشهر
تحصیالت :کارشناسی سینما
فیلم
شناسی :ساخت ۲۰فیلم صنعتی و  ۱۸م

ستند

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

پاراواک
تهیهکننده :معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری
پژوهشگر :سلمان حمزه پور
فیلمنامه :سلمان حمزه پور
تصویربردار :سلمان حمزه پور
صدابردار :حسام جهاندیده
صداگذار :خانم ایال سالمیان
انیماتور :خانم ایال سالمیان
تدوین :ایال سالمیان و سلمان حمزه پور
شهر :تهران

کارگردان :سلمان حمزه پور

 6 / 1395دقیقه

موضوع :این فیلم در پی معرفی شرکتی دانشبنیان است که در حال تکمیل دستگاهی است که به بیماران ضایعات نخاعی
امکان ایستادن و حرکت میدهد.

متولد /1346 :میانه
تحصیالت :کارشناسی ارشد رسانه
سی :ساخت مجموعه مستندهای رشته
فیلمشنا
لهای بنیادی ،شریان
حیات ،زیست فناوری ،سلو 
امان علم ،هوافضا ،اقتصاد هستهای ،پرتو
زندگی ،پیشگ
اقتصاد روز ،مستند نقره ،مسجد کبود
هستی بخش،
اجمیادزین ،نبردی از جنس سازندگی
تا کلیسای

43

آیتم های تبلیغاتی
پدر (بانک آینده)
تهیهکننده :رضا توفیق جو
پژوهشگر :رضا توفیق جو
فیلمنامه :رضا توفیق جو
تصویربردار :مسعود امینی تیرانی
صدابردار :احسان شفیعی
صداگذار :احسان افشاریان
موسیقی :وحید طارمی
انیماتور :کیان فروتن
تدوین :محمد مهدی باقری
نویسنده گفتار متن :بیتا شباهنگ
گوینده متن :نگین کیانفر
شهر :تهران

کارگردان :رضا توفیق جو

 1 / 1395دقیقه

موضوع :قرض الحسنه

متولد /1358 :رشت
تحصیالت :مهندسی معدن (ناتمام)
سی :مستندهای زا ِرخاک ،گزارشی از
فیلمشنا
افت ،تاداایکس ،فیلم کوتاه سیاه سرفه
ماناسلو ،بازی ی

تابان تابلو
تهیهکننده :پویان وزیری
پژوهشگر :پویان وزیری
تصویربردار :پویان وزیری
صداگذار :پویان وزیری
انیماتور :پویان وزیری و پیمان افضلی
تدوین :پویان وزیری
شهر :کرج

کارگردان :پویان وزیری

 3 / 1395دقیقه

موضوع :معرفی شرکت تابان تابلو

44

متولد /1353 :تهران
تحصیالت :کارشن
اسی
ک
ارگر
دانی
س
ینما
فیلم
شناسی :ساخت مستندهای در قاب ،در
آغ
وش
خور
شید،
ک
الرا،
ساخت بیش از  10مجموعه
م
ستند
صن
عتی،
تبلی
غاتی
ش
رکت
آ
داک بهین نیرو،
کوتاه
داس
تانی تامل ،تا رهایی از دانستگی ،وجود
خارجی

آیتم های تبلیغاتی
تالش و معاش
تهیهکننده :فرامرز مهرزاد
پژوهشگر :مالک شیخی
فیلمنامه :احسان فاضلی
تصویربردار :احسان فاضلی
صداگذار :محمد قنبری
تدوین :محمد قنبری
شهر :اصفهان

کارگردان :احسان فاضلی

 3 / 1395دقیقه

موضوع :کاربرد محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان در جامعه.

متولد /1356 :اهواز
تحصیالت :کارشن
اسی
ا
رشد
کارگردانی نمایش
فیلمشناسی :ک
ارگر
دانی
33
فیلم
کوتاه داستانی و
مستند
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

جام مسین
تهیهکننده :مهتا تصویر
فیلمنامه :محمود ناظری و میرعباس
خسروی نژاد
تصویربردار :حمیدرضا مقصودی
صدابردار :مصطفی دشتی زاده
صداگذار :آرش قاسمی
تدوین :میرعباس خسروی نژاد
شهر :تهران

کارگردان :میر عباس خسروی نژاد

 5 / 1395دقیقه

موضوع :نگاهی به روند تولید خودرو در ایران.

متولد /1356 :شهریور
تحصیالت :کارشناسی
سی :ساخت فیل مهای کوتاه آب در خوابگه
فیلمشنا
مان ،آزاده ،کالس پنجم ب ،روز ولنتاین،
مورچگان ،ای
فروزان

45

آیتم های تبلیغاتی
خارج از محدوده
تهیهکننده :احسان معصوم
فیلمنامه :عاطفه ابراهیمی
صداگذار :احسان معصوم
انیماتور :محمد برادران
تدوین :احسان معصوم
شهر :قزوین

کارگردان :احسان معصوم

 1 / 1394دقیقه

موضوع :فرفرهای از حالت تعادل خارج میشود که ناگهان ...

متولد /1357 :تهران
حصیالت :کارشناسی کارگردانی سینما
ت
سی :مستندهای شکوه نقش ،رویای
فیلمشنا
هری که میشناسم ،سرگذشت یک بلدیه
گمشده ،ش

خط تولید و معرفی قالب
تهیهکننده :شرکت اسنوا
تصویربردار :حسین عباسی
صدابردار :حسین عباسی
صداگذار :محمدعلی یاری
تدوین :حسین عباسی
شهر :اصفهان

کارگردان :مهدی جانثاریون
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موضوع :خط تولید و معرفی قالب شرکت اسنوا

46

متولد /1364 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی روابط عمومی
فیلمشناسی :بیش از 35

آیتم های تبلیغاتی
دیروز امروز فردا
تهیهکننده :سهند قاضی زاده (مدیریت ارتباطات
ایران خودرو)
فیلمنامه :محمد رضا هاشميان
تصویربردار :عباس حسين زاده
صداگذار :پيمان واحدي
موسیقی :انتخابي
تدوین :سعيد كيانپور
نویسنده گفتار متن :محمدرضا هاشميان
گوینده متن :مجيد حبيبي
شهر :تهران -اصفهان

کارگردان :امیرحسین حیدری
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موضوع :گذر زمان با محصوالت ايران خودرو.

متولد1361 :
تحصیالت:
ک
ارشن
اسی
معم
اري ،دانش آموخته
كارگردانيسينما
فیلمشنا
سی :ساخت و تدوين فيل مهاي كوتاه،
مستند و داستاني
چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

ساید بای ساید
تهیهکننده :سیدسجاد قافله باشی
پژوهشگر :محمد قاسم پور
فیلمنامه :محمد قاسم پور
تصویربردار :علی غالمی
صدابردار :محمدرضا نوریان
صداگذار :امید توتونچی
تدوین :امید توتونچی
شهر :تهران

کارگردان :امید توتونچی
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موضوع :این فیلم به مخاطب نشان میدهد که خرید لوازم خارجی و بیتوجهی به تولیدات داخلی ،موجب نابودی تولید
داخلی و در نتیجه بیکاری جوانان در جامعه میشود.

متولد /1365 :تهران
دانشآموخته رشته مهندسی صنایع از
تحصیالت:
دانشگاه تهران جنوب
سی :ساخت بیش از  10عنوان فیلم کوتاه
فیلمشنا
تند ،تولید  25تیزر تبلیغاتی و فرهنگی،
داستانی و مس
ساخت نماهنگ «به نام ایران»

47

آیتم های تبلیغاتی
سد ماملو
تهیهکننده :حسین ترابی
پژوهشگر :محمد حاجی قاسمی و حسین
ترابی
تصویربردار :مهدی مختاری
صدابردار :مهدی نجفزاده
صداگذار :قاسم خدابنده لو
تدوین :محمد حاجی قاسمی
شهر :ورامین

یقاسمی
کارگردان :محمد حاج 
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موضوع :ساخت و افتتاح سد ماملو

تحریم شکنان

شرکت گاز
تهیهکننده :شرکت ملی گاز ایران

...... / 1395

ِ
نماهنگ معرفی ایران
موضوع:

48

متولد /1352 :کرج
حصیالت :کارشناسی ارشد تهیه کنندگی
ت
سی :مستندهایی از جمله ایران در صدر،
فیلمشنا

آیتم های تبلیغاتی
طالی سبز
تهیهکننده :معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری
پژوهشگر :سلمان حمزه پور
فیلمنامه :سلمان حمزه پور
تصویربردار :سلمان حمزه پور
صدابردار :حسام جهاندیده
صداگذار :خانم ایال سالمیان
انیماتور :خانم ایال سالمیان
تدوین :ایال سالمیان  -سلمان حمزه پور
نویسنده گفتار متن :سلمان حمزه پور
گوینده متن :رضا کاشفی
شهر :تهران

کارگردان :سلمان حمزه پور

 4 / 1395دقیقه

موضوع :اهمیت و جایگاه ایران در توسعه صنعت گیاهان دارویی ،داروهای گیاهی و طب سنتی.

متولد /1346 :میانه
تحصیالت :کارشن
اسی
ا
رشد
رسانه
فیلمشناسی :م
ستند
های
ر
شته
ح
یات ،زیست
فناوری ،سلو 
ل
های بنیادی ،شریان زندگی ،پیشگامان
علم ،هوافضا،
اقت
صاد
هست
های ،پرتو هستی بخش،
اقتصاد روز،
دس
تانی
بر
آ
تش،
م
سجد
کبود تا کلیسای
اجمیاد
زین،
نب
ردی از جنس سازندگی

فراش
ّ

تهیهکننده :محمدمهدی فکریان
پژوهشگر :محمدمهدی فکریان
تصویربردار :محمدمهدی فکریان
صدابردار :مجتبی خانی
صداگذار :پوریا اوسطی
موسیقی :سیف اهلل شکری
تدوین :پوریا اوسطی
شهر :آران و بیدگل

کارگردان :محمدمهدی فکریان
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موضوع :همراه شدن با روند تولید فرش به صورت شاعرانه و نشان دادن این فرایند ماشینی که با نگاههای پرسشگرانه
کارگران این صنعت که بعضا نادیده گرفته میشوند ،روبرو میشود.

متولد /1372 :آران و بیدگل
دانشجوی کارشناسی کارگردانی مستند
تحصیالت:
دانشگاهصداوسیما
سی :ساخت بیش از  15مستند کوتاه و
فیلمشنا
جمله الف الم میم ،آی ههای زمینی ،منو
نیمه بلند از
ویی ،نان و آب ،بیشه عشق ،شب بیست
توافقات یه
و یکم ،ساخت  3فیلم داستانی کوتاه

49

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

آیتم های تبلیغاتی
گره
تهیهکننده :مهتا تصویر
فیلمنامه :محمود ناظری
تصویربردار :وحید بیوته
صدابردار :حسام موسوی
صداگذار :میرعباس خسروی نژاد
موسیقی :مقداد شاه حسینی
تدوین :میرعباس خسروی نژاد
شهر :تهران

کارگردان :میر عباس خسروی نژاد
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موضوع :کلیپ افتتاحیه فاز  12پارس جنوبی.

متولد /1356 :شهریور
تحصیالت :کارشناسی
سی :ساخت فیل مهای کوتاه آب در خوابگه
فیلمشنا
مان ،آزاده ،کالس پنجم ب ،روز ولنتاین،
مورچگان ،ای
فروزان

ماشینها و آدمها
تهیهکننده :سهند قاضی زاده (مدیریت
ارتباطات ایران خودرو)
پژوهشگر :اتاق فكر كانون ايران نوين
تصویربردار :سينا كرمانى زاده
صداگذار :پيمان واحدى
موسیقی :امين طاهرى
تدوین :ايمان فالح
نویسنده گفتار متن :امير حسين ترابى
گوینده متن :مجيد حبيبى
شهر :تهران

کارگردان :امیرحسین ترابی
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موضوع :جشنواره فروش محصوالت ايران خودرو

50

متولد١٣٥٥ :
تحصیالت :فوق ليسانس
فیلمشنا
سی :كارگردانى  ١٣فيلم كوتاه٢ ،سريال و
 ٦تله
فيلم
و
سا
خت
ب
يش از  ٥٠٠تيزر

پویانمایی
امین و اکوان
تهیهکننده :زحل رضوی و مهدی صفارپور
پژوهشگر :زحل رضوی
فیلمنامه :زحل رضوی
کامپوزیت :مهدی صفارپور و مصطفی رضوی
صداگذار :مسلم رضوی
موسیقی :سپهر عباسی
انیماتور :رعنا عابدی ،مسیح رضوی ،سجاد
اسماعیلبیگی و محمدرضا ثقفی
تدوین :مهدی صفارپور
شهر :تهران

کارگردان :زحل رضوی
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موضوع :امین و اکوان ،با کمک حاکم شهر ،حرفه خود را گسترش میدهند و به موقعیت اجتماعی خوبی دست مییابند
ولی حسادت اکوان به امین ،اورا به سمت کارشکنی و انتقام جویی میکشاند .در مسیر نقشه او ،حاکم صدمه میبیند و امین
محکوم میشود .آیا امین میتواند از این مخمصه جان سالم بدر برد؟

متولد :اصفهان
ارشناسی تولید سیما گرایش انیمیشن
تحصیالت :ک
شناسی :ساخت انیمیشن کوتاه گنج
فیلم
رگ ،شاید زنده نیستم ،مجموعه انیمیشن
پدربز
کالغها ،دشت تمشک

انرژی خورشیدی
تهیهکننده :علی نیکوکار
پژوهشگر :علی نیکوکار
فیلمنامه :علی نیکوکار
تصویربردار :علی نیکوکار
انیماتور :علی نیکوکار
تدوین :علی نیکوکار
شهر :یزد

کارگردان :علی نیکوکار
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موضوع :مکانیزم صفحات فتوولتاژ و حرارتی خورشیدی.

52

متولد /1366 :یزد
تحصیالت :کارشناسی تدوین سینما
فیلمشنا
سی :ساخت چندین مستند ،داستانی،
انیمیشن و تیزر

پویانمایی
بازتاب
تهیهکننده :حوزه هنری
پژوهشگر :جعفر صیادی
فیلمنامه :جعفر صیادی
صداگذار :جعفر صیادی
انیماتور :ندا میرمحمدی
تدوین :جعفر صیادی
شهر :زنجان

کارگردان :جعفر صیادی
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موضوع :شخصی با تمرکز بر افکار منفی ،نکتههای مثبت زندگیاش را فراموش کرده است.

متولد /1371 :زنجان
تحصیالت :کارشن
اسی
ا
نیمی
شن
فیلمشناسی :ا
نیمی
شن
جایی
برای
زن
دگی

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

داستان تجاری سازی
تهیهکننده :سیدمجتبی قافله باشی
پژوهشگر :سیدحمزه حسنی
فیلمنامه :سیدمجتبی قافله باشی و
سعیدحسینرفیعی
صداگذار :نیما تقویزاده
انیماتور :سینا اشرفی پور ،مهدی رجب
پور ،میالد حاجی پور ،سحر سبحانی،
یاسمین اهری پور
تدوین :حامد حیدری ،سینا اشرفی پور
نویسنده گفتار متن :سیدمجتبی
قافله باشی
گوینده متن :پیمان طالب ،الهه پرسون
شهر :تهران
موضوع :کارآفرینی و تجاریسازی فناورانه

کارگردان :حامد حیدری
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متولد1365 :
تحصیالت :ک
هنر
سی :فیل مهای کوتاه زمین ،1429
فیلمشنا
بازگشت ،انیمیشن کوتاه آیا ،باغچه ،پازل
ارشناسی سینما  -کارگردانی دانشگاه

53

پویانمایی
زادگاه زندگی
تهیهکننده :علی نیکوکار
پژوهشگر :علی نیکوکار
فیلمنامه :علی نیکوکار
تصویربردار :علی نیکوکار
صدابردار :علی نیکوکار
صداگذار :اکرم کریمی
انیماتور :علی نیکوکار و محمد رضا سلیمیان
تدوین :علی نیکوکار
گوینده متن :کرامت یزدانی
شهر :یزد

کارگردان :علی نیکوکار
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موضوع :نگاهی به تکنیک حفاری قنات در زمانهای گذشته و استحصال آب با استفاده از امکانات ابتدایی و علوم مهندسی
پایه.

54

کارگردان :علی نیکوکار
متولد /1366 :یزد
تحصیالت :کارشناسی تدوین سینما
سی :ساخت چندین مستند ،داستانی،
فیلمشنا
انیمیشن و تیزر

هیأت داوران آثار دانشجویی

علیرضا بهرامی

متولد /1356 :تهران
تحصیالت :دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
آثار :ساخت مستندهای هشتصد قدم در الله زار ،رئیس جمهور یک دالری ،آنها
سایر :مدرس رسانه ،مولف کتابهای مختلف در حوزه شو ،پژوهش ادبی ،رسانه و هنر از جمله
اقیانوس آرام ،دنیای شیشهای ،اکسپوهای جهانی از  1851میالدی
مسئولیتها :مدیر اداره اخبار فرهنگی هنری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،مدیر انتشارات
آرادمان ،دبیر جایزه کتاب سال شعر منتخب خبرنگاران

مسعود سفالیی

متولد /1360 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی ارشد سینما
آثار :ساخت فیلمهای زنده ،پرواز در آینه ،تولد یک خط ،راز اختران
سایر :تدوین بیش از  150فیلم مستند و داستانی ،تصویربرداری بیش از  30مستند ،مترجم و
نویسنده مقاالت سینمایی
مسئولیتها :مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما دانشکده سینما و تئاتر ،مدیر روابط
عمومی دانشگاه هنر ،مدیر گروه تحصیالت تکمیلی سینما پردیس فارابی دانشگاه هنر ،عضو کمیسیون
برنامهریزی تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش ،عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر

آرش معیریان

متولد /1350 :تهران
تحصیالت :کاردانی برنامه نویسی كامپیوتر ،کارشناسی كارگردانی سینما از دانشگاه هنر و
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران
آثار :ساخت فیلمهای سینمایی از جمله کما ،شارالتان ،چپ دست ،دریاکنار ،شانس عشق
تصادف ،ساخت  10فیلم تلویزیونی ،ساخت آنونس و تیزر بیش از صد فیلم از جمله فیلمهای
سینمایی کالغ پر ،بچههای بد ،بهشت از آن تو ،دلداده ،موج سوم ،دختر میلیونر ،کالهی برای
باران ،هرچی تو بخوای ،شاخه گلی برای عروس ،دختری در قفس ،بی تو تنهایم ،شراره
سایر :تدوین فیلم ،مدرس کارگردانی و تدوین فیلم در دانشگاه ،مولف و مترجم متون تخصصی
سینما در نشریات
مسئولیتها :عضو کانون کارگردانان سینما ،عضو کانون تدوینگران سینما ،عضو کانون طراحان
تبلیغاتی سینمای ایران ،عضویت در هیات علمی دانشگاه هنر.

دانشجویی
( Appleسیب)
تهیهکننده :نداسادات میرمحمدی
فیلمنامه :نداسادات میرمحمدی
صدابردار :حسین امیری پری
صداگذار :حسین امیری پری و نداسادات
میرمحمدی
موسیقی :نداسادات میرمحمدی
انیماتور :نداسادات میرمحمدی
تدوین :نداسادات میرمحمدی
شهر :ورامین

کارگردان :نداسادات میرمحمدی
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موضوع :ظلم به بنیان اجتماع در سیستم طبقاتی اجتماعی.

متولد /1372 :قرچک
حصیالت :کارشناسی کارگردانی انیمیشن
ت
شناسی :ساخت انیمیشن "ای" ،بازتاب
فیلم

( Eایی)
تهیهکننده :نداسادات میرمحمدی
فیلمنامه :نداسادات میرمحمدی
صدابردار :دنیا ری پور
صداگذار :دنیا ری پور
موسیقی :دنیا ری پور
انیماتور :نداسادات میرمحمدی
تدوین :دنیا ری پور
شهر :ورامین

کارگردان :نداسادات میرمحمدی
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موضوع :تاثیر دنیای مجازی در والدین کودک آنها را نسبت به کودک بیتوجه کرده.

58

متولد /1372 :قرچک
تحصیالت :کارشن
اسی
ک
ارگر
دانی
ا
نیمیشن
فیلم
شناسی :ساخت انیمیشن "ای" ،بازتاب

دانشجویی
آنا پک
تهیهکننده :علیرضا سلمانپور
پژوهشگر :علیرضا سلمانپور
فیلمنامه :علیرضا سلمانپور
تصویربردار :سعید محمدپناه
صدابردار :حامد درویشی
صداگذار :علیرضا سلمانپور
تدوین :علیرضا سلمانپور
نویسنده گفتار متن :علیرضا سلمانپور
گوینده متن :رضا رحمجو
شهر :تبریز

کارگردان :علیرضا سلمانپور

 9 / 1393دقیقه

موضوع :معرفی شرکت آنا پک و روند تولید محصوالت در آن.

متولد /1361 :تبریز
تحصیالت :دانش
جوی
ک
ارشناسی علوم ارتباطات
اجتماعی
فیلم
شنا
سی:
ن
ویسندگی و تولید  6عنوان فیلم
م
ستند
صن
عتی،
16
فیلم
کوتاه ،مستند و ساخت
چندین تیزر

اوسیا
تهیهکننده :علیرضا دهقان
پژوهشگر :علیرضا دهقان
تصویربردار :بهروز بادروج ،دانیال نبیل و
علیرضا دهقان
صدابردار :محمد صالحی
صداگذار :طاهر پیشوایی
موسیقی :مجتبی حبیبی
تدوین :علیرضا دهقان
نویسنده گفتار متن :علیرضا دهقان
گوینده متن :علیرضا دهقان
شهر :تهران

کارگردان :علیرضا دهقان

 30 / 1394دقیقه

موضوع :حیات قنات زارچ طوالنیترین قنات دنیا ،مدتهاست به دلیل ورود فاضالب صنعتی و بیمارستانی با بحران مواجه
شده است.

متولد /1367 :یزد
تحصیالت :کارشناسی ارشد سینما
سی :مستندهای آرزوی سرد ،نخل درخت
فیلمشنا
الس ،من فقط ایدز دارم ،بوی گردو ،روز
زندگی ،تا
بیستوهفتم ،آرامش در سنگ ،التیام

59

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

دانشجویی
بازتاب
تهیهکننده :حوزه هنری
پژوهشگر :جعفر صیادی
فیلمنامه :جعفر صیادی
صداگذار :جعفر صیادی
انیماتور :ندا میرمحمدی
تدوین :جعفر صیادی
شهر :زنجان

کارگردان :جعفر صیادی

 3 / 1394دقیقه

موضوع :شخصی با تمرکز بر افکار منفی ،نکتههای مثبت زندگیاش را فراموش کرده است.

متولد /1371 :زنجان
تحصیالت :کارشناسی انیمیشن
شناسی :انیمیشن جایی برای زندگی
فیلم

باشگاه کودک
تهیهکننده :حامد امیری
پژوهشگر :حامد امیری
فیلمنامه :حامد امیری
تصویربردار :علی حسینزاده
صداگذار :حامد امیری
تدوین :حامد امیری
شهر :اصفهان

کارگردان :حامد امیری

 5 / 1395دقیقه

موضوع :تیزر تبلیغاتی باشگاه کودک

60

متولد /1369 :شهرضا
تحصیالت :دانشج
ویی
ک
ارشن
اسی
س
ینما
فیلم
شناسی :ساخت  3فیلم کوتاه داستانی

دانشجویی
بالكني
تهیهکننده :فربد صاعدی
فیلمنامه :فربد صاعدی
تصویربردار :فربد صاعدی
صدابردار :فربد صاعدی
صداگذار :مرتضي حاج محمدي
تدوین :مرتضي حاج محمدي
نویسنده گفتار متن :فريما اسكويي
گوینده متن :فربد صاعدي و فريما
اسكويي
شهر :تهران

کارگردان :فربد صاعدی

 60 / 1395دقیقه

موضوع :استفاده بهينه از فضاي بالكني.

متولد /1357 :تهران
تحصیالت :دانش
جوی
كار
داني خبرنگاري حرفهاي
فیلمشناسی :ساخت چند فیلم مستند

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

برق و دیار دیرین ما
تهیهکننده :علیرضا سلمانپور
پژوهشگر :علیرضا سلمانپور
فیلمنامه :علیرضا سلمانپور
تصویربردار :سعید محمد پناه
صدابردار :حامد درویشی
صداگذار :علیرضا سلمانپور
تدوین :علیرضا سلمانپور
نویسنده گفتار متن :علیرضا سلمانپور
گوینده متن :ناصر ممدوح
شهر :تبریز

کارگردان :علیرضا سلمانپور

 27 / 1393دقیقه

موضوع :برق و آذربایجان.

متولد /1361 :تبریز
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات
تحصیالت:
اجتماعی
سی :نویسندگی و تولید  6عنوان فیلم
فیلمشنا
عتی 16 ،فیلم کوتاه ،مستند و ساخت
مستند صن
چندین تیزر

61

دانشجویی
پاالیشگاه آبادان و افتتاح  5طرح ملی
تهیهکننده :روابط عمومی پاالیشگاه آبادان
پژوهشگر :بابک گشتی زاده
تصویربردار :علی اکبر گذاری و ایمان گالب وند
صدابردار :علی اکبر گذاری و سروش عبدالهی
صداگذار :میالد احمدوند
تدوین :میالد احمدوند
نویسنده گفتار متن :بابک گشتی زاده
گوینده متن :سروش عبدالهی
شهر :آبادان

کارگردان :میالد احمدوند

 9 / 1395دقیقه

موضوع :پاالیشگاه آبادان در گذر زمان و افتتاح  5طرح ملی شرکت تیزر فراخوان موزههای صنعت نفت.

متولد /1366 :بروجرد
تحصیالت :کارشناسی

پالستیک
تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان ایران
 دفتر شهرریپژوهشگر :معصومه لطفی
فیلمنامه :محمد حسنی
تصویربردار :محمد حسنی
صدابردار :سجاد رفیعی
صداگذار :عباس محمدی گیلوائی
موسیقی :یان تیرسن
تدوین :عباس محمدی گیلوائی
شهر :تهران

کارگردان :محمد حسنی

 3 / 1395دقیقه

موضوع :مراحل تولید نایلون و سفره یکبار مصرف
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متولد /1370 :همدان
تحصیالت :دانشجوی
ک
ارشن
اسی
ک
ارگردانی
فیلمشناسی :ساخت فیل مهای کوتاه

دانشجویی
چاپ سیلک
تهیهکننده :محمدرضا سفیدباغی
پژوهشگر :محمدرضا سفیدباغی
صداگذار :محمدرضا سفیدباغی
انیماتور :محمدرضا سفیدباغی
تدوین :محمدرضا سفیدباغی
شهر :مشهد

کارگردان :محمدرضا سفیدباغی

 3 / 1395دقیقه

موضوع :این انیمیشن ،پروسه چاپ سیلک را به نمایش میکشد.

متولد /1373 :مشهد
تحصیالت :کارشن
اسی
ارت
باط
تصویری
فیلمشناسی :ساخت چند پویانمایی

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

سیبک سازی یکتا
تهیهکننده :حسام خامنه زاده
پژوهشگر :حسام خامنه زاده و علیرضا محبی
تصویربردار :علیرضا محبی
صدابردار :علیرضا محبی
صداگذار :حسام خامنه زاده
انیماتور :علیرضا محبی
تدوین :حسام خامنه زاده
نویسنده گفتار متن :حسام خامنه زاده
گوینده متن :محمد مهرنیا
شهر :تبریز

کارگردان :حسام خامنه زاده

 18 / 1395دقیقه

موضوع :مستند تولید سیبک در کارخانه مارپیچ فرمان یکتا.

متولد /1369 :تبریز
تحصیالت :دانشجو
سی :نگاتیو ،تنها به اندازه یک روز ،مسیح،
فیلمشنا
پروانه

63

دانشجویی
سیلوان واحد نمونه کیفی در سال 94
تهیهکننده :علیرضا سلمانپور
فیلمنامه :علیرضا سلمانپور
تصویربردار :سعید محمد پناه
صدابردار :مهرداد همایون
صداگذار :علیرضا سلمانپور
انیماتور :حامد نبیل پور
تدوین :علیرضا سلمانپور
نویسنده گفتار متن :علیرضا سلمانپور
گوینده متن :صادقی
شهر :تبریز

کارگردان :علیرضا سلمانپور

 24 / 1394ثانیه

موضوع :تیزر واحد نمونه کیفی شرکت سیلوان.

متولد /1361 :تبریز
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات
تحصیالت:
اجتماعی
سی :نویسندگی و تولید  6عنوان فیلم
فیلمشنا
عتی 16 ،فیلم کوتاه ،مستند و ساخت
مستند صن
چندین تیزر

شمع نور
تهیهکننده :محمد آسیابانی
پژوهشگر :علی آسیابانی
تصویربردار :حسن گودرزی و علی
آسیابانی
صداگذار :علی آسیابانی
انیماتور :علی آسیابانی
تدوین :علی آسیابانی
نویسنده گفتار متن :محمد آسیابانی
گوینده متن :نرگس سوری
شهر :تهران

کارگردان :علی آسیابانی

 18 / 1395دقیقه

موضوع :ساخت فیلم صنعتی شرکت شمع نور.

64

متولد /1371 :تهران
تحصیالت :کارشناسی بازیگری
فیلمشناسی :ساخت مستند صنعتی

دانشجویی
شهر سنگ
تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان ایران -
دفتر شهرری
پژوهشگر :معصومه لطفی
فیلمنامه :محمد حسنی
تصویربردار :عباس محمدی گیلوائی
صدابردار :سجاد رفیعی
صداگذار :عباس محمدی گیلوائی
تدوین :عباس محمدی گیلوائی
شهر :تهران

کارگردان :محمد حسنی

 11 / 1395دقیقه

موضوع :معرفی شهر سنگ واقع در باقرشهر.

متولد /1370 :همدان
تحصیالت :دانشجوی
ک
ارشن
اسی کارگردانی
فیلمشناسی :ساخت فیل مهای کوتاه

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

طبقه دوم
تهیهکننده :محمد آفریده
پژوهشگر :امیرعلی اعالیی
تصویربردار :امیرعلی اعالیی
صدابردار :رضا اسدی
صداگذار :امیرعلی اعالیی
تدوین :امیرعلی اعالیی
نویسنده گفتار متن :امیرعلی اعالیی
گوینده متن :داود مجدنیا
شهر :تهران

کارگردان :امیرعلی اعالیی

 12 / 1394دقیقه

موضوع :درباره ساخته شدن پل صدر و تونل نیایش و معضل ترافیک شهر تهران میباشد

متولد /1358 :تهران
تحصیالت :کارشناسی
سی :ساخت  7فیلم کوتاه داستانی و
فیلمشنا
مستند

65

دانشجویی
فتیله خاموش
تهیهکننده :ساالر حیدرنژاد
پژوهشگر :علی قربانی
تصویربردار :مقصود حق آخری
صدابردار :مقصود حق آخری
صداگذار :حمید لطفی
تدوین :حمید لطفی
شهر :تبریز

کارگردان :یونس مقدم

 32 / 1392دقیقه

موضوع :این مستند به معرفی فتیلهبافی در روستای هوجقان یکی از زیباترین روستاهای شهرستان مرند در آذربایجان
شرقی میپردازد که روزگاری اهالی آن حرفهای جز فتیلهبافی نداشتند .این مستند سیر صعودی و نزولی فتیلهبافی را
بررسی میکند که هم اکنون کمتر کسی از چند و چون آن خبر دارد.

متولد /1352 :تبریز
تحصیالت :دانشجو
سی :مجموعه مستند ارسباران ،عروس
فیلمشنا
تاخدا ،در سرای بامدادان ،عالمه آفتاب،
ایران؛ پله پله
راب ،فیلم کوتاه لکهای ازعمر ،او نبود ،یول
شمع مح

فرجام
تهیهکننده :جالل نصیری هانیس
پژوهشگر :جالل نصیری هانیس
تصویربردار :اسعد صوفیه و جالل
نصیری هانیس
صدابردار :جالل نصیری هانیس
تدوین :جالل نصیری هانیس
شهر :سنندج

کارگردان :جالل نصیری هانیس

 10 / 1394دقیقه

موضوع :نظرات مختلف دانشآموزان یک کالس درس درباره برجام و فناوری هستهای.

66

متولد /1356 :سنندج
تحصیالت :کارشناسی ارشد سینما
فیلمشنا
سی :فیلم بلند کانی پری ،فیل مهای کوتاه
زمین فوت
بال،
ک
الس
تش
کیل م 
یشود ،سفر سرد

دانشجویی
نهایت اطمینان
تهیهکننده :علیرضا سلمانپور
پژوهشگر :علیرضا سلمانپور
تصویربردار :سعید محمد پناه
صدابردار :حامد درویشی
صداگذار :علیرضا سلمانپور
تدوین :علیرضا سلمانپور
نویسنده گفتار متن :علیرضا سلمانپور
گوینده متن :رضا رحم جو
شهر :تبریز

کارگردان :علیرضا سلمانپور

 21 / 1394دقیقه

موضوع :معرفی شرکت سیلوان و روند تولید محصوالت در آن.

متولد /1361 :تبریز
تحصیالت :دانش
جوی
ک
ارشناسی علوم ارتباطات
اجتماعی
فیلم
شنا
سی:
ن
ویسندگی و تولید  6عنوان فیلم
م
ستند
صن
عتی،
16
فیلم
کوتاه ،مستند و ساخت
چندین تیزر

یخچال فریزر دو درب سیلوان
تهیهکننده :علیرضا سلمانپور
فیلمنامه :علیرضا سلمانپور
صدابردار :مهرداد همایون
صداگذار :علیرضا سلمانپور
انیماتور :حامد نبیل پور
تدوین :علیرضا سلمانپور
نویسنده گفتار متن :علیرضا سلمانپور
گوینده متن :کیکاووس یاکیده
شهر :تبریز

کارگردان :علیرضا سلمانپور

 20 / 1394ثانیه

موضوع :معرفی یخچال فریزر سیلوان

متولد /1361 :تبریز
دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات
تحصیالت:
اجتماعی
سی :نویسندگی و تولید  6عنوان فیلم
فیلمشنا
عتی 16 ،فیلم کوتاه ،مستند و ساخت
مستند صن
چندین تیزر

67

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

هیأت داوران مسابقه عکس

شهاب الدین عادل

متولد /1333 :دزفول
تحصیالت :کارشناسی کارگردانی سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک ،دکتری پژوهش
هنر با گرایش هنرهای نمایشی از دانشگاه هنر
آثار :عکاس فیلمهای سینمایی بازمانده ،ستاره دنبالهدار ،باشو غریبه کوچک ،شوکران ،دختری با کفشهای
کتانی ،دختران خورشید ،گاوخونی،ازدواج به سبک ایرانی ،ساخت مجموعه مستند جندیشاپور ،برگزاری
نمایشگاههای انفرادی عکس از جمله نقش خورشید ،بافته گبه ،قاب خیال ،از عکسی به عکسی دیگر،
سرانداز چیت و برگزاری نمایشگاههای عکاسان سینمای ایران در خانه هنرمندان و ایام جشنواره فیلم فجر
سایر :مدرس دانشگاه ،مترجم ،منتقد و نویسنده کتب سینمایی ،عکاسی و تئاتر
مسئولیتها :سرپرست دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر ،عضو شورای چندرسانهای فرهنگستان
هنر ایران ،عضو کمیته علمی و آموزشی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی ،عضو هیأت
موسس و شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران

محمود کالری

متولد /۱۳۳۰ :تهران
تحصیالت :پایاننامه تخصصی شناخت و تکنیک عکاسی
آثار :عکاسی خبری برای نشریات داخلی و آژانس بینالمللی عکس سیگما ،انتشار کتاب خیابان انقالب
شامل مجموعه عکسهای سال  1357و برپایی نمایشگاههای متعدد عکاسی در داخل و خارج از کشور
سایر :مدیریت فیلمبرداری فیلمهای سینمایی چون سرب ،از کرخه تا راین ،کیمیا ،گروهبان ،سارا ،لیال،
درخت گالبی ،بوی کافور عطر یاس ،باد ما را خواهد برد ،گبه ،خونبازی ،دلشدگان ،ردپای گرگ ،همسر،
تجارت ،غزال ،قرمز ،بوتیک ،بابا عزيز ،ماهيها عاشق ميشوند ،بيد مجنون ،يك بوس كوچولو ،آفسايد ،نسل
جادويي ،گرگ و ميش ،صد سال به اين سالها ،خاك آشنا ،هفت و پنج دقيقه ،چهل سالگي ،امشب شب
مهتابه ،شكالت داغ ،آدمكش ،جدايي نادر از سيمين ،پرتقال خوني ،پايان دوم ،من همسرش هستم ،برف
روي كاج ها ،استرداد ،گذشته ،ماهی و گربه ،تمشك ،اشباح ،مرگ ماهی ،کوچه بینام ،آتش بس ،2هفت
ماهگی ،بادیگارد ،فراری ،ساعت  5عصر ،ساخت فیلمهای سینمایی ابر و آفتاب ،رقص با رویا

داریوش کیانی

متولد /1350 :تهران
تحصیالت :کارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد
آثار :عکاسی صنعتی ،تبلیغاتی و هنری ،همکاری با نشریات تخصصی عکاسی ،برگزاری
نمایشگاههای انفرادی عکس با عنوان مربع سکوت و افزودنیهای مجاز
سایر :برگزاری ورکشاپهای تخصصی ،تدریس عکاسی در آموزشگاهها و دانشکدههای
هنری و نگارش مطالب تخصصی در نشریات مختلف
مسئولیتها :موسس استودیو فانوس ،عضو هیات مؤسس و عضو هیئت مدیره سایت عکس
فانوس ،عضو هیات مؤسس و عضو هیات مدیره انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران،
عضو هیات سیاست گذاری و عضو هیات برگزارکننده اولین دوره اسالیدشو فانوس در خانه
هنرمندان ایران

عکس

مجید آزادی احمد آبادی
تاريخ تولد ٩/٣/١٣٥٩ :
تحصيالت  :ليسانس
تاريخ آغاز عكاسي ١٣٧٦ :

مجید آزادی احمد آبادی

تاريخ تولد ٩/٣/١٣٥٩ :
تحصيالت  :ليسانس
تاريخ آغاز عكاسي ١٣٧٦ :

74

عکس

اسماعیلاحمدی

متولد /1360 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی روابط عمومی
آغاز فعالیت عکاسی1378 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

فرشید اصغری

متولد ١٣٧١/٣/١٤:
تحصيالت  :كارداني عكاسي
تاریخ شروع 1390

75

عکس

امیر علی جوادیان

متولد /١٣٣٦ :اصفهان
تحصیالت :فارغ التحصیل دانشكده هنرهاي زيبا
داراي مدرک درجه يك هنري (دکتری)
آغاز فعالیت عکاسی1358 :

سروش جوادیان

متولد /1366 :تهران
تحصیالت :کارشناسی عکاسی
آغاز فعالیت عکاسی1381 :

76

عکس

سید پیمان حسینی تفرشی

متولد /1370 :تهران
تحصیالت :كارشناسي ارتباط تصويري
آغاز فعالیت عکاسی1390 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

محمدخیاطی

متولد /١٣٤٨ :تهران
تحصيالت :ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی١٣٧٠ :

77

عکس

رضا رادپور

متولد /1351 :مشهد
تحصیالت :کارشناسی مطالعات اجتماعی
آغاز فعالیت عکاسی1382 :

داریوش زرین خط

متولد1350 :
تحصیالت :کارشناسی عکاسی تبلیغات و صنعتی
آغاز فعالیت عکاسی1379 :

78

عکس

عرفانسامانفر

متولد /1363 :شیراز
تحصیالت :کارشناسی الکترونیک
آغاز فعالیت عکاسی1385 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

پویا شاملی

متولد /1362 :تهران
تحصیالت :کارشناس ارشد حقوق بینالملل
آغاز فعالیت عکاسی1380 :

79

عکس

مرجان شیرازی

متولد /1357 :دزفول
تحصيالت :كارشناسي سينما
آغاز فعالیت عکاسی١٣٧٩:

احمد صالحی
متولد /1352:شهر ری
تحصیالت :کارشناسی عکاسی
آغاز فعالیت عکاسی1374 :
80

عکس

پدرام صفرزاده

متولد /1353 :تهران
تحصیالت :دیپلم
آغاز فعالیت عکاسی1392 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

پدرام صفرزاده

متولد /1353 :تهران
تحصیالت :دیپلم
آغاز فعالیت عکاسی1392 :

81

عکس

پدرام صفرزاده

متولد /1353 :تهران
تحصیالت :دیپلم
آغاز فعالیت عکاسی1392 :

مریم السادات طباطبائی

متولد /1360 :تهران
تحصیالت :کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
آغاز فعالیت عکاسی1391:

82

عکس

حمیدعزیزخانقاهی

متولد /1347 :سنقر
تحصیالت :کاردانی هنرهای سنتی
آغاز فعالیت عکاسی1392 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

عارف نامور

متولد /١٣٦١ :اردبيل
تحصیالت :كارشناسي سينما
آغاز فعالیت عكاسي١٣٨٠ :

83

عکس

نسیمهمتی

متولد /١٣٦٩ :گيالن
تحصیالت :كارشناس ارشد ارتباط تصويري
آغاز فعالیت عكاسي١٣٩٤ :

نسیمهمتی

متولد /١٣٦٩ :گيالن
تحصیالت :كارشناس ارشد ارتباط تصويري
آغاز فعالیت عكاسي١٣٩٤ :

84

عکس

مجید یزدانی

متولد /1368 :اراک
تحصیالت :فارغ التحصیل فیلمبرداری از دانشکاه
هنر در مقطع کارشناسی
آغاز فعالیت عکاسی1387 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

مجید یزدانی

متولد /1368 :اراک
تحصیالت :فارغ التحصیل فیلمبرداری از دانشکاه
هنر در مقطع کارشناسی
آغاز فعالیت عکاسی1387 :

85

عکس

مجید یزدانی

متولد /1368 :اراک
تحصیالت:فارغ التحصیل
فیلمبرداری از دانشکاه هنر
در مقطع کارشناسی
آغاز فعالیت عکاسی:
1387

آزیتا بیات

متولد /1350 :تهران
تحصیالت :کارشناسی
حسابداری
آغاز فعالیت عکاسی:
۱۳۸۱

86

عکس

سعیدهابراهیمی

متولد /1367 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز فعالیت عکاسی1393 :

سعیدهابراهیمی

متولد /1367 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز فعالیت عکاسی1393 :

88

عکس

سعیدهابراهیمی

متولد /1367 :اصفهان
تحصیالت :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز فعالیت عکاسی1393 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

کیوانابوالقاسمی

متولد /1353 :تهران
تحصیالت :دیپلم
آغاز فعالیت عکاسی1390 :

89

عکس

آزیتا بیات

متولد /1350 :تهران
تحصیالت :کارشناسی حسابداری
آغاز فعالیت عکاسی۱۳۸۱ :

سیما رجایی اربابی

متولد /1360 :شهر ری
تحصیالت :دانشجوی ترم آخر کاردانی عکاسی
دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم
آغاز فعالیت عکاسی1389 :
90

عکس

پویا طالبی

متولد /1360 :تهران
تحصیالت :ديپلم
آغاز فعالیت عکاسی١٣٨٢ :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

پویا طالبی

متولد /1360 :تهران
تحصیالت :ديپلم
آغاز فعالیت عکاسی١٣٨٢ :

91

عکس

پویا طالبی

متولد /1360 :تهران
تحصیالت :ديپلم
آغاز فعالیت عکاسی١٣٨٢ :

پویا طالبی

متولد /1360 :تهران
تحصیالت :ديپلم
آغاز فعالیت عکاسی١٣٨٢ :

92

عکس

مهشیدکاریزی

متولد /۱۳۶۱ :کرج
تحصیالت :دیپلم عکاسی از جهاد دانشگاهی
آغاز فعالیت عکاسی1381 :

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

مهشیدکاریزی

متولد /۱۳۶۱ :کرج
تحصیالت :دیپلم عکاسی از جهاد دانشگاهی
آغاز فعالیت عکاسی1381 :

93

عکس

یلدامحمدخانی

متولد /1365 :تهران
تحصیالت :کارشناسی رشته رادیولوژی
آغاز فعالیت عکاسی1392 :

مسعودمختاری

متولد /1362 :اصفهان
آغاز فعالیت عکاسی1382 :

94

عکس

محمد آزادياحمدآبادي

تاريخ تولد ٩/٣/١٣٥٩ :
تحصيالت  :ليسانس
تاريخ آغاز عكاسي ١٣٧٦ :

96

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

97

عکس

امید پورآذر

متولد -١٣۵٨:تهران
تحصیالت :دیپلم
تاریخ شروع فعالیت عکاسی ١٣٧٨ :

98

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

99

عکس

امید پورآذر

متولد -١٣۵٨:تهران
تحصیالت :دیپلم
تاریخ شروع فعالیت عکاسی ١٣٧٨ :
100

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

101

عکس

احسان تحویلیان

متولد /1359 :اصفهان
تحصیالت :فارغ التحصیل كامپيوتر  -نرم افزار
آغاز فعاليت عکاسی١٣٧٥ :

102

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

103

عکس

آرش جوادی

متولد /1363 :تهران
تحصیالت :کارشناسی فيلمسازي
آغاز فعالیت عکاسی١٣٨٥ :

104

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

105

عکس

موسسه فرهنگي تحرير كارگاه خيال

106

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

107

عکس

موسسه فرهنگي تحرير كارگاه خيال

108

عکس

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

109

عکس

هیأت داوران آثار صنایع پتروشیمی

ناصر باکیده

متولد /1340 :همدان
تحصیالت :کارشناسی مدیریت اداری
آثار :ساخت بالغ بر  50عنوان فیلم کوتاه ،نیمه بلند و مستند ،ساخت مجموعه تلویزیونی قصه
مادربزرگ
سایر :طراح صحنه و دکور  9فیلم سینمایی
مسئولیتها :مدیر عامل انجمن سینمای جوان ،مدیر اجرایی جشنواره فجر  ،32مدیر امور جشنواره
ها بنیاد سینمایی فارابی ،دبیر چهار دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران ،دبیر دومین جشنواره فیلم
صنعتی

بهزاد رشیدی

متولد /1355 :هرسین
تحصيالت :کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات
آثار :تهیه کننده  10عنوان فیلم و پروژه مستند سازی تصویری از طرحهای پژوهشی و صنعتی
سایر :نگارش مقاالت و تدوین کتب
مسئولیت 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 دبیرخانه دائمی جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتي ،مدير اداره روابط عمومي
جهاددانشگاهي صنعتي شريف و پژوهشكده توسعه تكنولوژي ،رئیس جهاد دانشگاهی واحد
هنر (در حال حاضر)

حسن هندی

متولد /1362 :تهران
تحصیالت :کارشناسی عکاسی
آثار :عکاس فیلمهای سینمایی ماهی سیاه کوچولو ،هاری ،هیهات ،دوران سرطانی،
سریالهای تلویزیونی کیمیا ،مادرانه ،سِ ّر دلبران ،رهایی و عکاسی تبلیغاتی بهنوش ،پاکسان،
بانک دی ،آپسال ،تیپاکس
مسئولیتها :دبیر عکس جشنواره صنعتی ( 2دوره) ،دبیر عکس کاتالوگ جشنوارههای
سینمایی بیش از  30جلد (اعم از فجر ،کودک ،فیلم کوتاه تهران ،مستند حقیقت) ،دبیر عکس
روزنامه صبا ،دبیر عکس هفتهنامه سینما ،مشاور تبلیغاتی شرکت پاکسان ،مشاور تبلیغاتی
شرکت پکت

فیلم های صنایع پتروشیمی

114

آموزش ایمنی پتروشیمی آریا ساسول

ایمنی خط لوله غرب

ایران سرزمین فرصتها

ایمنیکاربامتانول(پتروشیمیزاگرس)

فیلم های صنایع پتروشیمی
پتروشیمی الله

تعمیرات اساسی پتروشیمی خراسان

پنجاه سال تالش 5 ،دهه بالندگی

تعمیرات پتروشیمی رازی (استک)

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

115

فیلم های صنایع پتروشیمی

116

تعمیرات پتروشیمی رازی (فلر)

تیزر پتروشیمی بندر امام

تعمیرات رازی (آمونیاك)

تیزر پتروشیمی تبریز

فیلم های صنایع پتروشیمی
تیزر پتروشیمی جم

تیزر معرفی پتروشیمی رازی

تیزر پتروشیمی شیراز

خط لوله اتیلن غرب

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

117

فیلم های صنایع پتروشیمی

118

دهمین نمایشگاه ایران پالست

سیم آخر ،اسید ساز ( شبکه افق ) /پتروشیمی رازی

رزمایش(مانورایمنی)پتروشیمیکارون

فیلم آموزشی پتروشیمی جم

فیلم های صنایع پتروشیمی
فیلم محیط زیستی پتروشیمی آریا ساسول

کلیپ روز کارگر کارون

فیلم معرفی فاز  2پتروشیمی کارون

مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

119

فیلم های صنایع پتروشیمی

120

معرفی پتروشیمی بوعلی سینا

معرفی پتروشیمی زاگرس

معرفی پتروشیمی تبریز

معرفی پتروشیمی مروارید

فیلم های صنایع پتروشیمی
معرفی پتروشیمی مهاباد

نماهنگ معرفی پتروشیمی شیراز

منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی

ونیران آپادانا

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

121

عکس های صنایعپتروشیمی

عکاس :افشین شاهرودی

عکاس :افشین شاهرودی

عکاس :جواد پورسعید
122

عکس های صنایع پتروشیمی

عکاس :افشین شاهرودی

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

عکاس :افشین شاهرودی

عکاس :داریوش محمدخانی
123

عکس های صنایعپتروشیمی

عکاس :جواد پورسعید

عکاس :فاطمه یوسفی

عکاس :سعید منزه
124

عکس های صنایع پتروشیمی

چها رمیـــــن
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بزرگداشت

فرشاد فدائیان

فرشاد فدائیان
متولد /1326 :تهران
تحصیالت :دانشآموخته رشته فلسفه از دانشگاه تبریز
آثار :ساخت مستندهای خاک تا سنگ ،سنگ مادر خاموش ،شناسنامه کارخانهای
فراموش شده ،آبسال ،الایبی ،1او و پرندهها ،گولش منزل ،در مدرسه سید قلیچ ایشان،
دام ،مسافران کوچک سفری بیانتها ،فیلم -موسیقی شهرزاد ،یموت یک خانه یک ایل،
یک سازه یک سد ،سازههای آبی در تمدن خوزستان ،ورود ممنوع ،مرزها ،ال ای بی ،2
آخرین بخشی ،مهمانخانه عذرا ،خانه ایوب ،ورودیها ،بار دیگر آن خانه ،خانه در خانه،
س مهربان ،داریوش و بانو ،آخرین بازمانده
گزارشهایی از آهن آهنگر و آهنگرخانه ،خانه با َم ِ
 :شهربانو ،انگشتهای پای چپ ،بُرنا ،ذاکر ،کهنه نو میشود ،دره گوران گهوارهای
که تکان میخورد ،مدارس جلفای نو (به زبان ارمنی) ،لگراند ،اگر عزت به قهوه خانه
نیاید ،شیرین نساء خانهات کجاست ،معال تنها نیست ،نجار پسر عطار ،من و یک
نوبت صیادی ،خانهای که پسرش را در شهر گم کرده ،داسهای اوسا جلیل ،مادرم
بُرزوالن ،آسبادهاي نشتيفان ،كنار قبرستان ،بی اسب هم ترکمنم ،برادران طایفه
اسماعیلی همسران و فرزندان  ،...حباب  ،...بچه قصاب قصاب گوسفندان و کبوتران
 ،...گیسو  ،...ماسوله با خسرو میخندد  ،...با گاوهای یوسف  ،...چهار پنجره رو به
یک حیاط  ،...همه بيماران اين پزشك  ،...شاعري كه به مردمش نان ميدهد ،در و
پنجرههاي مانده  ،...اين بامداد خسته ،يك جمع ُگداري
ساير :عکاس ،تهیه کننده ،تدوینگر ،پژوهشگر ،تصویربردار

بزرگداشت فرشاد فدائیان
يك سازه ،يك سد
پژوهش ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مهدى جعفرى ،محسن نظرى و فرشاد فداييان
موسيقى :ماسنه ،داريوس ميلو ،ريچارد بنه و ويليام والتون
سرمايه گذار :شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران
 ٣١دقيقه 16 /ميليمترى /بتاكم /رنگى١٣٧٥-١٣٨٠ /

خالصه فيلم :فرايند برپايى سد مسجد سليمان

سنگ ،مادر خاموش
پژوهش ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مرتضى پور صمدى
صدا :مهدى آزادى
موسيقى :پندرسكى ،شولتس ،و چكناواريان
محصول :شركت باريت ايران
 ١٠دقيقه 16 /ميلیمترى /رنگى١٣٦٧ /

خالصه فيلم :كاميون ها از راه مىرسند دريلها به كار مىافتند مواد آتشزا به حفرهها ريخته
مىشوند و انفجار از پى انفجار ...كاميونها طالهاى سفيد (سنگ مرمريت) را بار مىزنند و
مىبرند.
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بزرگداشت فرشاد فدائیان
شناسنامه كارخانهاى فراموش شده
پژوهش ،متن ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مرتضى پورصمدى
موسيقى :شوپن و مرتضى حنانه
محصول :صنعت سيمان ايران
 ٢٢دقيقه /سه اپيزود 16 /ميلیمترى (اپيزود اول) /رنگى١٣٦٩ /

خالصه فيلم :سفر موازى به سه دوره حيات يكى از صنايع محورى ايران كه سرانجام به ويرانهاى مبدل شد.

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

آبسال
پژوهش ،متن ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مرتضى پورصمدى
موسيقى :ژاك لوسيه و اشتراوس
محصول :شركت آبسال
 ٢٢دقيقه 16 /ميلیمترى /رنگى١٣٧٣ /

خالصه فيلم :فرايند توليد يك كاال
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بزرگداشت فرشاد فدائیان
سازههاى آبى در تمدن خوزستان
پژوهش و متن :حسين بزرگمهرى ،حميدرضا فرخ احمدى و فرشاد فداييان
كارگردانى و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :سعيد پور اسماعيلى ،مهدى جعفرى ،امين جعفرى ،محمدرضا نجيب و فرشاد فداييان
گفتار متن :منوچهر انور
موسيقى :شلسى ،هونه گر و موسيقى نواحى جنوب ايران
تهيه كنندگان :سازمان آب و برق خوزستان و فرشاد فداييان
 ٧٦دقيقه /ديوىكم /رنگى١٣٧٩ -١٣٨١ /

خالصه فيلم :در كنارهها و مسيرهاي رودهاى كارون و دز ،كه به سوى كوهپايهها ،دامنهها و جلگه
خوزستان روان است زيستگاه اقوام ايرانى و خاستگاه بخشى از تمدن بشرى را مىتوان يافت .اين
مستند ،به سازههايى چون پلها ،پل بندها ،كاريزها ،سدها ،آسيابها و بندرگاههايى كه طى قرنها در
مناطق روستايى ،شهرى و گذرگاههاى تجارى بنا شده ،پرداخته است.

 l.A.Bيك
پژوهش ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مرتضى پورصمدى
موسيقى :استراوينسكى ،چكناواريان و روسينى
محصول :شركت سرمايهگذارى صنايع شيميايى ايران
 ١٥دقيقه 16 /ميلیمترى /رنگى١٣٧٣ /

خالصه فيلم :جنگلى كوچك از آهن و فوالد و ورق و كابل و لوله طراحى مىشود تا
كارخانهاى براى تبديل نفت سفيد به الكيل بنزن خطى ساخته شود.
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بزرگداشت فرشاد فدائیان
 l.A.Bدو
پژوهش ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مهدى جعفرى ،مجيد قربانى فر ،سامان سالور ،شهروز مقدم ،عباس نظام دوست
و فرشاد فداييان
موسيقى :جاز و .واگنر
محصول :شركت سرمايه گذارى صنايع شيميايى ايران
 ٢٤دقيقه /ديوىكم /رنگى١٣٨٢ /

خالصه فيلم :فرايند اجراى توسعه ظرفيت ،در دل مجتمع  L. a. bيك

چها رمیـــــن
جشنواره فیلم و
عکس فنـاوری
و صنعتی(فردا)

دام
پژوهش ،كارگردانى ،تهيه و تدوين :فرشاد فداييان
تصوير :مهدى جعفرى و فرشاد فداييان
موسيقى :منطقه بوشهر
محصول :شركت توربافى دام
 ١٧دقيقه /بتاكم /رنگى١٣٧٦ /

خالصه فيلم :فرايند موازى بافت صنعتى تورهاى ماهيگيرى و روشهاى صيادى در
درياچه خزر و درياى خليج فارس
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نکوداشت

مسعود معصومی

مسعود معصومی
متولد /1315 :تهران  -وفات /1395 :صومعه سرا
تحصیالت :فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه دولتی عکاسی مونیخ
آثار :عکاسی تبلیغاتی -صنعتی متعدد از جمله عکاسی از سایت استادیوم آزادی از
بدو کار ساختمانی تا پایان آن ،عکاسی روی آب و زیر آب از تاسیسات نفتی ،عکاسی از
اشیاء موزه جواهرات ،عکاسی اشیاء موزههای :ایران باستان ،آبگینه ،هفت تپه ،لرستان،
عکاسی از کلنگ اول تا افتتاح مجتمع مس سرچشمه کرمان ،عکاسی از کارخانجات
پارس الکتریک ،کشت و صنعت هفت تپه ،آستان قدس رضوی ،شهرداری تهران (تهران
جاده ابریشم) و (کتاب اول) ،هتلهای استقالل ،هما ،آزادی و جلب سیاحان کل کشور،
کاخ موزههای سعد آباد و نیاوران
سایر :تدریس فتوژورنالیسم در دانشکده علوم ارتباطات ،تدریس عکاسی در دانشگاههای
صدا و سیما ،تهران ،هنر ،شهید بهشتی و  ،...تاسیس استودیو لورکا و تدریس خصوصی
عکاسی حرفهای در کارگاه عکاسی لورکا
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کارگاههای
آموزشی و بازدیدهای
تخصصی

کارگاه «عکاسی از فعالیتها و فضاهای صنعتی» با حضور داریوش کیانی در دانشگاه هنر
کارگاه «فیلمسازی آسان» با حضور آرش معیریان در دانشگاه شریف
کارگاه «فیلمسازی آسان» با حضور امیرشهاب رضویان در دانشگاه علم و صنعت
بررسی بازارسنجی فیلمهای مستند صنعتی با حضور مجتبی میرتهماست و مهدی
گنجی (کارشناس مجری :محمدسعید محصصی)
تور میدانی عکاسی صنعتی از مجموعه کارخانههای پاکسان
تور عکاسی و فیلم سازی میدانی در شهرک صنعتی عباس آباد از سه مجموعه منتخب
کارخانه پوشاک جامینه ،کارخانه شیراالت راسان و کارخانه تولید ماشینآالت غذایی
تور میدانی عکاسی صنعتی از مجتمع های پتروشیمی

«فرهنگ صنعتي»؛ پیش شرط توسعه صنعتي

بهزاد رشیدی /رئیس جهاددانشگاهی هنر

خدای بزرگ را شکرگزارم که این توفیق را نصیب ما کرده که با تالش جهادگونه همکارانم در جهاد
دانشگاهی هنر و دبیرخانه جشنواره فردا و به مدد و معاضدت جامعه علمی و هنری کشور و مراکزی
همچون ستاد توسعه فرهنگ و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
سازمان سینمایی کشور ،شرکت ملی پتروشیمی ایران ،شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه پارس
جنوبی(عسلویه) ،وزات صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت ایرانخودرو و همکاری شایسته رسانههای
جمعی شاهد برگزاری چهارمین دوره این جشنواره باشیم.
امروز ما نظارهگر بالیدن نهالی هستیم که ثمردهی آن مرهون کوشش جمعی هم ه عزیزانی است
که در ادوار مختلف جشنواره با آن همکار و همراه و همدل بوده اند .به حکم وظیفه و به صدق و
صمیمیت قلبی سپاس خالصانه خود را به نمایندگی از مجموعه جهاددانشگاهی به محضر یکایک
کسانی که برای رویش این نهال سرسبز کوشیدهاند ابالغ مینمایم.
آنچه امروز با نام و نشان جشنواره فردا شاهد وقوع آن هستیم ،حرکتی با نگاه رو به فردا بوده و
همراه با ایمان و یقین قلبی در انتظار تحقق اهدافی همچون "کمک به توسعه فرهنگ صنعتی"
"ايجاد ارتباط و همافزايي بين مراکز صنعتی و هنرمندان"" ،كمك به فرهنگ مستندسازي تصویری
در كشور"" ،معرفي و نمایش فعاليت ها و دستاوردهای بخش هاي مختلف فناوری و صنعتي كشور"،
"ارتقاء غرور ملي و تقويت روحيه خودباوري در آحاد جامعه" و در "نهایت "کمک به توسعه صنعت
و فناوری" در کشور بوده و هست.
ما بر این باوریم که مهمترین پیش شرط توسعه صنعتي ،توسعه «فرهنگ صنعتي» است و معتقدیم
برای رسیدن به قلههای صنعت و فناوری ،باید فرهنگ صنعتی در جامعه ایرانی ارتقا یابد.
فرهنگ صنعتي زمینه را برای تولید و خالقیت انسان و افزایش ثروت فراهم میکند .فرهنگ صنعتي
رويكردي خردمندانه و ارزش مدار نسبت به فناوري و صنعت بومی است که در آن مفاهیمی
همچون افزایش آگاهیهای عمومی در مورد صنعت و فناوری ،اهمیت توليد ملی ،ضرورت اشتغال
و کارآفرینی ،جایگاه کار و تالش ،خالقیت و نوآوری ،بهره وری ،ارتقای کیفی محصوالت داخلی،
مشتری مداری و شایسته ساالری پرتکرار و پر استفاده هستند .مفاهیمی که در باورهای دینی ما
نیز به آنها توجه کافی شده است...
با نهادینه شدن فرهنگ صنعتی در جامعه است که دیگر کار و کوشش برای توليد بومی ،عالوه بر
اینکه ارزش اجتماعي تلقی می شوند ،ارزش عبادي هم می یابد ،...تفکر خالق و شکوفا با رویکرد

راهبردی و نوآورانه ،در کنار تالش ها و فعالیتهای جاری و روزمره قرار می گیرد ،هر ایرانی به
یکی از حامیان تولیدات ملی تبدیل می شود ،رويكرد كاهش هزينه و بهره وری عمومیت می یابد،
ارتقای کیفیت محصول و مشتری مداری همواره مورد توجه مدیران و تولید کنندگان قرار می گیرد،
صنعت ،صنعتگران ،کارآفرینان و نخبگان ارزش باالتری در جامعه خواهند یافت و تالش برای جذب
ایشان براي ایجاد و تقويت چرخههای نوآوری در فناوري و صنعت به تالشی جمعی تبدیل می شود
و درنهایت «گفتمان پیشرفت» همه جانبه ،به گفتمان غالب در کشور تبدیل می شود.
با پذیرش این دیدگاه ،این ادعا که توسعه فرهنگ صنعتی می تواند به اقتدار ملي در فناوری،
فرهنگ ،صنعت ،اقتصاد ،رفاه اجتماعی و حتی اقتدار سیاسی و امنیتی بیانجامد ،نظریه ای درست،
اثبات شده و قابل اعتنا خواهد بود.
از این رو در مسأله و موضوع مورد توجه این جشنواره ،پیام نخست ما به گستردگی تمام جامعه
این است که بهره گیری از قابلیتهای باالی هنر فیلم و سینما به عنوان اثرگذارترین و جذاب ترین
هنرها ،در ایجاد و نهادینه ساختن فرهنگ صنعتی در جامعه امری ضروری و حتی ناگزیر است.
سخن ما اين است كه صنعت و فناوری بي هيچ ترديد به هنر محتاج است .اين احتياج به هيچ وجه
به عناصر معمولي مانند تبليغات و اطالع رساني صرف محدود نمي شود و اگر عالمانه به اين هر دو
مقوله صنعت و هنر بنگريم درخواهيم يافت كه وجود هنرمنداني كه با شناخت و نگرش عميق در
كنار صنعت حضور داشته باشند باعث خواهد شد بسياري از نيازهاي شناخته شده و شناخته نشده
اين دو عرصه بازشناسي شود.
مديران صنايع ما حرف ها و سخنان بسياري دارند كه در دفتر ها و جلسات آنان محبوس است
و آحاد جامعه از اين سخنان به خوبي آگاه نمي شوند؛ در مراکز صنعتی ما زیباییهای بیشماری
وجود دارد که خیلی ها از آن بی بهره اند؛ مگر آن كه هنرمنداني در كنار مديران صنعتي باشند تا
نگرشهاي راهگشاي مديران صنايع را در قاب زیبای هنر و به زبان مردم عادي ترجمه و به نمایش
بگذارند .جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی دقيقا همين ضرورت را جستوجو مي كند .لذا اين
رويداد صرفا متعلق به هنرمندان یا مستند سازان نيست؛ بلكه مديران صنعت و فناوری هم تملكي
هم رديف با هنرمندان در اين خصوص دارند.
امید آن داریم که بتوانیم مدیران و متولیان عرصه صنعت و فناوری را در قالب دبیرخانه دائمی این
جشنواره با هنرمندان ،عکاسان ،سینماگران و اصحاب رسانه ها دور یک میز بنشانیم و برای فردای
بهتر ایرانزمین به خلق رویدادهای مشترک و آثار هنری ماندگار دست یابیم.

شورای سیاست گذاری

دکتر علی منتظری

)عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی(

بهزاد رشیدی

)رئیس جهاددانشگاهی واحد هنر (

رضا خلج

(رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

دکتر حمیدرضا طیبی
)رئیس جهاد دانشگاهی(

علی متقیان

)مدیر عامل ایسنا(

آرش امینی

دکتر سعید پورعلی

)معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی(

پرویز کرمی

(مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
و رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان)

مسعود نجفی

(مدیر کل امور بین الملل و دفتر جشنوارههای سازمان سینمایی) (دبیر چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی)

شورای برگزاری

سید محمد صادق لواسانی
روابط عمومی و ویژه نامه

علی شکوری
بخش هنری

مسعود نجفی
دبیر

مهدی متناصری
دبیرخانه و کاتالوگ

بابک بیات
تشریفات

سید حسن هندی
بخش عکس

امین مختاری
دانشجویی

علی حسن نژاد

دبیر اجرائی در عسلویه

علی صدیقی
پشتیبانی

محمد سعید محصصی
نشستهای تخصصی

همکاران ستاد :سیدمهدی جوادی ،سیدرسول طیبی ،فرزاد صنعتی ،سارا راعی ،شراره داودی ،سهیل صالحیزاده ،علی قلندریان ،علی آسیابانی ،محسن سعادت ،مهناز شفیعی
همکاران جهاد دانشگاهی واحدهنر  :الهام زایجانی ،بهاره طاهری ،اکبر احسانیباغبان ،شیرزاد احمدی ،رضا آتشی ،مهدی کاظمیخالدی
همکاران روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی :حمید منصوری پور ،اکرم وکیلی و آقایان خاکباز ،رحمانی ،بشیری

جهاد دانشگاهی هنر
جهـاد دانشـگاهی واحـد هنر همزمان بـا انقالب فرهنگی و از سـال  1359بـا اهدافی
همچـون اجرایـی شـدن و اسـتمرار آرمانهـای انقلاب فرهنگـی در دانشـگاه هنـر،
توسـعه فعالیتهـای فرهنگـی و دانشـجویی ،ارائـه خدمات مختلف فرهنگـی و هنری
متناسـب بـا نیازهـای جامعـه ،اجـرای طرحهـای پژوهشـی کاربـردی در عرصههـای
مختلـف هنـری و ارائـه مشـاورههاي تخصصي به دسـتگاه هـا و مراكز نيازمند كشـور
فعالیتهـای خـود را در دانشـگاه هنـر آغـاز کـرده و در طی بیش از سـه دهـه فعالیت،
توانسـته ضمـن همکاری بـا مراکز مختلف اجرایـی ،تحقیقاتی و آموزشـی ،برنامههای
فعالیتهای فرهنگی (معاونت فرهنگی)
مرکز خالقیت ها و فعالیتهای فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه هنر
مرکز طراحی مد و لباس
دبیرخانه دائمی جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی
دبیرخانه دائمی جشنواره مد و لباس دانشجویی «دیبا»
دبیرخانه دائمی جشنواره ملی نقش تن پوش
بازدیدهای علمی و آموزشی دانشجویی (در قالب طرح ملی ایران ،مرز پرگهر)
فعالیتهای پژوهشی و خدمات تخصصی (معاونت پژوهش و فناوری)
مرکز مستندسازی دانش و فناوری
ساخت فیلم مستند در مورد فعالیتهای علمی ،فناوری و صنعتی
ارائه خدمات تخصصی در زمینه مستندسازی تصویری

مرکز هنرهای کاربردی

ارائه خدمات تخصصی ،اجرای طرحهای پژوهشی و ارائه مشاوره در حوزههای:
طراحی داخلی و دکوراسیون
طراحی و گرافیک
مجسمه سازی
هدایای هنری

متنوعـی را در حوزههـای پژوهشـی ،خدمـات تخصصـی ،فرهنگـی و آموزشـی اجـرا
نماید.
ایـن واحـد به عنـوان مرکز اصلـی فعالیتها و خدمات هنری جهاددانشـگاهی ،رسـالت
کمـک بـه رفـع نیازهـای جامعـه بـا اسـتفاده از قابلیتهـای مختلف هنـری و تمرکز
بـر فعاليـت هـاي جديـد و بر زمين مانـده و ترجیحا اسـتراتژیک در حـوزه فرهنگی و
هنـری را دنبـال مـی کند و در حـال حاضر در چهـار حوزه اصلی فرهنگی ،آموزشـی،
پژوهشـی و خدمـات تخصصی و رشـد و کارآفرینـی فعالیت دارد:
فعالیتهایآموزشی(معاونتآموزشی)
دورههای آموزشی تخصصی کاربردی هنر با رویکرد کارآفرینی و اشتغال
دورههای آموزشی تک درس و کوتاه مدت هنری
دورههای تخصصی هنر کودک و نوجوان ( 9تا  17سال) با رویکرد استعدادیابی و رشد
خالقیتهای فردی
دورههای تربیت مربی هنر کودک
دورههای تخصصی مدیریت سازمانی
دورههای تخصصی ویژه سازمان ها
کارگاه ها و دورههای آموزشی با موضوعات هنری و کارآفرینی

مرکز رشد و شکوفایی هنر
شیشه گری
سفال و سرامیک
چوب

سیمای ایران خودرو ،آمیخته هنر و صنعت
مجله تصویری سیمای ایران خودرو ،نخستین و پرتیراژترین مجله تصویری ارگانی کشور
است که با تیراژ بیش از  50هزار نسخه در بین کارکنان و کارگران گروه صنعتی ایران
خودرو توزیع می شود .تولید و توزیع این مجله كه برعهده واحد سیمای ایران خودرو،
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرواست ،تلفیق لطافت هنر و
سختی صنعت و شاهد آن تاثیر شگرف آن بر ارتقاي روحیه کارگری و فرهنگ کار به گواه
آمار رسمی در ایران خودرو است.
این مجله به طور رسمی از سال  1393در قالب دی وی دی ،تولید شد و اکنون که به
هشتمین شماره خود رسیده است ،بیش از  1000دقیقه آیتم حرفه ای و با استانداردهای
باالی سینمایی و تلویزیونی ارسال مي شود .
اکنون ،این مجله عالوه بر انتشار در هر فصل در قالب دی وی دی ،آیتمهای مناسبتی و به
روز ،براي انتشار در فضای مجازی ،تولید کرده و در اختیار عموم هموطنان قرار می گيرد.
در اینجا قصد داریم به طور مختصر برخی از آیتمهای این مجله را معرفی كنيم :
مسابقه نقطه طالیی:
این مسابقه ،برای نخستین بار در تاریخ ایران خودرو ،با حضور خانوادههای کارکنان و
کارگران (همسر و فرزندان) در محل کار همسرانشان اجرا شد.
مسابقه ای پرهیجان با آیتمهایی نظیر رالی ،حل معماهای پیچیده ،مسابقات علمی و
مهارتی.
مسابقه صدای برتر:
عالقه مندان به خوانندگی در بین کارگران و کارکنان ایران خودرو در این مسابقه ،ثبت
نام و به نوعی کشف استعداد شدند .در سری نخست این مسابقه ،خوانندگان مطرح کشور،
همچون ساالر عقیلی و رضا صادقی داوران اين مسابقه را به عهده داشتند.
دانههای انار:
دانههای انار ،عنوان برنامه ویژه ترویج سبک زندگی اسالمی  -ایرانی است .در این

برنامه مستند و ترکیبی با حضور کارشناسان دینی و مسائل اجتماعی ،معضالت کاری و
دغدغههای سبک زندگی کارکنان ،مورد کنکاش و مداقه قرار گرفت.
حرفه ای ها:
حرفه ای ها ،عنوان مسابقه ديگري است که در آن زور بازو و مهارتهای علمی و هوش
و ذکاوت با هم تلفیق شده و در آن گروههای دو نفره (یک نفر با زور بازوی باال و یک
نفر سرشار از هوش باال) ،در آیتمهای متفاوت و گاهي سنگین ،با هم به رقابت پرداختند.
این دنده و اون دنده:
ویژه برنامه کودک مجله تصویری سیمای ایران خودرو که با رویکردی خودرویی و با انتقال
مفاهیم فرهنگ ترافیک ،محیط زیست و  ...همراه است.
در این برنامه ،هنرمندان نام آشنای سیمای جمهوری اسالمی ایران به اتفاق عروسکهای
طراحی شده مختص ایران خودرو ،نظیر جک ،زاپاس و سمند ،لحظات شاد و جذاب و
سرشار با محتوايي به کودکان هديه دادند.
مادرانه :
ويژه برنامه اي به مناسبت بزرگداشت مقام مادر و روز زن كه هدف آن به تصوير كشاندن
نقش بانوان شاغل در قسمت هاي مختلف توليد وستادي درشركت ايران خودرو است .
پدرانه :
اين آيتم به مناسبت ميالد حضرت علي (ع) و روز پدر و همچنين بزرگداشت مقام كارگر
گوشه اي از فعاليت كاركنان خط توليد را به تصوير كشيده است .
صميمانه :
گفتگوي وكپ صميمي وشاد با كاركنان خطوط توليد با وجود به حجم باالي كار در پايان
سال كه تالش و همدلي را در چرخه توليد خودرو نشان مي دهد .

شرکت پتروشیمی پردیس
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت 64/6 :هکتار
سال تأسیس1380 :

مالکیت :گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  66/9درصد ،بازرگانی

پتروشیمی  16/9درصد ،سایر سهامداران  16/2درصد (شرکت در بورس
اوراق بهادار تهران درج شده است).
سرمایه 6,000,000,000,000:ریال

تولیدات اصلی/فاز ( 1هزار تن در سال)
آمونیاک ،اوره گرانول

شرکت پلی پروپیلن جم
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 8 :هکتار

سال تأسیس1383 :

مالکیت :پتروشیمیران  51درصد ،پتروشیمی جم  49درصد
سرمایه 500,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
پلی پروپیلن

شرکت پتروشیمی جم
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 77 :هکتار  22 +هکتار در فاز دوم

سال تأسیس1379 :

مالکیـت :شـرکت سـرمایهگذاری نفـت و گاز و پتروشـیمی تأمیـن  22/70درصـد ،صنـدوق

بازنشسـتگی کشـوری  22/85درصـد ،سـرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگی کشـوری 23/19
درصد ،سـرمایه گذاری اسـتانی سهام عدالت  15درصد،سایر سـهامداران  16/26درصد (شرکت

در فرابـورس ایـران درج گردیده اسـت)
سرمایه 9,600,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
اتیلن ،پروپیلن ،پروپیلن ،پروپیلن ،پروپیلن ،پلیاتیلن سنگین /سبک خطی،

پلیاتیلن سنگین /سبک خطی ،پلیاتیلن سنگین /سبک خطی ،پلیاتیلن
سنگین /سبک خطی ،بوتن 1 -

شرکت پتروشیمی مبین
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 84 :هکتار

سال تأسیس1379 :

مالکیت :شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  87درصد ،سایر سهامداران  13درصد (شرکت

در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است).
سرمایه 14,252,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
برق ،بخار ،آب شیرین ،آب شیرین ،آب آشامیدنی ،اکسیژن( 44بار) ،اکسیژن(29بار) ،نیتروژن،

هوای سرویس ،هوای ابزار دقیق ،آب سرویس ،آب خنک کننده

شرکت پتروشیمی زاگرس
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 31 :هکتار

سال تأسیس1379 :

مالکیت :گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  36/8درصد ،سرمایه گذاری صنعتی

مروارید  17/8درصد ،صنعتی شیمی پوشینه  17/8درصد ،سایر سهامداران 27/6
درصد (شرکت درفرابورس ایران درج شده است).
سرمایه 2,400,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی فاز ( 1هزار تن در سال)
متانول

شرکت پتروشیمی کاویان
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت )2

مساحت 43 :هکتار

سال تأسیس1385 :

مالکیت :پتروشـیمی باختر  60/6درصد ،صنایع پتروشـیمی خلیجفـارس  19/8درصد،

شـرکتهای پتروشیمی لرسـتان ،پلیمر کرمانشاه ،پتروشـیمی کردستان و پتروشیمی
مهاباد (هرکـدام  4/2درصد)

سرمایه 4,000,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی فاز ( 1هزار تن در سال)

اتیلن ،برش سه کربنه و سنگین تر

شرکت پتروشیمی مروارید
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت )2

مساحت 17/29 :هکتار
سال تأسیس1384 :

مالکیت :صندوق ذخیره فرهنگیان  46/55درصد ،شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و

پتروشیمی تأمین  17درصد ،صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت  17درصد،

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  17درصد

سرمایه 1,500,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
اتیلن ،برشهای سه کربنه و سنگین تر ،مونو اتیلن گالیکول ،دی اتیلن گالیکول ،تری اتیلن

گالیکول

شرکت پتروشیمی مهر
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت )2

مساحت 13 :هکتار

سال تأسیس1384 :

مالکیت :شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور  60درصد ،شرکت پتروشیمی بین الملل  40درصد
سرمایه 340/000/000/000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
پلی اتیلن سنگین

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 61 :هکتار

سال تأسیس1380 :

مالکیت :شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فــارس  76/55درصــد ،شرکت

سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی

صندوق بازنشستگی کشوری  6/45درصد

تأمین  17درصد ،شرکت سرمایهگذاری

سرمایه 3,000,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
پارازایلین ،بنزن ،ارتوزایلین ،برش سنگین ،آروماتیک سنگین ،رافینیت ،برش سبک،
گاز مایع( ،)LPGبرش پنتان

شرکت پلیمر آریا ساسول
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 72 :هکتار

سال تأسیس1382 :

مالکیت :شرکت پتروشیمی پارس  50درصد ،پارس تامین مجد  50درصد
سرمایه 4,583,840,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
اتیلن ،برشهای  3کربنه و سنگین تر ،پلی اتیلن سبک ،پلی اتیلن سنگین/متوسط

شرکت پتروشیمی پارس
محل مجتمع :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مساحت 23 :هکتار  14 +هکتار واحد EB/SM
سال تأسیس1377 :

مالکیت :شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  60درصد ،گروه گسترش نفت
و گاز پارسیان  19/8درصد ،سرمایه گذاری غدیر  19/8درصد ،سایر سهامداران

 0/4درصد

سرمایه 6,000,000,000,000 :ریال

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)
اتیلن ،پروپان ،بوتان ،پنتان پالس ،اتیل بنزن ،استایرن منومر

سرویسهای جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه
مجری :شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص)

محل اجرا :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت دوم)
مساحت 90 :هکتار

مالکیت :شرکت ملی صنایع پتروشیمی  100درصد
زمان شروع :فاز  1سال 1389

پیش بینی زمان بهره برداری :فاز  1سال 1396
تولیدات اصلی :برق ،بخر ،اکسیژن ،نیتروژن ،هوای ابزار دقیق ،هوای

سرویس ،آب شیرین ،آب بدون اصالح ،آب خنک کننده ،آب بهداشتی

کاربرد محصوالت :تامین سرویسهای جانبی مورد نیاز واحدهای فرایندی مستقر

در سایت دوم منطقه میژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

الفین و متانول بوشهر (الفین شانزدهم)
مجری :شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص)

محل اجرا :سایت  2پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت

دوم)

مساحت 7 :هکتار  59/4 +هکتار

مالکیت :سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح  60درصد ،پتروشیمی

مارون  40درصد

زمان شروع :سال 1390

پیش بینی زمان بهرهبرداری :سال  1396و سال ( 1397طرح در دو فاز در حال

اجرا میباشد).

تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

اتان ،اتیلن ،برش سه کربنه و سنگینتر ،متانول ،گوگرد ،اتیلن گالیکولها ،پلی

اتیلن سنگین /سبک خطی ،اسید استیکc4/c3 ،

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی اولین عرضه کننده خدمات بندری و دریایی کشور

در حوزه تخصصی محصوالت پتروشیمی میباشد که در این راستا از سال  ۱۳۸۴مدیریت و
راهبری ناحیه مخازن و دو بندر بزرگ صنعت پتروشیمی ایران واقع درمنطقه ویژه اقتصادی

پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه را بر عهده داشته و از اینرو توانسته
است نقش بزرگی در صادرات و واردات محصوالت تولیدی و انواع خوراکهای مورد نیاز

مجتمعهای پتروشیمی ،فازهای گازی پارس جنوبی و سایر شرکتهای صنعتی ایفاء نماید.

بارگیری و تخلیه بیش از  ۴۰نوع محصوالت پتروشیمیایی ،گازی ،نفتی ،فله خشک،کاالی

عمومی و کانتینری از نکات برجسته و تواناییهای این شرکت بوده که تاکنون بالغ بر۱۳۲

میلیون تن عملیات بارگیری و تخلیه را از طریق  ۸۸۵۰فروند کشتی انجام داده و همچنین

ساالنه بارگیری و تخلیه ۷۰۰۰تانکر زمینی و ریلی و  ۳میلیون تن عملیات جابجایی محصوالت
را در سایت مخازن راهبری کرده و در زمره تجربیات خود قرار داده است.

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
فعالیت شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد ،برنامهریزی و اجرای عملیات غیر

صنعتی و ارائه خدمات به شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس جنوبی (عسلویه)
است.

ارائه خدمات اسکان و هتلینگ ،خدمات اداری ،اجتماعی ،طراحی و اجرای امور

فرهنگی و ورزشی مانند برگزاری جشنها و مسابقات با مناسبتهای مختلف،

تأمین غذای مورد نیاز کارکنان طرحها و مجتمعهای مستقر در منطقه ،ارائه
خدمات آموزشی ،برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی ،خدمات رفاهی و
فرهنگی و مطالعات اجتماعی ،حمل و نقل ،خدمات پرواز و انجام امور مسافرت،

تشریفات و هماهنگی بازدیدها و ...از جمله خدماتی است که شرکت عملیات غیر
صنعتی پازارگاد برای شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی ارائه میکند.

شرکت پازارگاد از بهمنماه  ۱۳۹۴پروژه ساخت مجموعه تفریحی خود با عنوان

«دهکده گردشگری دریایی پازارگاد» را نیز در منطقه آغاز کرد که در آخرین روزهای

سال  ۱۳۹۵توسط معاونت محترم وزیر نفت و رئیس سازمان گردشگری افتتاح

شد که برگ زرین دیگری بر افتخارات این شرکت افزوده شد.

دهکده گردشگری دریایی پازارگاد با در اختیار داشتن تفریحات دریایی ،تفریحات

خشکی ،شهربازی ،پالژ بانوان ،ویالهای شناور دریایی ،ویالهای لوکس چندضلعی،
اتاقهای ماساژ ،باغ پرندگان ،ویالهای لولهای (ویوال) رستورانهای سنتی و فست

فود ،چایخانههای سنتی ،کشتی تفریحی و غرفههای فرهنگی ،آموزشی و هنری
و دهها امکان تفریحی دیگر پذیرای حضور سبز کارکنان صنعت نفت و تمامی

هموطنان عزیز از سراسر ایران است.
بیانیه مأموریت:

ارتباط اثربخش با ذینفعان ،صیانت از محیطزیست و سودآوری پایدار و ارائه

خدمات غیر صنعتی مطلوب با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و از طریق بهکارگیری
مدیریت علمی ،فنآوری روز
چشمانداز

پیشرو در ارائه خدمات غیر صنعتی با سودآوری پایدار
اهداف کالن

استراتژیها

• توسعه مالکیت زیرساختها با سرمایهگذاری مشترک
• توسعه بازارهای جدید و خدمات نوآورانه یکپارچه
• برند سازی و ارتقا شهرت سازمان

• بهکارگیری فراگیر سیستمهای مکانیزه پشتیبان خدمات برای مدیریت بهای تمامشده

• هدفمندی مسئولیتهای اجتماعی

پلهای ارتباطی با شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و دهکده گردشگری دریایی پازارگاد:
• ربات تلگرام اطالعرسانی پازارگادpazargadbot@ :

• افزایش سودآوری پایدار

• کانال تفریحات و گردشگری پازارگادTafrihogardesh@ :

• بهینهسازی قیمت تمامشده

• تلفن تماس با شرکت در عسلویه07737323201-۴ :

• افزایش درآمد

• کسب سهم بازار پیشرو

• وبسایت شرکتwww.pazargad.org :
• تلفن دفتر تهران02188813020 :

جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره با
رئیس وقت سازمان سینمائی

جلسه شورای برگزاری جشنواره با معاون
فرهنگی جهاد دانشگاهی

کارگاه های تخصصی جشنواره با حضور امیر
شهاب رضویان ،آرش معیریان و داریوش کیانی

نشست خبری جشنواره

جلسه هیأت انتخاب

جلسه هیأت داوران عکس

جلسه هیأت داوران فیلم

برگزار کنندگان

حامیان جشنواره

مرکز مستد سازی
دانش و فناوری

پردیس سینمایی تماشا

