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ســومين جشــنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی 
)فردا(7 الی 9 مرداد 1394 به دبيری مســعود نجفی 
در پرديس سينمايی چارســو به عنوان اولين رويداد 

سينمايی اين پرديس تازه تاسيس برگزار شد.
در اين دوره برای اولين بار با اضافه شدن بخش عکس 

صنعتی نمايشگاهی از آثار منتخب برپا شد.
بزرگداشت دوره ســوم به كامران شيردل اختصاص 
داشــت و در بخش نکوداشــت هم يــاد محمدرضا 
مقدسيان گرامی داشته شــد و آثار منتخب اين دو 

فيلمساز مرور شد.
»ارتباط متقابل مستند سازان و روابط عمومی صنايع« 
با حضور مصطفــی رزاق كريمی، »چگونگی مواجهه 
مستندســازان با مباحث فناوری نو« با حضور سعيد 
تارزای و عماد احمدونــد، »اقتصاد خالق« با حضور 
حميد فرخ نژاد و غالمرضا خليل ارجمندی و »بررسی 
كتاب سينمای مستند صنعتی ايران« با حضور عليرضا 
بهرامی و محمد سعيد محصصی از نشست های اين 

دوره جشنواره بودند.
در مدت سه روز برگزاري جشنواره تمامي آثار برگزيده 

در بخشهاي مختلف در 30 سانس به نمايش در آمد.
ناصر باكيده، بهزاد رشيدی، مسعود سفاليی، محمود 
كريمی و محمد سعيد محصصی انتخاب آثار جشنواره 
را بر عهده داشتند و در بخش اصلی شامل فيلم های 
مســتند، پويانمايــی و آيتم های تبليغاتــی مهرداد 
اسکويی، رضا پورحسين، سونيا پوريامين، حميد فرخ 
نژاد، بهرام عظيمی، پرويز كرمی و شهرام مکری داوری 

آثار را انجام دادند.
عليرضا بهرامی، مســعود سفاليی و حميدرضا مدقق 
به عنوان داوران بخش دانشجويی و مسعود زنده روح 
كرمانی، شهاب الدين عادل و داريوش محمدخانی به 

عنوان داوران بخش عکس در اين دوره بودند.
مراسم اختتاميه جشنواره 10 مرداد ماه با حضور دكتر 
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري 
و رييس بنياد ملي نخبگان، حميدرضا طيبي، رييس 
جهاد دانشگاهي و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
دكتر حجت اله ايوبي رييس سازمان سينمايي، جمعی 
از مديــران و ســينماگران  و اعضای هيــات داوران 
بخش های مختلف با اجرای احسان عليخانی برگزار 

شــد و برگزيدگان بخش های مختلف به شرح ذيل 
معرفی شدند.

دانشجويی
جايزه سوم بخش دانشجويي ، به آقاي مقداد احمديان 
نويسنده فيلمنامه سنگواره هاي كارون تعلق مي گيرد.
جايزه دوم بخش دانشــجويي ، به آقاي علي مترصد 

كارگردان فيلم اشنيك 5000 تعلق مي گيرد.
جايزه اول بخش دانشجويي ، به آقاي عليرضا دهقان 

تهيهکننده فيلم مجتمع مهدي آباد تعلق مي گيرد.

آيتم های تبليغاتی
بنابر نظر هيات داوران اين بخش در دو قسمت مورد 

ارزيابي قرار گرفت.
جايزه سوم بخش تيزر تبليغاتي ، به آقاي محمدرضا 

خانزاد هنرمند نقاش كليپ ماسهاي تعلق مي گيرد.
جايــزه دوم بخش تيزر تبليغاتــي ، به آقاي مرتضي 
پايه شــناس كارگردان تيزر هشتمين جشنواره فيلم 

سينما حقيقت تعلق مي گيرد.



جايزه اول بخش تيزر تبليغاتي ، به شبکه آموزش سيما 
تهيه كننده حمايت از توليد ملي تعلق مي گيرد.

جايزه اول بخش مستند تبليغاتي ، به كانون ايران نوين 
تهيه كننده وگ ايران تعلق مي گيرد.

پويانمايی
در بخش پويانمايي ، از آقاي مجيد آسودگان كارگردان 

فيلم آسفالت به سبك 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 
كارگــردان فيلم نقطــه قرمــز )Red Point( تعلق 

مي گيرد.
جايزه اول بخش پويانمايي ، به خانم محبوبه محمدزكي 

تهيه كننده فيلم جوجه ماشيني تعلق مي گيرد.

مستند
در بخش مستند ، از آقاي علي مترصد كارگردان فيلم 

اُِشنيك 5000 تقدير مي شود.
جايزه ســوم بخش مســتند ، به آقاي شهروز توكل 
محقق و نويسنده گفتار متن فيلم به اصفهان رو تعلق 

مي گيرد.
جايزه دوم بخش مســتند ، به آقايــان عطا مهراد و 
سياوش جمالي كارگردانان فيلم قصه يك مرد تعلق 

مي گيرد.
جايزه اول بخش مستند مشــتركا، به آقاي محسن 
رمضانزاده تهيه كننده فيلم مسير سبز و آقاي بهروز 
ملبوس باف تهيه كننده فيلم اصفهان در بوق كارخانه ها 

تعلق مي گيرد.

عکس
بخش مجموعه عکس

جايزه ســوم بخش مجموعه عکــس ، به آقاي بهروز 
مرادي براي مجموعه كشتيراني تعلق مي گيرد.

جايزه دوم بخش مجموعه عکس ، به آقاي پويا طالبي 
براي مجموعه كره تعلق مي گيرد.

جايــزه اول بخــش مجموعه عکس ، بــه آقاي اميد 

پورآذر براي مجموعههاي نيروگاه حرارتي و آبي تعلق 
مي گيرد.

بخش تك عکس
جايزه سوم بخش تك عکس ، به آقاي محمد خياطي 

تعلق مي گيرد.
جايزه دوم بخش تك عکس ، به خانم مهناز شفيعي 

تعلق مي گيرد. 
جايزه اول بخش تك عکس ، به آقاي ســيد مهدي 

اميري تعلق مي گيرد.

تقدير
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.







نوآوری.  و  چاره  و  انديشه  شعله  با  چراغی  می شود.  افروخته  امروز  كه  است  چراغی  فردا، 
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.
پيشرفت  پرواز  بال های  دانش،  و  فناوری  است.  دانش  و  فناوری  تنفس  هوای  آينده،  انديشه 
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



فردای قابل رويت، همان فردای قابل تحققی است كه همه دلسوزان واقعی دانش و هنر بدان 
می انديشند و برای تحقق آن می كوشند. فردايی كه در ذهن و انديشه ايران می گذرد فردايی 

ديدنی و پيشرفته است و بايد با قاب هايی زيبا و هنرمندانه بدان نگريست.
و  ايجاد خودباوری  و  پيشرفت  مفاهيم  پيشرفت كشور، گفتمان سازی  به  برای كمك  بی ترديد 
اعتماد به توان و توليد داخلی، به ويژه در بين نسل جوان ايرانی، بسيار ضروری است و استفاده از 
قابليت های باالی هنر به ويژه هنر سينما و تصوير، از اساسی ترين راهکارها برای توسعه و ترويج 

اين موضوع است.
برای اينجانب و همکارانم در مراجع تصميم گيری و تصميم سازی جهاددانشگاهی، آن دسته از 
عناوين طرح ها و برنامه های شاخص كه باعث سرعت يافتن حركت  سازندگی و پيشرفت كشور 
برخورداری از  در بزرگراه توسعه و بالندگی می شود، مهمترين و محبوب ترين طرح ها و ضمناً 
اجر و غايت الهی موجب تقويت و افزايش روحيه عزت، احساس سرافرازی، تحکيم، خودباوری و 
اميدواری به آينده و بروز نشاط فردی و اجتماعی به ويژه در نسل جوان و پرتالش خواهد شد و بی گمان جشنواره فيلم و عکس فناوری 
و صنعتی)فردا( با بازتاب  دادن اين رويدادهای تأثيرگذار آثار در خور توجهی در عرصه های مذكور داشته و دارد و به اين دليل كه به 
دنبال زايش و ارتقاء آگاهی های علمی و هنری و ترويج و اشاعه روحيه كار و خالقيت فرهنگی و نمايش پيشرفت ايران اسالمی است و 

در جهت ترويج فرهنگ مستندسازي تصويری صنعت و فناوری كشور كوشش می كند، دارای ارج و منزلت باال تری است. 
اينك در دوره چهارم جشنواره فردا، وظيفه خود می دانم از تالش همه سازمان ها و همکاران جهادگرم در جهاددانشگاهی هنر و عزيزانی 

كه همراه و همدل با اين رويداد مبارک تالش نموده اند تشکر و تقدير و توفيق الهی را برای آنان مسئلت كنم.
اميدوارم در سايه همراهی و حمايت هرچه بيشتر بخش های مرتبط دولت از اين جشنواره، بتوان با ارتقاء ظرفيت ها و همچنين تقويت 
ارتباطات دو سويه با مخاطبان داخلی و خارجی، در برقراری تعامالت اثربخش و فعال با رسانه های بين المللی موفق و به اهداف ملی 

و فراملی نائل آمد.
در پايان پيشنهاد می نمايد، همه سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با موضوِع: سينما، صنعت و فناوری، با رويکرد رسيدن به اهداف 
عملياتی خود، از ظرفيت های باالی هنر و به ويژه هنر سينما حداكثر استفاده را برای ثبت و نمايش تالش های سازندگان ميهن عزيز و 

پيشرفت ايران اسالمی در دستور كار خود قرار دهند.
برای همگی از درگاه الهی سالمتی و مزيد توفيقات آرزومندم.

حميدرضا طيبی
رئيس جهاد دانشگاهي 

و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي



مايه مسرت و مباهات است كه امروز آهنگ پيشرفت و توسعه در حوزه های مختلف فناوری و 
صنعت، بيش از هر زمانی در جای جای ايران زمين به گوش می آيد و كشور ما به عنوان كانونی 
امن و با ثبات، مورد توجه سرمايه گذاران و شركت های بزرگ داخلی و خارجی قرار گرفته است. 
در چنين شرايطی، صنعت پتروشيمی به عنوان يکی از راهبردی ترين صنايع كشور كه نقشی 
بسيار اساسی و تعيين كننده در اقتصاد مقاومتی و خلق ثروت ملی دارد، بيشتر در كانون توجه 

قرار گرفته است.
برای كمك به روند حركت به سمت تعالی، ارتقای »فرهنگ صنعتی« جامعه و فرهنگ سازی 
در زمينه خودباوری و اعتماد به توان و توليد داخلی در بين اقشار مختلف، بسيار حياتی است.

اينجاست كه می توان از »هنر« به عنوان زبانی گويا و جذاب برای بيان احساسات، عواطف 
و حقايق صنعت و فناوری كشور و تاثيرگذاری بر جامعه مخاطب، مدد گرفت و به كمك اين 
پديده، به بيان درست و نمايش اصولی فعاليت ها و دستاوردهای علمی و صنعتی كشور پرداخت.
از ميان هنرهای مختلف و تجربه شده، قابليت های باالی هنر سينما و جادوی تصوير می تواند كمك زيادی بکند تا مفاهيم مورد نظر 
بهتر و قوی تر بيان شده و منتقل شوند. برهمين اساس اعالم می دارد كه خانواده بزرگ و قدرتمند پتروشيمی آماده همکاری و مشاركت 

در طرح ها و برنامه های فاخر فرهنگی و هنری در زمينه ارتقای فرهنگ صنعتی جامعه می باشد. 
برگزاری چهارمين جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی در سال »اقتصاد مقاومتی؛ توليد _ اشتغال« و در جمع خانواده بزرگ 
پتروشيمی در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس)عسلويه(، فرصت مغتنمی است تا گوشه ای از دستاوردها و فعاليت های ارزشمند 
تالشگران صنعت پتروشيمی ايران نمايش داده شود و باعث نزديکی و تعامل هنرمندان و مستندسازان با مديران صنعت پتروشيمی 

گردد.
اميدوارم اين رويداد سرآغاز مباركی برای تعامل دوسويه هنرمندان و مستندسازان با همکاران من در مجتمع های پتروشيمی ايران باشد 
و باعث رشد كمی و كيفی مستندسازی و به تصوير كشيدن فعاليت ها و دستاوردهای صنعتی، فناوری و دانشی اين بخش از صنعت 

پرافتخار كشور ايران شود.
در پايان از تالش تحسين  برانگيز دبيرخانه جشنواره در جهاد دانشگاهی هنر و از مشاركت كليه مديران، كارشناسان و كاركنان صنعت 

پتروشيمی كه با اين رويداد مبارک همراه و همدل شدند، صميمانه تشکر و قدردانی می نمايم.

مرضيه شاهدايی
معاون وزير نفت 

و مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی



كشور ايران به عنوان يکی از ظرفيت های توليد علم و فناوری در جهان، نيازمند روايتی صنعتی و 
فناورانه است و برای اين روايت ابزارهای مختلفی نياز است. توليد فيلم به ويژه فيلم های مستند، 

با محوريت صنعت و فناوری كمك زيادی می كند تا اين روايت قوی تر انجام شود.
جشنواره ها محلی برای گفت و گوی متوليان و مخاطبان و همچنين عرضه و ديدن شدن آثار 
هنری هستند. جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی به اين خاطر كه توانسته فضای گفت 
و گو و تعامل را بين صنعت و سينما فراهم نمايد و باعث ارزيابی و نمايش فيلم های صنعتی 
شده، جشنواره ای بارزش محسوب می شود. اين جشنواره می تواند پيام صنعت را با زبان گويای 
تصوير و صدا به اليه های مختلف جامعه تسری داده و از اين رهگذر، دانش صنعتی عموم مردم 

را ارتقا دهد.
برگزاری چنين جشنواره ای توسط نهادی فرهنگی و انقالبی چون جهاد دانشگاهی كه موفق شده 
چهار دوره از جشنواره را با مشاركت برخی از صنايع و متوليان فناوری برگزارنمايد، برای سازمان 
سينمايی كشور مايه خرسندی و مباهات است و می تواند ظرفيت های باالی سينمای فرهيخته و متعالی ايران را برای مراكز فناوری و 

صنعتی كشور باز نمايی كرده و موجب رشد و اعتالی فرهنگ و هنر از يك سو و پويايی صنايع از سوی ديگر شود.
اين جشنواره با هدف گفت و گو و همدلی سينماگران با مديران و كارگزاران صنعتی و آشنا سازی مردم با مسائل صنعتی كشور، حركتی 
پرخير و بركت است و قطعا آثار و نتايج آن در طول زمان نصيب ملت شريف ايران خواهد شد. اينجانب به نوبه خود و به نمايندگی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از برگزار كنندگان آن قدرداني مي نمايم و براي هنرمندان و سينماگران شركت كننده در بخش هاي 

مختلف جشنواره، آرزوي عزتمندي و سالمتی دارم.

محمدمهدی حيدريان
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و رييس سازمان سينمايی و سمعی، بصری



صنعت، فناوری و اقتصاد دانش بنيان در دنيای امروز مهمترين مولفه های پيشرفت يك كشور 
محسوب می شوند و ايران در ميانه سومين دهه از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی، بيش از 
پيش نيازمند حركت پرشتاب  به سمت بارور كردن چرخه های اقتصادی، گسترش فناوری و 

تبديل اقتصاد سنتِی ضعيف به اقتصاد دانش بنيان و علم محور است.  
به  سنتی  صنعِت  از  عزيمت  و  دانش بنيان  اقتصاد  به  چندان  دو  توجه  كه  باوريم  اين  بر  ما 
رويکردهای مدرن آن، بدون كمك مديوم های هنری نه تنها توفيق چندانی ندارد بلکه می تواند 
بسترساز ايجاد مشکالتی نيز شود؛ چرا كه هنر و به معنای خاص آن سينما و تصوير است كه 
می تواند بسترهای فرهنگی شکل گرفته در باور مردمان ديرين يك سرزمين را تغيير دهد و 
ذهن آن ها را به سمت و سويی هدايت كند كه هم آماده ايجاد تغييرات شگرف و رو به جلو 

باشند و هم فرهنگ استفاده مناسب از آن را پذيرا شوند. 
در اين راستا جشنواره ملی فيلم و عکس فناوری و صنعتی، می تواند از طريق ايجاد ارتباط 
رويداد ملی می تواند  اين  ببخشد. همچنين  را سامان  و مديران هر سه بخش، خأل موجود  فناور  ميان سينماگر، صنعتگر،  منطقی 
فناوران،  تورهای آموزشی هدفمند، دانشجويان مستعد كه همان سينماگران،  و  برگزاری كارگاه های  بر  برنامه ريزی دقيق، عالوه  با 
صنعتگران و مديران آتی كشور هستند را پرورش دهد و ذهن خالق مديران را نيز به سمت استفاده صحيح و نه مستقيم و بدون 

كيفيت از ابزار سينما سوق دهد. 
اميد است كه جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی در دوره های آتی خود بتواند باريك راه های ايجاد شده در اين چهار دوره را 

گسترش داده و زمينه ساز تحقق اهداف عالی خود شود؛ ان شاهلل.  
در پايان، بر خود الزم می دانم كه از همياری همکاران جوانانم در تيم برگزاری جشنواره فردا سپاسگزاری كنم. همچنين از اصحاب 
رسانه، سينماگران، صنعتگران، فناوران و مديران اين بخش ها كه در دو دوره گذشته، بدون دريغ ما را در برداشتن گام های بلند و فراتر 

از انتظار برای اين رويداد ملی ياری كردند، نهايت تشکر را دارم.
مسعود نجفی
دبير جشنواره
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متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران

آثار: ساخت فيلم كوتاه داستانی قاصدک و مستندهای فيلم ناتمامی برای دخترم سميه، 
وطن دوستی، جايی كه زندگی می كنيم، مالقات پشت ديوار اشرف، نامه 26آبان 59، 

ماموستا

مرتضی پايه شناس

تصویری آثار  انتخاب  هیأت 



متولد: 1342/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی فيلم از دانشگاه هنر و كارشناسی ارشد پژوهش هنر

آثار: تهيه كننده فيلم هاي سينمايي طبقه سوم، ورود زنده ها ممنوع و ساخت فيلم هاي كوتاه و 
مستندهايي چون نواهای گمشده، نقاره، فرشتگان مينياتورهاي ايراني، باغ در مينياتورهاي ايران، 
تاريخ نقاش مينياتوري، مجسمه های مرگ، دير گچين، سياه گالش، سفر آواز و ارغوان، سمت 

خاموش يك عکس، آواز پر جبرئيل، درخت سخنگو، آواز دريانوردان خليج فارس
ساير: نگارش كتاب های چون عکس های تعزيه ايران در دوره قاجار، انسان، سينما، شهر و بودن يا 

نبودن، تدريس سينما در دانشگاه آزاد
مسئوليت ها: مدير سينماتك موزه هنرهای معاصر تهران از سال 77 به مدت 10 سال، سردبير 
اخبار علمی فرهنگی هنری شبکه خبر از سال 78 تا 82، دبير فرهنگستان هنر از سال 80 تا 82، 

مدير واحد توليد فيلم موسسه رسانه های تصويری از سال 82 تا 88

عليرضا قاسم خان

متولد: 1342/ همدان
تحصيالت: كارشناسی ارشد فلسفه

آثار: ساخت مستندهای ارگ بم، مسجد جامع عقيق اصفهان، مسيح در جلفا، 
حلقه های گمشده، خاطرات روی شيشه، ميدان بی حصار، تهران فردا

مسئوليت ها: عضو هيات مديره انجمن مستندسازان ايران

مهرداد زاهديان



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

آثار: ساخت فيلم سينمايی پات، شانزده فيلم كوتاه و سه مستند از جمله جای منو 
توی اتاق بنداز، راديولوژی يك پرتره، تاللو، سالم آقای ايول، ساخت بيش از 200 

آگهی تبليغاتی تلويزيونی و رپورتاژ آگهی
مسئوليت ها: عضو هيات مديره انجمن فيلم كوتاه ايران- ايسفا، عضو آكادمی خانه 

سينما

داوران هیأت 

امير توده روستا



متولد: 1338/ تهران
تحصيالت: دانش آموخته رشته زبان و ادبيات فارسي

آثار: تهيه كننده اجرايی فيلم سينمايی محمد )ص(
ساير: پژوهشگر، كارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه

مسئوليت ها: مدير كل توليد، طرح و برنامه و قائم مقام شبکه 2 سيما )65-73(، معاونت 
توليد مركز سيمافيلم )78 و 74(، مديركل توليد سيما ) 81 78(، مديرعامل بنياد 
سينمايي فارابي )81 و 85(، دبير جشنواره بين المللي فيلم فجر )6 دوره(، دبير جشنواره 
بين المللي كودک و نوجوان )5 دوره(، دبير سومين جشنواره بين المللي فيلم شهر، مشاور 

ارشد سازمان سينمايی

عليرضا رضاداد

متولد: 1330/ كرمانشاه
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی از مدرسه عالی سينما تلويزيون و دارای مدرک 

درجه يك هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
آثار: كارگردانی فيلم های سينمايی رابطه، پرنده كوچك خوشبختی، عبور از غبار، 
زمان از دست رفته، عشق بدون مرز، شمعی در باد، رويای خيس، بچه های ابدی، 
ويدئويی  دودی،  سقف  زير  نمی زنند،  فرياد  دختر ها  هيس  دنباله دار،  خواب های 
چشمه های  آمنه،  برای  عروسی  شش  كوچك،  هركول  رسول  مستند  حرفه ای ها، 

دره سنگستان، چهارشنبه آخر، گردنبندی از قاصدک برای خواهرم، ببر دره عشق
ساير: تهيه كنندگی فيلم هايی چون بيست، بچه های ابدی، خواب های دنباله دار و 

نويسندگی، پژوهش، تدريس كارگردانی و بازيگری
مسئوليت ها: مدير عامل شركت سينمايی خورمهر فيلم

پوران درخشنده



متولد: 1358/ مشهد
تحصيالت: ديپلم

آثار: ساخت فيلم های سينمايی دهليز، سيانور، داركوب، مستند بلند ستاره 
روی زمين، مجموعه تلويزيونی پرده نشين، بازی در فيلم های سينمايی چون 
آژانس شيشه ای، طال و مس، گزارش يك جشن، فرزند خوانده، ميهمان داريم

متولد: 1330/ جهرم
تحصيالت: دكتری پژوهش هنر با گرايش هنرهای دراماتيك شاخه سينما و تلويزيون

آثار: بيش از سه دهه فعاليت در مستندسازی و ساخت بيش از 30 فيلم از جمله نخل: درخت 
ايران در يك نگاه  ايرانی،  ايران، قهرمانی، يوز  زندگی، كشتی كوير، موسيقی فولکلور شمال 

كوتاه، گور بومی ايران و چندين مجموعه مستند تلويزيونی
ساير: تدريس دروس تخصصی تدوين و مستندسازی، نگارش و ترجمه ده ها جلد كتاب سينمايی و 

بيش از يکصد مقاله تخصصی 
مسئوليت ها: عضو هيأت علمی دانشگاه صداوسيما

بهروز شعيبی

احمد ضابطی جهرمی





مستند

موضوع: مستند معرفی شركت ملی نفت ايران.

تهيه کننده: عباس صوفی و سعيد بشيری
پژوهشگر: فربد صوفی، سعيد اسالم زاده

فيلمنامه: سعيد بشيری
تصويربردار: مسعود امينی تيرانی، داود ملك 

حسينی
صدابردار: علی حافظ پور

صداگذار: فربد صوفی
موسيقی: سعيد شعبانی

انيماتور: رضا انصاريان
تدوين: كامبيز قوام زاده و فربد صوفی

نويسنده گفتار متن: سعيد اسالم زاده
گوينده متن: رويا نونهالی

متولد: 1342/ قصر شيرينشهر: تهران
تحصيالت: كارشناسی سينما

راه بان، مستند دو قسمتی  فيلمشناسی: مستند 
سرزمين بهار، مجموعه های تلوزيونی دوقدم مانده به 

صبح، كارگاه هنر، سفيد 

كارگردان: سعيد بشيری

آوای آفتاب 

كارگردان: محمود رحمانی

موضوع: پس از جنگ تحميلی بيش از هفتاد درصد اراضی كشاورزی خوزستان و بخشی از اراضی ايالم از بين رفتند و 
در طول ساليان سال به شوره زار بدل گشتند، خشکسالی و عدم مديريت صنعتی آب عامل تخريب بيشتر شد. در سال 92 

طرح صنعتی كردن كشاورزی به نام 550 هزار هکتار كليد خورد و ...

تهيه کننده: محمود رحمانی
پژوهشگر: محمود رحمانی
فيلمنامه: محمود رحمانی

تصويربردار: محمدرضا تيموری
صدابردار: آرش اسحاقی
صداگذار: طال آزادروش

تدوين: آرش اسحاقی
نويسنده گفتار متن: آرش اسحاقی

گوينده متن: ناصر تهماسب
شهر: تهران

گند )بلندترين پالن سکانس سينمای مستند ايران(، فيلمشناسی: نفت سفيد، مدار صفر درجه، ملف تحصيالت: فارغ التحصيل گرافيكمتولد: 1358
مادرم بلوط و مسافران

آب آتش خاک

/

/

1395

26 دقيقه1395

29 دقيقه

26



چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: حيات قنات زارچ طوالنی ترين قنات دنيا، مدتهاست به دليل ورود فاضالب صنعتی و بيمارستانی با بحران مواجه 
شده است.

تهيه کننده: عليرضا دهقان
پژوهشگر: عليرضا دهقان

تصويربردار: بهروز بادروج، دانيال نبيل و 
عليرضا دهقان

صدابردار: محمد صالحی
صداگذار: طاهر پيشوايی
موسيقی: مجتبی حبيبی

تدوين: عليرضا دهقان
نويسنده گفتار متن: عليرضا دهقان

گوينده متن: عليرضا دهقان
شهر: تهران

بيست وهفتم، آرامش در سنگ، التيامزندگی، تاالس، من فقط ايدز دارم، بوی گردو، روز فيلمشناسی: مستندهای آرزوی سرد، نخل درخت تحصيالت: كارشناسی ارشد سينمامتولد: 1367/ يزد

كارگردان: عليرضا دهقان

اوسیا

موضوع: روايتی از زندگی مرد نفتی ايران

تهيه کننده: عرفان قاسمپور
پژوهشگر: محمود ناظری

فيلمنامه: ميرعباس خسروی نژاد
تصويربردار: رسول حسن زاده
صدابردار: محسن خدابخشی

تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
شهر: تهران

متولد: 1356/ شهريور
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه آب در خوابگه 
مورچگان، ايمان، آزاده، كالس پنجم ب، روز ولنتاين، 

فروزان

كارگردان: ميرعباس خسروی نژاد

از آبادان تا عسلویه 

/

/ 1395

30 دقيقه1394

45 دقيقه
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مستند

موضوع: نگاهی بر فعاليت های معاونت علمی در توسعه اقتصاد دانش بنيان

متولد: 1357
تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی

گياهان  توليد  چون  مستندهايی  فيلمشناسی: 
دارويی و سامانه هوشمند ارتباطات خودرويی

كارگردان: شيرزاد احمدی

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

فيلمشناسی: ساخت چندين مستند، انيميشن و تحصيالت: كارشناسی تدوين سينمامتولد: 1366/ يزد
تيزر

كارگردان: علی نيکوكار

تهيه کننده: ستاد توسعه فرهنگ علم ، 
فناوری و اقتصاد دانش بنيان

فيلمنامه: آرزو عباسيان
تصويربردار: مهدی هاديفر

تدوين: شيرزاد احمدی
نويسنده گفتار متن: شيرزاد احمدی

گوينده متن: مهدی بقائيان
شهر: تهران

برمدار پیشرفت

تهيه کننده: علی نيکوكار
پژوهشگر: علی نيکوكار

تصويربردار: علی نيکوكار و سعيد نيکوكار
صداگذار: علی نيکوكار

انيماتور: علی نيکوكار و محسن زمانپور
تدوين: علی نيکوكار

نويسنده گفتار متن: علی نيکوكار 
و كرامت يزدانی

گوينده متن: مجيد علمی
شهر: يزد

باروری ابرها

/

/

1395

17 دقيقه1395

40 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: الهه و صادق، دو جوان ايرانی جزو 100 كانديدای جهانی پروژه مارس وان برای سفر يك طرفه به سياره مريخ 
هستند. اما آيا اين يك تصميم ساده است؟ »بی بازگشت« مستندی كوتاه است كه چالش ها، ترديدها و روياهای اين دو نفر 

درباره يك ماجراجويی ناممکن را دنبال می كند، يك سفر بی بازگشت!

تحصيالت: كارشناسی علوم و ارتباطات  گرايش متولد: 1354/ تهران
فيلمشناسی: مستندهای مادران هميشه، نينجای روزنامه نگاری

ايرانی، دربند، بی بازگشت

كارگردان: مرجان رياحی

موضوع: مستندی درباره توانمندی های اقتصادی استان خوزستان.
متولد: 1361/ اهواز - 1362/ ماهشهر

تحصيالت: كارشناسی سينما/كارشناسی سينما
فيلمشناسی: كمايی) مستندهايی چون داستان 

يك شهر و آذر از آسمان(

كارگردان: مهيار بحرينی و مسعود كمايی

تهيه کننده: مهيار بحرينی
پژوهشگر: مسعود كمايی
فيلمنامه: مسعود كمايی

تصويربردار: مهيار بحرينی
صداگذار: مسعود كمايی

تدوين: مسعود كمايی
نويسنده گفتار متن: مسعود كمايی

گوينده متن: فريبا رمضان پور
شهر: سربندر

تهيه کننده: مرجان رياحی
پژوهشگر: مريم پاپی

فيلمنامه: مرجان رياحی
تصويربردار: بهروز بادروج

صدابردار: هادی معنوی پور و حسن شبانکاره
صداگذار: يونس اسکندری

تدوين: كاوه مظاهری
نويسنده گفتار متن: مرجان رياحی

گوينده متن: شبنم قلی خانی
شهر: تهران

بی بازگشت

بهشت اینجاست

/

/

1395

1395

29 دقيقه

28 دقيقه

29



مستند

موضوع: زندگی و كارِ صنعت گر و كارآفرين كشور، علی اصغرحاجی بابا.

متولد: 1338/ تهران
تحصيالت: كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی

كَمس،  عروسك های  مستندهای  فيلمشناسی: 
دوبه، هوای تازه، از سايه برون آی

كارگردان: بهرام عظيم پور

موضوع: جابجايی يك هواپيما غول پيکر روسی از حوالی فرودگاه مهرآباد به پارک فناوری پرديس.

فيلمشناسی: مستندهای موچين، گزارش درباره تحصيالت: كارشناسی مهندس راه آهنمتولد: 1360/ تهران
مينا، روتوش

كارگردان: كاوه مظاهری

تهيه کننده: مجتبی ميرتهماسب )تهيه 
شده در كارگاه فيلم كارآ باهمکاری بنياد 

توسعه كارآفرينی زنان و جوانان(
پژوهشگر: عليرضا خوشبخت

تصويربردار: محمد حدادی
صدابردار: يداهلل نجفی

صداگذار: اميرحسين قاسمی
موسيقی: بابك ميرزاخانی

تدوين: شبنم حسينی

تهيه کننده: سعيد كرمی
پژوهشگر: كاوه مظاهری
فيلمنامه: كاوه مظاهری

تصويربردار: وحيد الوندی فر
صدابردار: علی عدالت دوست

صداگذار: يونس اسکندری
انيماتور: سهيل جعفريان و محمد طاهری

تدوين: پويان شعله ور
نويسنده گفتار متن: كاوه مظاهری

گوينده متن: علی خسروی
شهر: تهران

پنبه تا  آتش

پرواز تا پردیس

/

/

1395

52 دقيقه1395

53 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: فرايند توليد داروهای گياهی در پژوهشکده گياهان دارويی

سامانه هوشمند ارتباطات خودرويیفيلمشناسی: مستندهايی چون بر مدار پيشرفت، تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزیمتولد: 1357

كارگردان: شيرزاد احمدی

موضوع: بررسی موقعيت كار معدن مس سرچشمه و تبعات ناشی از آن بر محيط كار، آلودگی صوتی و محيط زيست 
انسانی، حيوانی و گياهی و تأثيرات مخرب آن بر كشاورزی منطقه با نگاه بهينه سازی ابزارها و وسايل و محيط  پيرامون.

متولد: 1340/ اردبيل
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: نويسنده و كارگردان فيلم های 
سينمايی پرنده بازكوچك، او، روييدن در باد، فصل 

بلوغ، نويسنده و كارگردان فيلم های مستند آينه های 
غبار گرفته، برگ های ناخوانده، فيروزه، سفير صلح

كارگردان: رهبر قنبری

تهيه کننده: روابط عمومی پژوهشکده 
گياهان دارويی

فيلمنامه: شيرزاد احمدی
تصويربردار: مهدی هاديفر

تدوين: شيرزاد احمدی
نويسنده گفتار متن: شيرزاد احمدی

گوينده متن: مهدی بقائيان
شهر: تهران

تولید گیاهان دارویی

تهيه کننده: رهبر قنبری
پژوهشگر: رهبر قنبری
فيلمنامه: رهبر قنبری

تصويربردار: عارف نامور
صدابردار: كاميان اسکندر خلج

صداگذار: مهران كرمی
موسيقی: مهريار قنبری

تدوين: مهران كرمی
شهر: تهران

تب مسین

/

/

1395

1395

12 دقيقه

42 دقيقه
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مستند

موضوع: عده ای از مهندسان جوان ايرانی با استفاده از روش های نوين كشاورزی اقدام به اصالح زمين های بيابانی و نمك زار 
خرمشهر كرده و آنها را برای كشت گندم آماده می كنند.

متولد: 1355/ انديمشك
تحصيالت: كارشناسی ارتباط تصويری

فيلمشناسی: ساخت بيش از 40 فيلم مستند

كارگردان: علی شهابی نژاد

موضوع: چالش های صادرات، واردات و توليد چوب بستنی در ايران.

متولد: 1365/ اراک
انعکاس، تحصيالت: كارشناسی ارشد زمين،  انتظار  مستندهای  زورخانه، كيخسرو در بند، انيميشن زبان ماریفيلمشناسی: 

كارگردان: محمد طالبی

تهيه کننده: علی شهابی نژاد
پژوهشگر: علی شهابی نژاد

تصويربردار: علی شهابی نژاد
صدابردار: حميد مقدم

صداگذار: علی شهابی نژاد
تدوين: علی شهابی نژاد

نويسنده گفتار متن: زهرا انوشه
گوينده متن: مهرداد حق شناس

شهر: آبادان

تهيه کننده: محمد طالبی
پژوهشگر: محمد طالبی

تصويربردار: مصطفی ملوان
صدابردار: محمدنقی علی آبادی

صداگذار: محمد طالبی
تدوين: محمد طالبی

نويسنده گفتار متن: محمد طالبی
گوينده متن: محمد طالبی

شهر: اراک

خاک سبز

چوب بستنی

/

/

1395

15 دقيقه1395

16 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: روايتی از رودخانه زاينده رود در دوره كوتاه حيات چهل روزه اش و ارتباطش با صنعت، كشاورزی و جامعه امروز 
اصفهان.

متولد: 1352/ اصفهانی
روشنی، بهره رويا، مثل آب برای ماهی، اصفهان در فيلمشناسی: ساخت مستندهای صنعتی خطی از تحصيالت: كارشناسی سينما
بوق كارخانه ها، در عمق ميدان

كارگردان: بهروز ملبوس باف اصفهانی

موضوع: روايتی از صنعت استان قزوين.

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

رويای  نقش،  شکوه  مستندهای  فيلمشناسی: 
گمشده، شهری كه می شناسم، سرگذشت يك بلديه

كارگردان: احسان معصوم

تهيه کننده: بهروز ملبوس باف اصفهانی
پژوهشگر: بهروز ملبوس باف اصفهانی

تصويربردار: بهروز ملبوس باف اصفهانی
صدابردار: حميد صابری
صداگذار: حميد اسالمی

موسيقی: نادر خالدی
تدوين: زهرا نيازی و بهروز ملبوس باف 

اصفهانی
شهر: اصفهان

تهيه کننده: احسان معصوم
پژوهشگر: احسان معصوم

تصويربردار: جواد رزاقی زاده
صدابردار: جواد رزاقی زاده
صداگذار: احسان معصوم

تدوين: احسان معصوم
نويسنده گفتار متن: احسان معصوم

گوينده متن: ناصر ممدوح
شهر: قزوين

زنده به رود

راژیا

/

/

30 دقيقه1395

8 دقيقه1396
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مستند

موضوع: فعاليت های شركت داروسازی سبحان انکولوژی

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلم های  كارگردان  و  نويسنده  فيلمشناسی: 
آتوسا  بعد مهرآباد، خنده های  سينمايی دو ساعت 
چون  مستندی  مجموعه های  كارگردان  و  طراح 
حلقه  پهلوانی،  نواهای  و  آواها،  اسب،  تلويزيونی 

وصل،آن سفر كرده، سفر، مادران ايرانی

كارگردان: عليرضا فريد

موضوع: فناوری ارتباطات و كاربردهای آن در ساماندهی حمل و نقل در كشور.

فيلمشناسی: مستندهايی چون بر مدار پيشرفت، تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزیمتولد: 1357
توليد گياهان دارويی

كارگردان: شيرزاد احمدی

محسن  و  بازغی  پژمان  تهيه کننده: 
همايونی طوسی

پژوهشگر: عليرضا فريد 
تصويربردار: سيروس عبدلی

صدابردار: بهرام حاجيان
صداگذار: علی ابوالصدق

تدوين: پرهام بازغی
گوينده متن: ژاله صادقيان

شهر: تهران

سبحان انکولوژی

تهيه کننده: مركز فناوری اطالعات جهاد 
دانشگاهی صنعتی شريف

پژوهشگر: گروه پژوهشی مركز فناوری اطالعات 
جهاد دانشگاهی صنعتی شريف

فيلمنامه: كوروس حمزه و سعيد ملکی پور
تصويربردار: مهدی هاديفر
صداگذار: شيرزاد احمدی
انيماتور: شيرزاد احمدی
تدوين: شيرزاد احمدی

نويسنده گفتار متن: كوروس حمزه
گوينده متن: مهدی بقائيان

شهر: تهران

سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی

/

/

1395

13 دقيقه1395

21 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: تعميرات اساسی دكل حفاری سينا 1 توسط جوانان ايرانی برای اولين بار در كشور.

بخشی ارگ بم، پرواز655، پايه يكسفيد كور، مرهمی برای سلول های خاكستری، نجات فيلمشناسی: تهيه و كارگردانی مستندهای ماهی تحصيالت: كارشناسی ارشد مردم شناسیمتولد: 1355/ كرمان

كارگردان: محمدمهدی ملك قاسمی

موضوع: مراحل هفت گانه زيست بوم كارآفرينی.

متولد: 1358/ همدان
تحصيالت: كارشناسی معماری

فيلمشناسی: مستندهای بيکاری، يك خواب كوتاه، 
ساقه های سيمی، ديوارها، نقشی بر محراب، مکالمه 

با ديوار

كارگردان: وحيد الوندی فر

تهيه کننده: محمدمهدی ملك قاسمی
پژوهشگر: محمدمهدی ملك قاسمی
فيلمنامه: محمدمهدی ملك قاسمی

تصويربردار: اميد ميرزايی
صدابردار: مجيد حسينی نسب

صداگذار: علی خاتمی
موسيقی: حسين ملك قاسمی

انيماتور: نجفی زاده
تدوين: علی خاتمی

نويسنده گفتار متن: محمدمهدی 
ملك قاسمی

گوينده متن: حسن باقری
شهر: تهران

تهيه کننده: سعيد كرمی
پژوهشگر: وحيد الوندی فر
فيلمنامه: وحيد الوندی فر

تصويربردار: وحيد الوندی فر
صدابردار: علی عدالت دوست

صداگذار: يونس اسکندری
انيماتور: محسن خير آبادی و محمد طاهری

تدوين: روح اله كريمی
نويسنده گفتار متن: وحيد الوندی فر

گوينده متن: سجاد ميرسعيد
شهر: تهران

سینا

سفر رویاها 

/

/

1395

1395

25 دقيقه

29 دقيقه
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مستند

موضوع: درباره ساخته شدن پل صدر و تونل نيايش و معضل ترافيك شهر تهران می باشد.

تهيه کننده: محمد آفريده
پژوهشگر: اميرعلی اعاليی

تصويربردار: اميرعلی اعاليی
صدابردار: رضا اسدی

صداگذار: اميرعلی اعاليی
تدوين: اميرعلی اعاليی

نويسنده گفتار متن: اميرعلی اعاليی
گوينده متن: داود مجدنيا

شهر: تهران

متولد: 1358/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

و  داستانی  كوتاه  فيلم   7 ساخت  فيلمشناسی: 
مستند

كارگردان: اميرعلی اعاليی

طبقه دوم 

موضوع: جمعی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شريف در سال های ابتدايی انقالب گردهم می آيند و فعاليت صنعتی 
خودشان را با نام گروه طبرستانی ها آغاز می كنند. آن ها پس از گذشت سال ها، همچنان دوست و شريك يکديگرند.

تهيه کننده: مجتبی ميرتهماسب )تهيه شده 
در كارگاه فيلم كارآ باهمکاری بنياد توسعه 

كارآفرينی زنان و جوانان(
پژوهشگر: محمدرضا مقدسيان، محسن 

عبدالوهاب، عليرضا خوشبخت
تصويربردار: محمدرضا جهان پناه، محمدرضا 
تيموری، محمد حدادی، رضا عبيات، محسن 

عبدالوهاب
صدابردار: يداهلل نجفی، نظام  الدين كيائی، 

وحيد رضويان، اشکان طلوعيان
صداگذار: اميرحسين قاسمی

موسيقی: رضا مرتضوی
لطفًا متولد: 1336/ تهرانتدوين: احمد وفايی سينمايی  فيلم های  ساخت  از جمله الخ مزار، همسران حاج عباسبازی )مشترک(، ساخت بيش از بيست فيلم مستند مزاحم نشويد، به دنيا آمدن، گيالنه )مشترک(، خون فيلمشناسی: 

كارگردان: محسن عبدالوهاب

طبرستانی ها

/

/

1395

12 دقيقه 1393

49 دقيقه

36



چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: ساخت ماشين خورشيدی

تهيه کننده: حوزه هنری
پژوهشگر: وحيد فرجی

تصويربردار: وحيدفرجی و مجتبی كوچکی
صدابردار: اميرشاملوفرد

صداگذار: محمدحسين ابراهيمی
تدوين: اميركيانی

شهر: تهران

تحصيالت: كارشناسی عکاسیمتولد: 1358/ تهران

كارگردان: وحيد فرجی

غزال ایرانی 

موضوع: اين مستند كوتاه قابليت های منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس و آينده اين منطقه را نشان می دهد.

تهيه کننده: منطقه وِيژه اقتصادی انرژی پارس
پژوهشگر: امين آزاد

تصويربردار: امين آزاد و الهام زهره وند
صدابردار: الهام زهره وند

تدوين: امين آزاد
شهر: تهران

متولد: 1361/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

ماشين،  عشق  مستندهای  ساخت  فيلمشناسی: 
چرا رفتم ايتاليا، برای دخترم نگين، آتش زرتشت، 
مرسی، ساخت بيش از 15 مستند صنعتی از جمله 
رنو در ايران، راننده، آينده رنو در ايران، محصوالت 

جديد رنو، استارت

كارگردان: امين آزاد

عسلویه

/

/

1395

1395

60 دقيقه

5 دقيقه
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مستند

موضوع: نگاهی به يك قوطی فراموش شده به نام كبريت.

تهيه کننده: مهران فيروزبخت
پژوهشگر: مهدی صادقی و مهران فيروزبخت

صدابردار: عليرضا توكلی
تدوين: مهران فيروزبخت

نويسنده گفتار متن: ناصر حبيبيان
گوينده متن: بهرام بهبهانی

شهر: تهران

متولد: 1362/ زنجان
تحصيالت: كارشناسی ارشد كارگردانی

ژنو،  تهران  پرواز  مستند  ساخت  فيلمشناسی: 
مجموعه مستند مشاهير، كوتاه داستانی با جريان

كارگردان: مهران فيروزبخت

کوپریتو

موضوع: قاسم تك  دهقان فردی است كه ادعا می كند داروی سرطان را كشف كرده و به دنبال ثبت آن است. او در عين 
حال نگرانی زيادی از دزديده شدن فرمول اين دارو دارد و به دنبال فرد قابل اعتمادی برای ثبت اين فرمول است.

تهيه کننده: مهدی شامحمدی
پژوهشگر: لقمان خالدی و هدی ارشد 

رياحی
تصويربردار: بهروز بادروج
صدابردار: تامی ايل بيگی

صداگذار: حبيب آرمان
موسيقی: حبيب خزايی فر

تدوين: لقمان خالدی
شهر: تهران

متولد: 1357/ كرمانشاه
از تحصيالت: ديپلم مستند  عنوان  چندين  ساخت  جمله  من مسافرم، مشترک مورد نظر، كمی باالترفيلمشناسی: 

كارگردان: لقمان خالدی

فصل هرس

/

/

1395

37 دقيقه1394

75 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

مستند

موضوع: بيوگرافی پدر بتن ايران.

تهيه کننده: مهدی شاه محمدی
پژوهشگر: مهدی شاه محمدی

تصويربردار: سامان لطفيان
صدابردار: حميد شهامتی

تدوين: رويا پاشاكی
نويسنده گفتار متن: مهدی شاه محمدی

گوينده متن: ناصر طهماسب
شهر: تهران

كارگردان: فرهاد درودگر

متولد: 1356/ اصفهان
قصه تحصيالت: كارشناسی ارشد آفسايد،  در  جام  مستندهای  اين فيلمشناسی:  ميان  آفتاب گردان،  گلهای  همرنگ  قاصدک، 

روزها ايستاده ام

مرد بتنی

موضوع: بازخوانی طرح تغيير محور مجتمع فوالد مباركه بعد از سی سال؛ اين فيلم تالش دارد دريابد رهنمودهای طرح 
تحول، در اكنون چه كمك هايی می تواند به حل بحران آب منطقه كند و فوالد مباركه به عنوان مهم ترين صنعت منطقه 

چه اقداماتی در اين راستا به خرج داده است.

متولد: 1336/ صومعه سرا
انسانی، رتبه 2  تحصيالت: كارشناسی جغرافيای 

هنری )كارشناسی ارشد(
گوهر،  برترين  مستندهای  ساخت  فيلمشناسی: 
سنگ آهن اراده، زخم، شغل، دختركم، پسركم، ن 
مثل نخ، ن مثل نقش، اصفهان، زنده رود، يك روز به 

خصوص، بم، يازده سال بعد، اين دو زن

تهيه کننده: محمدسعيد محصصی
پژوهشگر: محمدسعيد محصصی
فيلمنامه: محمدسعيد محصصی
تصويربردار: محمدعلی ميرزايی

صدابردار: عطا محمدی
صداگذار: مجتبا وطن خواهان

موسيقی: عليرضا مهوری
تدوين: مجتبا وطن خواهان

نويسنده گفتار متن: محمدسعيد محصصی
گوينده متن: محمدسعيد محصصی

شهر: اصفهان

كارگردان: محمدسعيد محصصی

ما زنده به آبیم

/

/

1395

1395

55 دقيقه

55 دقيقه
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مستند

موضوع: پارسيلون بزرگترين توليد كننده نخ نايلون 6 در ايران.

تهيه کننده: محمدرضا حافظی
پژوهشگر: محمدرضا حافظی

تصويربردار: محسن مرادی نژاد
صدابردار: امين مظلوم ساكی
صداگذار: محسن كردستانی

تدوين: محمدرضا حافظی
نويسنده گفتار متن: محمدرضا حافظی

گوينده متن: داود نماينده
شهر: خرم آباد

متولد: 1351/ خرم آباد
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی

فيلمشناسی: ساخت مستندهای لير، راه بی عبور، 
داستانی بال كاغذی، نقش بر ديوار

كارگردان: محمدرضا حافظی

یک قربانی بزرگ

موضوع: فرآيند احداث پل كابلی ميدان امام حسين )ع( در مشهد.

تهيه کننده: محمود ناصری
پژوهشگر: مهدی مختاری
فيلمنامه: مهدی مختاری

تصويربردار: مهدی كاللی
صدابردار: اكبر طبسی

صداگذار: محمود رضايی
انيماتور: حسين عوامی و بهمن تهرانی

تدوين: محمود رضايی و مهدی مختاری 
نويسنده گفتار متن: مهدی مختاری

گوينده متن: بابك پاييزان
شهر: تهران

متولد: 1355/ تهران
برسنگ، مشهد شهر بهشت، پشت اين درفيلمشناسی: مستندهای تسبيحی از ستاره، غلبه تحصيالت: كارشناسی ارشد

كارگردان: مهدی مختاری

نماد ماندگاری

/

/ 20 دقيقه1391

30 دقيقه 1394
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آیتم های تبلیغاتی

موضوع: حمايت از توليد ملی.

تهيه کننده: مهدی افضل زاده
فيلمنامه: مهدی افضل زاده

تصويربردار: افشين گودرزی
صداگذار: محمدحسن فالح
انيماتور: محمدحسن فالح
تدوين: محمدحسن فالح

نويسنده گفتار متن: اميرعلی صبوری
گوينده متن: مجيد حبيبی

شهر: تهران

متولد: 1369/ تهران
تحصيالت: كارشناسی

فيلمشناسی: تك فرزندی، به خانواده برگرديم

كارگردان: مهدی افضل زاده

ایرانی بخریم

موضوع: سفری هوايی در ميدان نفتی آذر

تهيه كننده: مسعود كمايی
تصويربردار: مسعود كمايی

صدابردار: هادی كريمی
تدوين: مسعود كمايی

كارگردان: مسعود كمايیشهر: بندر امام خمينی

فتح تحصيالت: كارشناس سينما گرايش كارگردانیمتولد: 1362/ ماهشهر به  كسی  ديگر  مستندهای  به فيلمشناسی:  باشی  نخفته  داستانی نينديشيد، صيد ماهی، كه شبی  كوتاه  شهر،  يك  داستان  سالی،  مقدس، درازنای  متن  شمعدانی ها،  آوردی،  كجا  از  جزوه، 
يك گزارش ساده

آذر از آسمان

/

/

1394

2 دقيقه1394

10 دقيقه قه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

آیتم های تبلیغاتی

موضوع: اين فيلم در پی معرفی شركتی دانش بنيان است كه در حال تکميل دستگاهی است كه به بيماران ضايعات نخاعی 
امکان ايستادن و حركت می دهد.

تهيه کننده: معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری

پژوهشگر: سلمان حمزه پور
فيلمنامه: سلمان حمزه پور

تصويربردار: سلمان حمزه پور
صدابردار: حسام جهانديده

صداگذار: خانم ايال سالميان
انيماتور: خانم ايال سالميان

تدوين: ايال سالميان و سلمان حمزه پور
شهر: تهران

شريان فيلمشناسی: ساخت مجموعه مستندهای رشته تحصيالت: كارشناسی ارشد رسانهمتولد: 1346/ ميانه بنيادی،  سلول های  فناوری،  زيست  تا كليسای اجميادزين، نبردی از جنس سازندگیهستی بخش، اقتصاد روز، مستند نقره، مسجد كبود زندگی، پيشگامان علم، هوافضا، اقتصاد هسته ای، پرتو حيات، 

كارگردان: سلمان حمزه پور

پاراواک

موضوع: نمايش يك روز فعاليت در پااليشگاه شازند با استفاده از تکنيك تايم لپس.

تهيه کننده: سعيد دهقانی
پژوهشگر: سعيد دهقانی
فيلمنامه: سعيد دهقانی

تصويربردار: سعيد دهقانی
صداگذار: رضا شيشه گران

تدوين: رضا شيشه گران
شهر: تهران

متولد: 1359/ بوشهر
تحصيالت: كارشناسی سينما

فيلمشناسی: ساخت20 فيلم صنعتی و 18 مستند

كارگردان: سعيد دهقانی

اینجا ایران، پاالیشگاه شازند

/

/

6 دقيقه1395

2 دقيقه1393
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آیتم های تبلیغاتی

موضوع: معرفی شركت تابان تابلو

تهيه کننده: پويان وزيری
پژوهشگر: پويان وزيری

تصويربردار: پويان وزيری
صداگذار: پويان وزيری

انيماتور: پويان وزيری و پيمان افضلی
تدوين: پويان وزيری

شهر: كرج

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما

فيلمشناسی: ساخت مستندهای در قاب، در 
آغوش خورشيد، كالرا، ساخت بيش از 10 مجموعه 
مستند صنعتی، تبليغاتی  شركت آداک بهين نيرو، 

كوتاه داستانی تامل، تا رهايی از دانستگی، وجود 
خارجی

كارگردان: پويان وزيری

تابان تابلو

موضوع: قرض الحسنه

تهيه کننده: رضا توفيق جو
پژوهشگر: رضا توفيق جو
فيلمنامه: رضا توفيق جو

تصويربردار: مسعود امينی تيرانی
صدابردار: احسان شفيعی
صداگذار: احسان افشاريان

موسيقی: وحيد طارمی
انيماتور: كيان فروتن

تدوين: محمد مهدی باقری
نويسنده گفتار متن: بيتا شباهنگ

گوينده متن: نگين كيانفر
شهر: تهران

از تحصيالت: مهندسی معدن )ناتمام(متولد: 1358/ رشت گزارشی  زارِخاک،  مستندهای  ماناسلو، بازی يافت، تاداايکس، فيلم كوتاه سياه سرفه فيلمشناسی: 

كارگردان: رضا توفيق جو

پدر )بانک آینده(

/

/

1395

3 دقيقه1395

1 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

آیتم های تبلیغاتی

متولد: 1356/ شهريور
مورچگان، ايمان، آزاده، كالس پنجم ب، روز ولنتاين، فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه آب در خوابگه تحصيالت: كارشناسی

فروزان

كارگردان: مير عباس خسروی نژاد

موضوع: نگاهی به روند توليد خودرو در ايران.

تهيه کننده: مهتا تصوير
ميرعباس  و  ناظری  محمود  فيلمنامه: 

خسروی نژاد
تصويربردار: حميدرضا مقصودی

صدابردار: مصطفی دشتی زاده
صداگذار: آرش قاسمی

تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
شهر: تهران

جام مسین

موضوع: كاربرد محصوالت شركت فوالد مباركه اصفهان در جامعه.

تهيه کننده: فرامرز مهرزاد
پژوهشگر: مالك شيخی
فيلمنامه: احسان فاضلی

تصويربردار: احسان فاضلی
صداگذار: محمد قنبری

تدوين: محمد قنبری
شهر: اصفهان

متولد: 1356/ اهواز
تحصيالت: كارشناسی ارشد كارگردانی نمايش

فيلمشناسی: كارگردانی 33 فيلم كوتاه داستانی و 
مستند

كارگردان: احسان فاضلی

تالش و معاش

/

/

1395

1395

 5 دقيقه

3 دقيقه
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آیتم های تبلیغاتی

موضوع: خط توليد و معرفی قالب شركت اسنوا

تهيه کننده: شركت اسنوا
تصويربردار: حسين عباسی

صدابردار: حسين عباسی
صداگذار: محمدعلی ياری

تدوين: حسين عباسی
شهر: اصفهان

متولد: 1364/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی روابط عمومی

فيلمشناسی: بيش از 35

كارگردان: مهدی جانثاريون

خط تولید و معرفی قالب

موضوع: فرفره ای از حالت تعادل خارج می شود كه ناگهان ...

تهيه کننده: احسان معصوم
فيلمنامه: عاطفه ابراهيمی
صداگذار: احسان معصوم

انيماتور: محمد برادران
تدوين: احسان معصوم

شهر: قزوين

رويای تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينمامتولد: 1357/ تهران نقش،  شکوه  مستندهای  گمشده، شهری كه می  شناسم، سرگذشت يك بلديهفيلمشناسی: 

كارگردان: احسان معصوم

خارج از محدوده

/

/ 1 دقيقه1395

1 دقيقه1394
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

آیتم های تبلیغاتی

كارگردان: اميرحسين حيدری

متولد: 1361
آموخته  دانش  معماري،  كارشناسی  تحصيالت: 

كارگرداني سينما
كوتاه،  فيلم هاي  تدوين  و  ساخت  فيلمشناسی: 

مستند و داستاني

موضوع: گذر زمان با محصوالت ايران خودرو.

موضوع: اين فيلم به مخاطب نشان می دهد كه خريد لوازم خارجی و بی توجهی به توليدات داخلی، موجب نابودی توليد  
داخلی و در نتيجه بيکاری جوانان در جامعه می شود.

تهيه کننده: سيدسجاد قافله باشی
پژوهشگر: محمد قاسم پور
فيلمنامه: محمد قاسم پور
تصويربردار: علی غالمی

صدابردار: محمدرضا نوريان
صداگذار: اميد توتونچی

تدوين: اميد توتونچی
شهر: تهران

تحصيالت: دانش آموخته رشته مهندسی صنايع از متولد: 1365/ تهران
داستانی و مستند، توليد 25 تيزر تبليغاتی و فرهنگی، فيلمشناسی: ساخت بيش از 10 عنوان فيلم كوتاه دانشگاه تهران جنوب

ساخت نماهنگ »به نام ايران«

كارگردان: اميد توتونچی

ساید بای ساید

تهيه کننده: سهند قاضی زاده )مديريت ارتباطات 
ايران خودرو(

فيلمنامه: محمد رضا هاشميان
تصويربردار: عباس حسين زاده

صداگذار: پيمان واحدي
موسيقی: انتخابي

تدوين: سعيد كيانپور
نويسنده گفتار متن: محمدرضا هاشميان

گوينده متن: مجيد حبيبي
شهر: تهران- اصفهان

دیروز امروز فردا

/

/

1395

45 ثانيه1393

3 دقيقه
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آیتم های تبلیغاتی

موضوع: نماهنِگ معرفی ايران

تهيه کننده: شركت ملی گاز ايران
شرکت گاز

موضوع: ساخت و افتتاح سد ماملو

تهيه کننده: حسين ترابی
پژوهشگر: محمد حاجی قاسمی و حسين 

ترابی
تصويربردار: مهدی مختاری
صدابردار: مهدی نجف  زاده
صداگذار: قاسم خدابنده  لو

تدوين: محمد حاجی قاسمی
شهر: ورامين

فيلمشناسی: مستندهايی از جمله ايران در صدر، تحصيالت: كارشناسی ارشد تهيه كنندگیمتولد: 1352/ كرج
تحريم شکنان

كارگردان: محمد حاجی قاسمی

سد ماملو

/

/ 1395......

1 دقيقه1390
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

آیتم های تبلیغاتی

موضوع: همراه شدن با روند توليد فرش به صورت شاعرانه و نشان دادن اين فرايند ماشينی كه با نگاه های پرسشگرانه 
كارگران اين صنعت كه بعضا ناديده گرفته می شوند، روبرو می شود.

تهيه کننده: محمدمهدی فکريان
پژوهشگر: محمدمهدی فکريان

تصويربردار: محمدمهدی فکريان
صدابردار: مجتبی خانی
صداگذار: پوريا اوسطی

موسيقی: سيف اهلل شکری
تدوين: پوريا اوسطی
شهر: آران و بيدگل

تحصيالت: دانشجوی كارشناسی كارگردانی مستند متولد: 1372/ آران و بيدگل
و يکم، ساخت 3 فيلم داستانی كوتاهتوافقات يهويی، نان و آب، بيشه عشق،   شب بيست نيمه بلند از جمله الف الم ميم، آيه های زمينی، منو فيلمشناسی: ساخت بيش از 15 مستند كوتاه و دانشگاه صداوسيما

كارگردان: محمدمهدی فکريان

فّراش

موضوع: اهميت و جايگاه ايران در توسعه صنعت گياهان دارويی، داروهای گياهی و طب سنتی.

تهيه کننده: معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری

پژوهشگر: سلمان حمزه پور
فيلمنامه: سلمان حمزه پور

تصويربردار: سلمان حمزه پور
صدابردار: حسام جهانديده

صداگذار: خانم ايال سالميان
انيماتور: خانم ايال سالميان

تدوين: ايال سالميان - سلمان حمزه پور
نويسنده گفتار متن: سلمان حمزه پور

گوينده متن: رضا كاشفی
شهر: تهران

متولد: 1346/ ميانه
تحصيالت: كارشناسی ارشد رسانه

زيست  حيات،  رشته  مستندهای  فيلمشناسی: 
فناوری، سلول های بنيادی، شريان زندگی، پيشگامان 
علم، هوافضا، اقتصاد هسته ای، پرتو هستی بخش، 
اقتصاد روز، دستانی بر آتش،  مسجد كبود تا كليسای 

اجميادزين، نبردی از جنس سازندگی

كارگردان: سلمان حمزه پور

طالی سبز

/

/

1395

1395

7 دقيقه

4 دقيقه
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آیتم های تبلیغاتی

متولد: 1355
تحصيالت: فوق ليسانس

فيلمشناسی: كارگردانی 13 فيلم كوتاه، 2سريال و 
6 تله فيلم و ساخت بيش از 500 تيزر

متولد: 1356/ شهريور
مورچگان، ايمان، آزاده، كالس پنجم ب، روز ولنتاين، فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه آب در خوابگه تحصيالت: كارشناسی

فروزان

كارگردان: مير عباس خسروی نژاد

موضوع: كليپ افتتاحيه فاز 12 پارس جنوبی.

تهيه کننده: مهتا تصوير
فيلمنامه: محمود ناظری
تصويربردار: وحيد بيوته
صدابردار: حسام موسوی

صداگذار: ميرعباس خسروی نژاد
موسيقی: مقداد شاه حسينی

تدوين: ميرعباس خسروی نژاد
شهر: تهران

گره

كارگردان: اميرحسين ترابی

موضوع: جشنواره فروش محصوالت ايران خودرو

تهيه کننده: سهند قاضی زاده )مديريت 
ارتباطات ايران خودرو(

پژوهشگر: اتاق فکر كانون ايران نوين
تصويربردار: سينا كرمانی زاده

صداگذار: پيمان واحدی
موسيقی: امين طاهری

تدوين: ايمان فالح
نويسنده گفتار متن: امير حسين ترابی

گوينده متن: مجيد حبيبی
شهر: تهران

ماشین ها و آدم ها

/

/

1395

45 ثانيه1395

6 دقيقه
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پویانمایی

موضوع: مکانيزم صفحات فتوولتاژ و حرارتی خورشيدی.

تهيه کننده: علی نيکوكار
پژوهشگر: علی نيکوكار
فيلمنامه: علی نيکوكار

تصويربردار: علی نيکوكار
انيماتور: علی نيکوكار
تدوين: علی نيکوكار

شهر: يزد

متولد: 1366/ يزد
تحصيالت: كارشناسی تدوين سينما

داستانی،  مستند،  چندين  ساخت  فيلمشناسی: 
انيميشن و تيزر

كارگردان: علی نيکوكار

انرژی خورشیدی

موضوع: امين و اكوان، با كمك حاكم شهر، حرفه خود را گسترش می دهند و به موقعيت اجتماعی خوبی دست می يابند 
ولی حسادت اكوان به امين، اورا به سمت كارشکنی و انتقام جويی می كشاند. در مسير نقشه او، حاكم صدمه می بيند و امين 

محکوم می شود. آيا امين می تواند از اين مخمصه جان سالم بدر برد؟

تهيه کننده: زحل رضوی و مهدی صفارپور
پژوهشگر: زحل رضوی
فيلمنامه: زحل رضوی

کامپوزيت: مهدی صفارپور و مصطفی رضوی 
صداگذار: مسلم رضوی
موسيقی: سپهر عباسی

سجاد  رضوی،  مسيح  عابدی،  رعنا  انيماتور: 
اسماعيل بيگی و محمدرضا ثقفی

تدوين: مهدی صفارپور
شهر: تهران

پدربزرگ، شايد زنده نيستم، مجموعه انيميشن فيلمشناسی: ساخت انيميشن كوتاه گنج تحصيالت: كارشناسی توليد سيما گرايش انيميشنمتولد: اصفهان
كالغ ها، دشت تمشك

كارگردان: زحل رضوی

امین و اکوان

/

/

1395

2 دقيقه1395

87 دقيقه
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

پویانمایی

موضوع: كارآفرينی و تجاريسازی فناورانه

تهيه کننده: سيدمجتبی قافله باشی
پژوهشگر: سيدحمزه حسنی

فيلمنامه: سيدمجتبی قافله باشی و 
سعيدحسين رفيعی

صداگذار: نيما تقويزاده
انيماتور: سينا اشرفی پور، مهدی رجب 

پور، ميالد حاجی پور، سحر سبحانی، 
ياسمين اهری پور

تدوين: حامد حيدری، سينا اشرفی پور
نويسنده گفتار متن: سيدمجتبی 

قافله باشی
گوينده متن: پيمان طالب، الهه پرسون

شهر: تهران

كارگردان: حامد حيدری

تحصيالت: كارشناسی سينما - كارگردانی دانشگاه متولد: 1365
1429، هنر زمين  كوتاه  فيلم های  بازگشت، انيميشن كوتاه آيا، باغچه، پازلفيلمشناسی: 

داستان تجاری سازی

موضوع: شخصی با تمركز بر افکار منفی، نکته های مثبت زندگی اش را فراموش كرده است.

تهيه کننده: حوزه هنری
پژوهشگر: جعفر صيادی
فيلمنامه: جعفر صيادی
صداگذار: جعفر صيادی
انيماتور: ندا ميرمحمدی

تدوين: جعفر صيادی
شهر: زنجان

متولد: 1371/ زنجان
تحصيالت: كارشناسی انيميشن

فيلمشناسی: انيميشن جايی برای زندگی

كارگردان: جعفر صيادی

بازتاب

/

/

11 دقيقه1395

3 دقيقه1394
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پویانمایی

کارگردان: علی نيکوكار
داستانی، تحصيالت: كارشناسی تدوين سينمامتولد: 1366/ يزد مستند،  چندين  ساخت  فيلمشناسی: 

انيميشن و تيزر

موضوع: نگاهی به تکنيك حفاری قنات در زمان های گذشته و استحصال آب با استفاده از امکانات ابتدايی و علوم مهندسی 
پايه.

تهيه کننده: علی نيکوكار
پژوهشگر: علی نيکوكار
فيلمنامه: علی نيکوكار

تصويربردار: علی نيکوكار
صدابردار: علی نيکوكار
صداگذار: اكرم كريمی

انيماتور: علی نيکوكار و محمد رضا سليميان
تدوين: علی نيکوكار

گوينده متن: كرامت يزدانی
شهر: يزد

كارگردان: علی نيکوكار

زادگاه زندگی

/ 12 دقيقه1394
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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، مولف كتاب های مختلف در حوزه شو، پژوهش ادبی، رسانه و هنر از جمله 

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

عليرضا  بهرامی

هیأت داوران  آثار دانشجویی



متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كاردانی برنامه نويسی كامپيوتر، كارشناسی كارگردانی سينما از دانشگاه هنر و 

كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی از دانشگاه تهران
آثار: ساخت فيلم های سينمايی از جمله كما، شارالتان، چپ دست، درياكنار، شانس عشق 
تصادف، ساخت 10 فيلم تلويزيونی، ساخت آنونس و تيزر بيش از صد فيلم از جمله فيلم های 
سينمايی كالغ پر، بچه های بد، بهشت از آن تو، دلداده، موج سوم، دختر ميليونر، كالهی برای 

باران، هرچی تو بخوای، شاخه گلی برای عروس، دختری در قفس، بی تو تنهايم، شراره
ساير: تدوين فيلم، مدرس كارگردانی و تدوين فيلم در دانشگاه، مولف و مترجم متون تخصصی 

سينما در نشريات
مسئوليت ها: عضو كانون كارگردانان سينما، عضو كانون تدوينگران سينما، عضو كانون طراحان 

تبليغاتی سينمای ايران، عضويت در هيات علمی دانشگاه هنر.

آرش معيريان

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 وزارت آموزش و پرورش، عضو هيات علمی دانشکده سينما و تئاتر 

دانشگاه هنر

مسعود سفاليی



دانشجویی

موضوع: تاثير دنيای مجازی در والدين كودک آنها را نسبت به كودک بی توجه كرده.

تهيه کننده: نداسادات ميرمحمدی
فيلمنامه: نداسادات ميرمحمدی

صدابردار: دنيا ری پور
صداگذار: دنيا ری پور
موسيقی: دنيا ری پور

انيماتور: نداسادات ميرمحمدی
تدوين: دنيا ری پور

شهر: ورامين

متولد: 1372/ قرچك
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی انيميشن

فيلمشناسی: ساخت انيميشن "ای"، بازتاب

كارگردان: نداسادات ميرمحمدی

E )ایی(

كارگردان: نداسادات ميرمحمدی

موضوع: ظلم به بنيان اجتماع در سيستم طبقاتی اجتماعی.

تهيه کننده: نداسادات ميرمحمدی
فيلمنامه: نداسادات ميرمحمدی

صدابردار: حسين اميری پری
صداگذار: حسين اميری پری و نداسادات 

ميرمحمدی
موسيقی: نداسادات ميرمحمدی
انيماتور: نداسادات ميرمحمدی
تدوين: نداسادات ميرمحمدی

شهر: ورامين

فيلمشناسی: ساخت انيميشن "ای"، بازتابتحصيالت: كارشناسی كارگردانی انيميشنمتولد: 1372/ قرچك

Apple )سیب(

/

/
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

دانشجویی

موضوع: حيات قنات زارچ طوالنی ترين قنات دنيا، مدتهاست به دليل ورود فاضالب صنعتی و بيمارستانی با بحران مواجه 
شده است.

تهيه کننده: عليرضا دهقان
پژوهشگر: عليرضا دهقان

و  نبيل  دانيال  بادروج،  بهروز  تصويربردار: 
عليرضا دهقان

صدابردار: محمد صالحی
صداگذار: طاهر پيشوايی
موسيقی: مجتبی حبيبی

تدوين: عليرضا دهقان
نويسنده گفتار متن: عليرضا دهقان

گوينده متن: عليرضا دهقان
شهر: تهران

بيست وهفتم، آرامش در سنگ، التيامزندگی، تاالس، من فقط ايدز دارم، بوی گردو، روز فيلمشناسی: مستندهای آرزوی سرد، نخل درخت تحصيالت: كارشناسی ارشد سينمامتولد: 1367/ يزد

كارگردان: عليرضا دهقان

اوسیا

موضوع: معرفی شركت آنا پك و روند توليد محصوالت در آن.

تهيه کننده: عليرضا سلمانپور
پژوهشگر: عليرضا سلمانپور
فيلمنامه: عليرضا سلمانپور

تصويربردار: سعيد محمدپناه
صدابردار: حامد درويشی

صداگذار: عليرضا سلمانپور
تدوين: عليرضا سلمانپور

نويسنده گفتار متن: عليرضا سلمانپور
گوينده متن: رضا رحم جو

شهر: تبريز

متولد: 1361/ تبريز
ارتباطات  علوم  كارشناسی  دانشجوی  تحصيالت: 

اجتماعی
فيلم  عنوان  توليد 6  و  نويسندگی  فيلمشناسی: 
مستند صنعتی، 16 فيلم كوتاه، مستند و ساخت 

چندين تيزر 

كارگردان: عليرضا سلمانپور

آنا پک

/

/

30 دقيقه1394
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دانشجویی

موضوع: تيزر تبليغاتی باشگاه كودک

تهيه کننده: حامد اميری
پژوهشگر: حامد اميری
فيلمنامه: حامد اميری

تصويربردار: علی حسين زاده
صداگذار: حامد اميری

تدوين: حامد اميری
شهر: اصفهان

متولد: 1369/ شهرضا
تحصيالت: دانشجويی كارشناسی سينما

فيلمشناسی: ساخت 3 فيلم كوتاه داستانی

كارگردان: حامد اميری

باشگاه کودک

فيلمشناسی: انيميشن جايی برای زندگیتحصيالت: كارشناسی انيميشنمتولد: 1371/ زنجان موضوع: شخصی با تمركز بر افکار منفی، نکته های مثبت زندگی اش را فراموش كرده است.

تهيه کننده: حوزه هنری
پژوهشگر: جعفر صيادی
فيلمنامه: جعفر صيادی
صداگذار: جعفر صيادی
انيماتور: ندا ميرمحمدی

تدوين: جعفر صيادی
شهر: زنجان

كارگردان: جعفر صيادی

بازتاب

/

/ 5 دقيقه1395

3 دقيقه 1394

60



چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

دانشجویی

موضوع: برق و آذربايجان.

تهيه کننده: عليرضا سلمانپور
پژوهشگر: عليرضا سلمانپور
فيلمنامه: عليرضا سلمانپور

تصويربردار: سعيد محمد پناه
صدابردار: حامد درويشی

صداگذار: عليرضا سلمانپور
تدوين: عليرضا سلمانپور

نويسنده گفتار متن: عليرضا سلمانپور
گوينده متن: ناصر ممدوح

شهر: تبريز

ارتباطات متولد: 1361/ تبريز علوم  كارشناسی  دانشجوی  تحصيالت: 
فيلم اجتماعی عنوان  توليد 6  و  نويسندگی  مستند صنعتی، 16 فيلم كوتاه، مستند و ساخت فيلمشناسی: 

چندين تيزر

كارگردان: عليرضا سلمانپور

برق و دیار دیرین ما 

موضوع: استفاده بهينه از فضاي بالکني.

تهيه کننده: فربد صاعدی
فيلمنامه: فربد صاعدی

تصويربردار: فربد صاعدی
صدابردار: فربد صاعدی

صداگذار: مرتضي حاج محمدي
تدوين: مرتضي حاج محمدي

نويسنده گفتار متن: فريما اسکويي
فريما  و  صاعدي  فربد  متن:  گوينده 

اسکويي
شهر: تهران

متولد: 1357/ تهران
تحصيالت: دانشجوی كارداني خبرنگاري حرفه اي

فيلمشناسی: ساخت چند فيلم مستند

كارگردان: فربد صاعدی

بالکني

/

/ 1395
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دانشجویی

موضوع: مراحل توليد نايلون و سفره يکبار مصرف

تهيه کننده: انجمن سينمای جوانان ايران 
- دفتر شهرری

پژوهشگر: معصومه لطفی
فيلمنامه: محمد حسنی

تصويربردار: محمد حسنی
صدابردار: سجاد رفيعی

صداگذار: عباس محمدی گيلوائی
موسيقی: يان تيرسن

تدوين: عباس محمدی گيلوائی
شهر: تهران

متولد: 1370/ همدان
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی كارگردانی

فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه

كارگردان: محمد حسنی

پالستیک

موضوع: پااليشگاه آبادان در گذر زمان و افتتاح 5 طرح ملی شركت تيزر فراخوان موزه های صنعت نفت.

تهيه کننده: روابط عمومی پااليشگاه آبادان
پژوهشگر: بابك گشتی زاده

تصويربردار: علی اكبر گذاری و ايمان گالب وند
صدابردار: علی اكبر گذاری و سروش عبدالهی

صداگذار: ميالد احمدوند
تدوين: ميالد احمدوند

نويسنده گفتار متن: بابك گشتی زاده
گوينده متن: سروش عبدالهی

شهر: آبادان

متولد: 1366/ بروجرد
تحصيالت: كارشناسی

كارگردان: ميالد احمدوند

پاالیشگاه آبادان و افتتاح 5 طرح ملی

/
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

دانشجویی

موضوع: مستند توليد سی بك در كارخانه مارپيچ فرمان يکتا.

تهيه کننده: حسام خامنه زاده
پژوهشگر: حسام خامنه زاده و عليرضا محبی

تصويربردار: عليرضا محبی
صدابردار: عليرضا محبی

صداگذار: حسام خامنه زاده
انيماتور: عليرضا محبی

تدوين: حسام خامنه زاده
نويسنده گفتار متن: حسام خامنه زاده

گوينده متن: محمد مهرنيا
شهر: تبريز

متولد: 1369/ تبريز
فيلمشناسی: نگاتيو، تنها به اندازه يك روز، مسيح، تحصيالت: دانشجو

پروانه

كارگردان: حسام خامنه زاده

سی بک سازی یکتا 

موضوع: اين انيميشن، پروسه چاپ سيلك را به نمايش می كشد.

تهيه کننده: محمدرضا سفيدباغی
پژوهشگر: محمدرضا سفيدباغی
صداگذار: محمدرضا سفيدباغی
انيماتور: محمدرضا سفيدباغی
تدوين: محمدرضا سفيدباغی

شهر: مشهد

متولد: 1373/ مشهد
تحصيالت: كارشناسی ارتباط تصويری

فيلمشناسی: ساخت چند پويانمايی

كارگردان: محمدرضا سفيدباغی

چاپ سیلک 

/

/
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دانشجویی

موضوع: ساخت فيلم صنعتی شركت شمع نور.

تهيه کننده: محمد آسيابانی
پژوهشگر: علی آسيابانی

علی  و  گودرزی  حسن  تصويربردار: 
آسيابانی

صداگذار: علی آسيابانی
انيماتور: علی آسيابانی
تدوين: علی آسيابانی

نويسنده گفتار متن: محمد آسيابانی
گوينده متن: نرگس سوری

شهر: تهران

متولد: 1371/ تهران
تحصيالت: كارشناسی بازيگری

فيلمشناسی: ساخت مستند صنعتی

كارگردان: علی آسيابانی

شمع نور

موضوع: تيزر واحد نمونه كيفی شركت سيلوان.

تهيه کننده: عليرضا سلمانپور
فيلمنامه: عليرضا سلمانپور

تصويربردار: سعيد محمد پناه
صدابردار: مهرداد همايون
صداگذار: عليرضا سلمانپور

انيماتور: حامد نبيل پور
تدوين: عليرضا سلمانپور

نويسنده گفتار متن: عليرضا سلمانپور
گوينده متن: صادقی

شهر: تبريز

ارتباطات متولد: 1361/ تبريز علوم  كارشناسی  دانشجوی  تحصيالت: 
فيلم اجتماعی عنوان  توليد 6  و  نويسندگی  مستند صنعتی، 16 فيلم كوتاه، مستند و ساخت فيلمشناسی: 

چندين تيزر 

كارگردان: عليرضا سلمانپور

سیلوان واحد نمونه کیفی در سال 94 

/
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

دانشجویی

موضوع: درباره ساخته شدن پل صدر و تونل نيايش و معضل ترافيك شهر تهران می باشد

كارگردان: اميرعلی اعاليی

متولد: 1358/ تهران
و تحصيالت: كارشناسی داستانی  كوتاه  فيلم   7 ساخت  فيلمشناسی: 

مستند

تهيه کننده: محمد آفريده
پژوهشگر: اميرعلی اعاليی

تصويربردار: اميرعلی اعاليی
صدابردار: رضا اسدی

صداگذار: اميرعلی اعاليی
تدوين: اميرعلی اعاليی

نويسنده گفتار متن: اميرعلی اعاليی
گوينده متن: داود مجدنيا

شهر: تهران

طبقه دوم 

موضوع: معرفی شهر سنگ واقع در باقرشهر.

تهيه کننده: انجمن سينمای جوانان ايران - 
دفتر شهرری

پژوهشگر: معصومه لطفی
فيلمنامه: محمد حسنی

تصويربردار: عباس محمدی گيلوائی
صدابردار: سجاد رفيعی

صداگذار: عباس محمدی گيلوائی
تدوين: عباس محمدی گيلوائی

شهر: تهران

متولد: 1370/ همدان
تحصيالت: دانشجوی كارشناسی كارگردانی

فيلمشناسی: ساخت فيلم های كوتاه

كارگردان: محمد حسنی

شهر سنگ

/
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دانشجویی

موضوع: نظرات مختلف دانش آموزان يك كالس درس درباره برجام و فناوری هسته ای.

تهيه کننده: جالل نصيری هانيس
پژوهشگر: جالل نصيری هانيس

تصويربردار: اسعد صوفيه و جالل 
نصيری هانيس

صدابردار: جالل نصيری هانيس
تدوين: جالل نصيری هانيس

شهر: سنندج

متولد: 1356/ سنندج
تحصيالت: كارشناسی ارشد سينما

فيلمشناسی: فيلم بلند كانی پری، فيلم های كوتاه 
زمين فوتبال، كالس تشکيل می شود، سفر سرد

كارگردان: جالل نصيری هانيس

فرجام

موضوع: اين مستند به معرفی فتيله بافی در روستای هوجقان يکی از زيباترين روستاهای شهرستان مرند در آذربايجان 
شرقی می پردازد كه روزگاری اهالی آن حرفه ای جز فتيله بافی نداشتند. اين مستند سير صعودی و نزولی فتيله بافی را 

بررسی می كند كه هم اكنون كمتر كسی از چند و چون آن خبر دارد.

تهيه کننده: ساالر حيدرنژاد
پژوهشگر: علی قربانی

تصويربردار: مقصود حق آخری
صدابردار: مقصود حق آخری

صداگذار: حميد لطفی
تدوين: حميد لطفی

شهر: تبريز

متولد: 1352/ تبريز
عروس تحصيالت: دانشجو ارسباران،  مستند  مجموعه  شمع محراب، فيلم كوتاه لکه ای ازعمر، او نبود، يولايران؛ پله پله تاخدا، در سرای بامدادان، عالمه آفتاب، فيلمشناسی: 

كارگردان: يونس مقدم

فتیله خاموش

/

/ 10 دقيقه1394

32 دقيقه1392

66



چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

دانشجویی

موضوع: معرفی يخچال فريزر سيلوان

تهيه کننده: عليرضا سلمانپور
فيلمنامه: عليرضا سلمانپور
صدابردار: مهرداد همايون
صداگذار: عليرضا سلمانپور

انيماتور: حامد نبيل پور
تدوين: عليرضا سلمانپور

نويسنده گفتار متن: عليرضا سلمانپور
گوينده متن: كيکاووس ياكيده

شهر: تبريز

ارتباطات متولد: 1361/ تبريز علوم  كارشناسی  دانشجوی  تحصيالت: 
فيلم اجتماعی عنوان  توليد 6  و  نويسندگی  مستند صنعتی، 16 فيلم كوتاه، مستند و ساخت فيلمشناسی: 

چندين تيزر 

كارگردان: عليرضا سلمانپور

یخچال فریزر دو درب سیلوان

موضوع: معرفی شركت سيلوان و روند توليد محصوالت در آن.

تهيه کننده: عليرضا سلمانپور
پژوهشگر: عليرضا سلمانپور

تصويربردار: سعيد محمد پناه
صدابردار: حامد درويشی

صداگذار: عليرضا سلمانپور
تدوين: عليرضا سلمانپور

نويسنده گفتار متن: عليرضا سلمانپور
گوينده متن: رضا رحم جو

شهر: تبريز

متولد: 1361/ تبريز
ارتباطات  علوم  كارشناسی  دانشجوی  تحصيالت: 

اجتماعی
فيلم  عنوان  توليد 6  و  نويسندگی  فيلمشناسی: 
مستند صنعتی، 16 فيلم كوتاه، مستند و ساخت 

چندين تيزر 

كارگردان: عليرضا سلمانپور

نهایت اطمینان

/
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متولد: 1333/ دزفول
تحصيالت: كارشناسی كارگردانی سينما و تلويزيون از دانشکده هنرهای دراماتيك، دكتری پژوهش 

هنر با گرايش هنرهای نمايشی از دانشگاه هنر
آثار: عکاس فيلم های سينمايی بازمانده، ستاره دنباله دار، باشو غريبه كوچك، شوكران، دختری با كفش های 
كتانی، دختران خورشيد، گاوخونی، ا زدواج به سبك ايرانی، ساخت مجموعه مستند جندی شاپور، برگزاری 
نمايشگاه های انفرادی عکس از جمله نقش خورشيد، بافته گبه، قاب خيال، از عکسی به عکسی ديگر، 
سرانداز چيت و برگزاری نمايشگاه های عکاسان سينمای ايران در خانه هنرمندان و ايام جشنواره فيلم فجر

ساير:  مدرس دانشگاه، مترجم، منتقد و نويسنده كتب سينمايی، عکاسی و تئاتر
مسئوليت ها: سرپرست دانشکده سينما تئاتر دانشگاه هنر، عضو شورای چندرسانه ای فرهنگستان 
هنر ايران، عضو كميته علمی و آموزشی سازمان سينمايی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، عضو هيأت 

موسس و شورای مركزی انجمن عکاسان سينمای ايران

شهاب الدين عادل

هیأت داوران  مسابقه  عکس



متولد: 1330/ تهران 
تحصيالت: پايان نامه تخصصی شناخت و تکنيك عکاسی

آثار: عکاسی خبری برای نشريات داخلی و آژانس بين المللی عکس سيگما، انتشار كتاب خيابان انقالب 
شامل مجموعه عکس های سال 1357 و برپايی نمايشگاه های متعدد عکاسی در داخل و خارج از كشور

ساير: مديريت فيلمبرداری فيلم های سينمايی چون سرب، از كرخه تا راين، كيميا، گروهبان، سارا، ليال، 
درخت گالبی، بوی كافور عطر ياس، باد ما را خواهد برد، گبه، خون بازی، دلشدگان، ردپای گرگ، همسر، 
تجارت، غزال، قرمز، بوتيك، بابا عزيز، ماهي ها عاشق مي شوند، بيد مجنون، يك بوس كوچولو، آفسايد، نسل 
جادويي، گرگ و ميش، صد سال به اين سال ها، خاک آشنا، هفت و پنج دقيقه، چهل سالگي، امشب شب 
مهتابه، شکالت داغ، آدمکش، جدايي نادر از سيمين، پرتقال خوني، پايان دوم، من همسرش هستم، برف 
روي كاج ها، استرداد، گذشته، ماهی و گربه، تمشك، اشباح، مرگ ماهی، كوچه بی نام، آتش بس2، هفت 

ماهگی، باديگارد، فراری، ساعت 5 عصر، ساخت فيلم های سينمايی ابر و آفتاب، رقص با رويا

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد

آثار: عکاسی صنعتی، تبليغاتی و هنری، همکاری با نشريات تخصصی عکاسی، برگزاری 
نمايشگاه های انفرادی عکس با عنوان مربع سکوت و افزودنی های مجاز

ساير: برگزاری ورک شاپ های تخصصی، تدريس عکاسی در آموزشگاه ها و دانشکده های 
هنری و نگارش مطالب تخصصی در نشريات مختلف

مسئوليت ها: موسس استوديو فانوس، عضو هيات مؤسس و عضو هيئت مديره سايت عکس 
فانوس، عضو هيات مؤسس و عضو هيات مديره انجمن عکاسان صنعتی و تبليغاتی ايران، 
عضو هيات سياست گذاری و عضو هيات برگزاركننده اولين دوره اساليدشو فانوس در خانه 

هنرمندان ايران

محمود کالری

داريوش کيانی







عکس

مجيد آزادی احمد آبادی

مجيد آزادی احمد آبادی

تاريخ تولد : 9/3/1359
تحصيالت : ليسانس
تاريخ آغاز عکاسي : 1376

تاريخ تولد : 9/3/1359
تحصيالت : ليسانس
تاريخ آغاز عکاسي : 1376
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عکس

اسماعيل احمدی

فرشيد اصغری

متولد: 1360/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی روابط عمومی

آغاز فعاليت عکاسی: 1378

متولد :1371/3/14
تحصيالت : کارداني عکاسي

تاريخ شروع 1390
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

سروش جواديان

امير علی جواديان

متولد: 1366/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1381

متولد: 1336/ اصفهان
تحصيالت: فارغ التحصيل دانشکده هنرهاي زيبا 
داراي مدرک درجه يك هنري )دكتری(
آغاز فعاليت عکاسی: 1358
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عکس

سيد پيمان حسينی تفرشی

محمد خياطی

متولد: 1370/ تهران
تحصيالت: كارشناسي ارتباط تصويري

آغاز فعاليت عکاسی: 1390

متولد: 1348/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1370
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

داريوش زرين خط

رضا رادپور

متولد: 1350
تحصيالت: كارشناسی عکاسی تبليغات و صنعتی
آغاز فعاليت عکاسی: 1379

متولد: 1351/ مشهد
تحصيالت: كارشناسی مطالعات اجتماعی
آغاز فعاليت عکاسی: 1382
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عکس

عرفان سامانفر

پويا شاملی

متولد: 1363/ شيراز
تحصيالت: كارشناسی الکترونيك

آغاز فعاليت عکاسی: 1385

متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: كارشناس ارشد حقوق بينالملل

آغاز فعاليت عکاسی: 1380
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

احمد صالحی

مرجان شيرازی

متولد:1352/ شهر ری
تحصيالت: كارشناسی عکاسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1374

متولد: 1357/ دزفول
تحصيالت: كارشناسي سينما
آغاز فعاليت عکاسی:1379

80



عکس

پدرام صفرزاده

پدرام صفرزاده

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1392

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1392
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

مريم السادات طباطبائی

پدرام صفرزاده

متولد: 1360/ تهران
تحصيالت: كارشناسی مترجمی زبان انگليسی
آغاز فعاليت عکاسی:1391

متولد: 1353/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1392
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عکس

حميد عزيزخانقاهی

عارف نامور

متولد: 1347/ سنقر
تحصيالت: كاردانی هنرهای سنتی

آغاز فعاليت عکاسی: 1392

متولد: 1361/ اردبيل
تحصيالت: كارشناسي سينما
آغاز فعاليت عکاسي: 1380
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

نسيم همتی

نسيم همتی

متولد: 1369/ گيالن
تحصيالت: كارشناس ارشد ارتباط تصويري
آغاز فعاليت عکاسي: 1394

متولد: 1369/ گيالن
تحصيالت: كارشناس ارشد ارتباط تصويري
آغاز فعاليت عکاسي: 1394
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عکس

مجيد يزدانی

مجيد يزدانی

متولد: 1368/ اراک
تحصيالت: فارغ التحصيل فيلمبرداری از دانشکاه 

هنر در مقطع كارشناسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1387

متولد: 1368/ اراک
تحصيالت: فارغ التحصيل فيلمبرداری از دانشکاه 

هنر در مقطع كارشناسی
آغاز فعاليت عکاسی: 1387
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

مجيد يزدانی

آزيتا بيات

متولد: 1368/ اراک
 تحصيالت:فارغ التحصيل
 فيلمبرداری از دانشکاه هنر
در مقطع كارشناسی
 آغاز فعاليت عکاسی:
1387

متولد: 1350/ تهران
 تحصيالت: كارشناسی
حسابداری
 آغاز فعاليت عکاسی:
1381
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عکس

سعيده ابراهيمی

سعيده ابراهيمی

متولد: 1367/ اصفهان
تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی 
از دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز فعاليت عکاسی: 1393

متولد: 1367/ اصفهان
 تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز فعاليت عکاسی: 1393
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عکس

سعيده ابراهيمی
متولد: 1367/ اصفهان

تحصيالت: كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی 
از دانشگاه صنعتی اصفهان

آغاز فعاليت عکاسی: 1393

کيوان ابوالقاسمی
متولد: 1353/ تهران

تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1390
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

آزيتا بيات

سيما رجايی اربابی

متولد: 1350/ تهران
تحصيالت: كارشناسی حسابداری
آغاز فعاليت عکاسی: 1381

متولد: 1360/ شهر ری
عکاسی  كاردانی  آخر  ترم  دانشجوی  تحصيالت: 

دانشگاه علمی كاربردی فرهنگ و هنر قم
آغاز فعاليت عکاسی: 1389
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عکس

پويا طالبی

پويا طالبی
متولد: 1360/ تهران

تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1382

متولد: 1360/ تهران
تحصيالت: ديپلم

آغاز فعاليت عکاسی: 1382
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

پويا طالبی

پويا طالبی

متولد: 1360/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1382

متولد: 1360/ تهران
تحصيالت: ديپلم
آغاز فعاليت عکاسی: 1382
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عکس

مهشيد کاريزی
متولد: 1361/ كرج

تحصيالت: ديپلم عکاسی از جهاد دانشگاهی
آغاز فعاليت عکاسی: 1381

مهشيد کاريزی
متولد: 1361/ كرج

تحصيالت: ديپلم عکاسی از جهاد دانشگاهی
آغاز فعاليت عکاسی: 1381
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

يلدا محمدخانی

مسعود مختاری

متولد: 1365/ تهران
تحصيالت: كارشناسی رشته راديولوژی
آغاز فعاليت عکاسی: 1392

متولد: 1362/ اصفهان
آغاز فعاليت عکاسی: 1382
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عکس

محمد آزادي  احمدآبادي
تاريخ تولد : 9/3/1359
تحصيالت : ليسانس
تاريخ آغاز عکاسي : 1376
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عکس
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

اميد پورآذر
متولد :1358-تهران
تحصيالت: ديپلم
تاريخ شروع فعاليت عکاسی : 1378
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عکس
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

اميد پورآذر
متولد :1358-تهران
تحصيالت: ديپلم
تاريخ شروع فعاليت عکاسی : 1378
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عکس
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

احسان تحويليان
متولد: 1359/ اصفهان

تحصيالت: فارغ التحصيل كامپيوتر - نرم افزار
آغاز فعاليت عکاسی: 1375
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عکس
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جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

آرش جوادی
متولد: 1363/ تهران
تحصيالت: كارشناسی فيلمسازي

آغاز فعاليت عکاسی: 1385 
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عکس
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جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

موسسه فرهنگي تحرير كارگاه خيال
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عکس
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس

موسسه فرهنگي تحرير كارگاه خيال
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عکس
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(



عکس





متولد: 1340/ همدان
تحصيالت: كارشناسی مديريت اداری

تلويزيونی قصه  بلند و مستند، ساخت مجموعه  نيمه  فيلم كوتاه،  بر 50 عنوان  بالغ  آثار: ساخت 
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 باکيده

هیأت داوران  آثار صنایع پتروشیمی



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 
پيشرفت،  پيشگامان  ملی  كنگره  دوره  هفت  هنري  فرهنگي  كميته  دبير  دانشگاهی،  جهاد 
عمومي  روابط  اداره  مدير  و صنعتي،  فناوری  و عکس  فيلم  دائمی جشنواره  دبيرخانه  رئيس 
جهاددانشگاهي صنعتي شريف و پژوهشکده توسعه تکنولوژي، رئيس جهاد دانشگاهی واحد 

هنر )در حال حاضر(

متولد: 1362/ تهران
تحصيالت: كارشناسی عکاسی

سرطانی،  دوران  هيهات،  هاری،  كوچولو،  سياه  ماهی  سينمايی  فيلم های  عکاس  آثار: 
سريال های تلويزيونی كيميا، مادرانه، ِسّر دلبران، رهايی و عکاسی تبليغاتی بهنوش، پاكسان، 

بانك دی، آپسال، تيپاكس
مسئوليت ها: دبير عکس جشنواره صنعتی )2 دوره(، دبير عکس كاتالوگ جشنواره های 
سينمايی بيش از 30 جلد )اعم از فجر، كودک، فيلم كوتاه تهران، مستند حقيقت(، دبير عکس 
روزنامه صبا، دبير عکس هفته نامه سينما، مشاور تبليغاتی شركت پاكسان، مشاور تبليغاتی 

شركت پکت

بهزاد رشيدی

حسن هندی



فیلم  های  صنایع پتروشیمی

ایمنی کار با متانول )پتروشیمی زاگرس(

ایمنی خط لوله غرب

ایران سرزمین فرصتها

آموزش ایمنی پتروشیمی آریا ساسول
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

فیلم  های  صنایع پتروشیمی

تعمیرات پتروشیمی رازی )استک(

تعمیرات اساسی پتروشیمی خراسان

پنجاه سال تالش، 5 دهه بالندگی

پتروشیمی الله
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فیلم  های  صنایع پتروشیمی

تیزر پتروشیمی تبریز

تیزر پتروشیمی بندر امام

تعمیرات رازی )آمونیاک(

تعمیرات پتروشیمی رازی )فلر(
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

فیلم  های  صنایع پتروشیمی

خط لوله اتیلن غرب

تیزر معرفی پتروشیمی رازی

تیزر پتروشیمی شیراز

تیزر پتروشیمی جم
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فیلم  های  صنایع پتروشیمی

فیلم آموزشی پتروشیمی جم

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

رزمایش )مانور ایمنی( پتروشیمی کارون

دهمین نمایشگاه ایران پالست
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

فیلم  های  صنایع پتروشیمی

مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی

کلیپ روز کارگر کارون

فیلم معرفی فاز 2 پتروشیمی کارون

فیلم محیط زیستی پتروشیمی آریا ساسول
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فیلم  های  صنایع پتروشیمی

معرفی پتروشیمی مروارید

معرفی پتروشیمی زاگرس

معرفی پتروشیمی تبریز

معرفی پتروشیمی بوعلی سینا
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

فیلم  های  صنایع پتروشیمی

ونیران آپادانا

نماهنگ معرفی پتروشیمی شیراز

منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی

معرفی پتروشیمی مهاباد
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عکس  های  صنایعپتروشیمی

عکاس: افشین شاهرودی

عکاس: افشین شاهرودی

عکاس: جواد پورسعید
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

عکس  های  صنایع پتروشیمی

عکاس: افشین شاهرودی

عکاس: داریوش محمدخانی

عکاس: افشین شاهرودی
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عکس  های  صنایعپتروشیمی

عکاس: سعید منزه

عکاس: فاطمه یوسفی

عکاس: جواد پورسعید
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چها رميـــــن 
جشنواره فيلم و 
عکس فنـاوری 
و صنعتی)فردا(

عکس  های  صنایع پتروشیمی

عکاس: محمد مهدی رحیمیانعکاس: ساسان ابری

عکاس: امیرعلی جوادیان
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عکس  های  صنایعپتروشیمی

عکاس: مرضیه اتوتین عکاس: مرضیه  خرسند

عکاس: محمد مهدی رحیمیان
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 بزرگداشتفرشاد فدائیان



فرشاد فدائيان  
متولد: 1326/ تهران 

تحصيالت: دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه تبريز
كارخانه ای  مادر خاموش، شناسنامه  تا سنگ، سنگ  مستندهای خاک  آثار: ساخت 
فراموش شده، آبسال، ال ای بی1، او و پرنده ها، گولش منزل، در مدرسه سيد قليچ ايشان، 
دام، مسافران كوچك سفری بی انتها، فيلم- موسيقی شهرزاد، يموت يك خانه يك ايل، 
يك سازه يك سد، سازه های آبی در تمدن خوزستان، ورود ممنوع، مرزها، ال ای بی 2، 
آخرين بخشی، مهمان خانه عذرا، خانه ايوب، ورودی ها، بار ديگر آن خانه، خانه در خانه، 
گزارش هايی از آهن آهنگر و آهنگرخانه، خانه باَمِس مهربان، داريوش و بانو، آخرين بازمانده 
: شهربانو، انگشت های پای چپ، بُرنا، ذاكر، كهنه نو می شود، دره گوران گهواره ای 
كه تکان می خورد، مدارس جلفای نو )به زبان ارمنی(، لگراند، اگر عزت به قهوه خانه 
نيايد، شيرين نساء خانه ات كجاست، معال تنها نيست، نجار پسر عطار، من و يك 
نوبت صيادی، خانه ای كه پسرش را در شهر گم كرده، داس های اوسا جليل، مادرم 
برادران طايفه  تركمنم،  بی اسب هم  قبرستان،  نشتيفان، كنار  بُرزوالن، آسبادهاي 
اسماعيلی همسران و فرزندان ...، حباب ...، بچه قصاب قصاب گوسفندان و كبوتران 
...، گيسو ...، ماسوله با خسرو می خندد ...، با گاوهای يوسف ...، چهار پنجره رو به 
يك حياط ...، همه بيماران اين پزشك ...، شاعري كه به مردمش نان مي دهد، در و 

پنجره هاي مانده ...، اين بامداد خسته، يك جمع ُگداري
ساير: عکاس، تهيه كننده، تدوينگر، پژوهشگر، تصويربردار



بزرگداشت فرشاد فدائیان

خالصه فيلم: كاميون ها از راه می رسند دريل ها به كار می افتند مواد آتشزا به حفره ها ريخته 
می شوند و انفجار از پی انفجار... كاميون ها طالهای سفيد )سنگ مرمريت( را بار می زنند و 

می برند.

پژوهش، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مرتضی پور صمدی

صدا: مهدی آزادی
موسيقی: پندرسکی، شولتس، و چکناواريان

محصول: شركت باريت ايران
10 دقيقه/ 16 ميليمتری/ رنگی/ 1367

سنگ، مادر خاموش

پژوهش، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مهدی جعفری، محسن نظری و فرشاد فداييان

موسيقی: ماسنه، داريوس ميلو، ريچارد بنه و ويليام والتون
سرمايه گذار: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

31 دقيقه/ 16 ميليمتری/ بتاکم/ رنگی/ 1375-1380  

خالصه فيلم: فرايند برپايی سد مسجد سليمان

یک سازه، یک سد
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بزرگداشت فرشاد فدائیان

پژوهش، متن، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مرتضی پورصمدی

موسيقی: ژاک لوسيه و اشتراوس
محصول: شركت آبسال

22 دقيقه/ 16 ميليمتری/ رنگی/ 1373

خالصه فيلم: فرايند توليد يك كاال

آبسال

پژوهش، متن، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مرتضی پورصمدی

موسيقی: شوپن و مرتضی حنانه
محصول: صنعت سيمان ايران

22 دقيقه/ سه اپيزود/ 16 ميليمتری )اپيزود اول(/ رنگی/ 1369

خالصه فيلم: سفر موازی به سه دوره حيات يکی از صنايع محوری ايران كه سرانجام به ويرانه ای مبدل شد.

شناسنامه کارخانه ای فراموش شده
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بزرگداشت فرشاد فدائیان

خالصه فيلم: جنگلی كوچك از آهن و فوالد و ورق و كابل و لوله  طراحی می شود تا 
كارخانه ای برای تبديل نفت سفيد به الکيل بنزن خطی ساخته شود.

پژوهش، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مرتضی پورصمدی

موسيقی: استراوينسکی، چکناواريان و روسينی
محصول: شركت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران

15 دقيقه/ 16 ميليمتری/ رنگی/ 1373

l.A.B  یک

پژوهش و متن: حسين بزرگمهری، حميدرضا فرخ احمدی و فرشاد فداييان
کارگردانی و تدوين: فرشاد فداييان

تصوير: سعيد پور اسماعيلی، مهدی جعفری، امين جعفری، محمدرضا نجيب و فرشاد فداييان
گفتار متن: منوچهر انور

موسيقی: شلسی، هونه گر و موسيقی نواحی جنوب ايران
تهيه کنندگان: سازمان آب و برق خوزستان و فرشاد فداييان

76 دقيقه/ دي وی کم/ رنگی/ 1381- 1379

خالصه فيلم: در كناره ها و مسيرهاي رودهای كارون و دز، كه به سوی كوهپايه ها، دامنه ها و جلگه 
خوزستان روان است زيستگاه اقوام ايرانی و خاستگاه بخشی از تمدن بشری را می توان يافت. اين 
مستند، به سازه هايی چون پل ها، پل بندها، كاريزها، سدها، آسياب ها و بندرگاه هايی كه طی قرن ها در 

مناطق روستايی، شهری و گذرگاه های تجاری بنا شده، پرداخته است.

سازه های آبی در تمدن خوزستان
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بزرگداشت فرشاد فدائیان

پژوهش، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مهدی جعفری و فرشاد فداييان

موسيقی: منطقه بوشهر
محصول: شركت توربافی دام

17 دقيقه/ بتاکم/ رنگی/ 1376

خالصه فيلم: فرايند موازی بافت صنعتی تورهای ماهيگيری و روش های صيادی در 
درياچه خزر و دريای خليج فارس

دام

پژوهش، کارگردانی، تهيه و تدوين: فرشاد فداييان
تصوير: مهدی جعفری، مجيد قربانی فر، سامان سالور، شهروز مقدم، عباس نظام دوست 

و فرشاد فداييان
موسيقی: جاز  و. واگنر

محصول: شركت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران
24 دقيقه/ دي وی کم/ رنگی/ 1382

خالصه فيلم: فرايند اجرای توسعه ظرفيت، در دل مجتمع L. a. b يك

l.A.B  دو
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 نکوداشتمسعود  معصومی



مسعود معصومی
متولد: 1315/ تهران - وفات: 1395/ صومعه سرا

تحصيالت: فارغ التحصيل عکاسی از دانشگاه دولتی عکاسی مونيخ
آثار: عکاسی تبليغاتی- صنعتی متعدد از جمله عکاسی از سايت استاديوم آزادی از 
بدو كار ساختمانی تا پايان آن، عکاسی روی آب و زير آب از تاسيسات نفتی، عکاسی از 
اشياء موزه جواهرات، عکاسی اشياء موزه های: ايران باستان، آبگينه، هفت تپه، لرستان، 
عکاسی از كلنگ اول تا افتتاح مجتمع مس سرچشمه كرمان، عکاسی از كارخانجات 
پارس الکتريك، كشت و صنعت هفت تپه، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران )تهران 
جاده ابريشم( و )كتاب اول(، هتل های استقالل، هما، آزادی و جلب سياحان كل كشور، 

كاخ موزه های سعد آباد و نياوران
ساير: تدريس فتوژورناليسم در دانشکده علوم ارتباطات، تدريس عکاسی در دانشگاه های 
صدا و سيما، تهران، هنر، شهيد بهشتی و ...، تاسيس استوديو لوركا و تدريس خصوصی 

عکاسی حرفه ای در كارگاه عکاسی لوركا



نکوداشت  مسعود معصومی
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نکوداشت مسعود معصومی
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نکوداشت مسعود معصومی
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نکوداشت مسعود معصومی
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 كارگاه »عکاسی از فعاليت ها و فضاهای صنعتی« با حضور داريوش كيانی در دانشگاه هنر
 كارگاه »فيلمسازی آسان« با حضور آرش معيريان در دانشگاه شريف

 كارگاه »فيلمسازی آسان« با حضور اميرشهاب رضويان در دانشگاه علم و صنعت
 بررسی بازارسنجی فيلم های مستند صنعتی با حضور مجتبی ميرتهماست و مهدی 

گنجی )كارشناس مجری: محمدسعيد محصصی(

 تور ميدانی عکاسی صنعتی از مجموعه كارخانه های پاكسان
 تور عکاسی و فيلم سازی ميدانی در شهرک صنعتی عباس آباد از سه مجموعه منتخب 

كارخانه پوشاک جامينه، كارخانه شيراالت راسان و كارخانه توليد ماشين آالت غذايی
 تور ميدانی عکاسی صنعتی از مجتمع های پتروشيمی

کارگاه های
  آموزشی  و بازدیدهای 
تخصصی





خدای بزرگ را شکرگزارم كه اين توفيق را نصيب ما كرده كه با تالش جهادگونه همکارانم در جهاد 
دانشگاهی هنر و دبيرخانه جشنواره فردا و به مدد و معاضدت جامعه علمی و هنری كشور و مراكزی 
رياست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت  بنيان  دانش  اقتصاد  و  فرهنگ  توسعه  همچون ستاد 
سازمان سينمايی كشور، شركت ملی پتروشيمی ايران، شركت های پتروشيمی منطقه ويژه پارس 
جنوبی)عسلويه(، وزات صنعت، معدن و تجارت، شركت ايرانخودرو و همکاری شايسته رسانه های 

جمعی شاهد برگزاری چهارمين دوره اين جشنواره باشيم.
امروز ما نظاره گر باليدن نهالی هستيم كه ثمردهی آن مرهون كوشش جمعی همه  عزيزانی است 
كه در ادوار مختلف جشنواره با آن همکار و همراه و همدل بوده اند. به حکم وظيفه و به صدق و 
صميميت قلبی سپاس خالصانه خود را به نمايندگی از مجموعه جهاددانشگاهی به محضر يکايك 

كسانی كه برای رويش اين نهال سرسبز كوشيده اند ابالغ می نمايم.
آنچه امروز با نام و نشان جشنواره فردا شاهد وقوع آن هستيم، حركتی با نگاه رو به فردا بوده و 
همراه با ايمان و يقين قلبی در انتظار تحقق اهدافی همچون "كمك به توسعه فرهنگ صنعتی" 
"ايجاد ارتباط و هم افزايي بين مراكز صنعتی و هنرمندان"، "كمك به فرهنگ مستندسازي تصويری 
در كشور"، "معرفي و نمايش فعاليت ها و دستاوردهای بخش هاي مختلف فناوری و صنعتي كشور"، 
"ارتقاء غرور ملي و تقويت روحيه خودباوري در آحاد جامعه" و در "نهايت "كمك به توسعه صنعت 

و فناوری" در كشور بوده و هست.
ما بر اين باوريم كه مهمترين پيش شرط توسعه صنعتي، توسعه »فرهنگ صنعتي« است و معتقديم 

برای رسيدن به قله های صنعت و فناوری، بايد فرهنگ صنعتی در جامعه ايرانی ارتقا يابد.
فرهنگ صنعتي زمينه را برای توليد و خالقيت انسان و افزايش ثروت فراهم می كند. فرهنگ صنعتي 
مفاهيمی  آن  در  كه  است  بومی  و صنعت  فناوري  به  نسبت  مدار  ارزش  و  رويکردي خردمندانه 
همچون افزايش آگاهی های عمومی در مورد صنعت و فناوری، اهميت توليد ملی، ضرورت اشتغال 
و كارآفرينی، جايگاه كار و تالش، خالقيت و نوآوری، بهره وری، ارتقای كيفی محصوالت داخلی، 
مشتری مداری و شايسته ساالری پرتکرار و پر استفاده هستند. مفاهيمی كه در باورهای دينی ما 

نيز به آنها توجه كافی شده است...
با نهادينه شدن فرهنگ صنعتی در جامعه است كه ديگر كار و كوشش برای توليد بومی، عالوه بر 
اينکه ارزش اجتماعي تلقی می شوند، ارزش عبادي هم می يابد...، تفکر خالق و شکوفا با رويکرد 

»فرهنگ صنعتي«؛ پیش شرط توسعه صنعتي
بهزاد رشيدی/ رئيس جهاددانشگاهی هنر



راهبردی و نوآورانه، در كنار تالش ها و فعاليت های جاری و روزمره قرار می گيرد، هر ايرانی به 
يکی از حاميان توليدات ملی تبديل می شود، رويکرد كاهش هزينه و بهره وری عموميت می يابد، 
ارتقای كيفيت محصول و مشتری مداری همواره مورد توجه مديران و توليد كنندگان قرار می گيرد، 
صنعت، صنعتگران، كارآفرينان و نخبگان ارزش باالتری در جامعه خواهند يافت و تالش برای جذب 
ايشان براي ايجاد و تقويت چرخه های نوآوری در فناوري و صنعت به تالشی جمعی تبديل می شود 

و درنهايت »گفتمان پيشرفت« همه جانبه، به گفتمان غالب در كشور تبديل می شود.
فناوری،  اقتدار ملي در  به  تواند  ادعا كه توسعه فرهنگ صنعتی می  اين  اين ديدگاه،  با پذيرش 
فرهنگ، صنعت، اقتصاد، رفاه اجتماعی و حتی اقتدار سياسی و امنيتی بيانجامد، نظريه ای درست، 

اثبات شده و قابل اعتنا خواهد بود.
از اين رو در مسأله و موضوع مورد توجه اين جشنواره، پيام نخست ما به گستردگی تمام جامعه 
اين است كه بهره گيری از قابليت های باالی هنر فيلم و سينما به عنوان اثرگذارترين و جذاب ترين 

هنرها، در ايجاد و نهادينه ساختن فرهنگ صنعتی در جامعه امری ضروری و حتی ناگزير 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 مراكز صنعتی ما زيبايی های بيشماری 
وجود دارد كه خيلی ها از آن بی بهره اند؛ مگر آن كه هنرمنداني در كنار مديران صنعتي باشند تا 
نگرش هاي راهگشاي مديران صنايع را در قاب زيبای هنر و به زبان مردم عادي ترجمه و به نمايش 
بگذارند. جشنواره فيلم و عکس فناوری و صنعتی دقيقا همين ضرورت را جست وجو مي كند. لذا اين 
رويداد صرفا متعلق به هنرمندان يا مستند سازان نيست؛ بلکه مديران صنعت و فناوری هم تملکي 

هم رديف با هنرمندان در اين خصوص دارند.
اميد آن داريم كه بتوانيم مديران و متوليان عرصه صنعت و فناوری را در قالب دبيرخانه دائمی اين 
جشنواره با هنرمندان، عکاسان، سينماگران و اصحاب رسانه ها دور يك ميز بنشانيم و برای فردای 

بهتر ايرانزمين به خلق رويدادهای مشترک و آثار هنری ماندگار دست يابيم.







دکتر علی منتظری
)عضو هيات علمی جهاد دانشگاهی و رئيس پژوهشکده علوم بهداشتی(

 دکتر حميدرضا طيبی
)رئيس جهاد دانشگاهی( 

 علی متقيان
)مدير عامل ايسنا( 

بهزاد رشيدی
)رئيس جهاددانشگاهی واحد هنر (

رضا خلج 
 )رئيس كل روابط عمومی شركت ملی صنايع پتروشيمی(

آرش امينی
 )مدير كل امور بين الملل و دفتر جشنواره های سازمان سينمايی(

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

پرويز کرمی
)مشاور معاون علمی و فناوری رياست جمهوری

 و  رئيس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان(

 دکتر سعيد پورعلی
)معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی(

شورای سیاست گذاری



سيد محمد صادق لواسانی
روابط عمومی و ويژه نامه

مهدی متناصری
دبيرخانه و كاتالوگ

مسعود نجفی
دبير

 محمد سعيد محصصی
نشست های تخصصی

بابك بيات
تشريفات

علی حسن نژاد
دبير اجرائی در عسلويه

سيد حسن هندی
بخش عکس 

امين مختاری
دانشجويی

علی شکوری
بخش هنری

 علی صديقی
پشتيبانی

شورای برگزاری

همکاران ستاد: سيدمهدی جوادی، سيدرسول طيبی، فرزاد صنعتی، سارا راعی، شراره داودی، سهيل صالحی زاده، علی قلندريان، علی آسيابانی، محسن سعادت، مهناز شفيعی
همکاران جهاد دانشگاهی واحدهنر : الهام زايجانی، بهاره طاهری، اكبر احسانی باغبان، شيرزاد احمدی، رضا آتشی، مهدی كاظمی خالدی

همکاران روابط عمومی شرکت ملی صنايع پتروشيمی :حميد منصوری پور، اكرم وكيلی و آقايان خاكباز، رحمانی، بشيری



فعاليت های فرهنگی )معاونت فرهنگی(
 مركز خالقيت ها و فعاليت های فرهنگی و هنری دانشجويان دانشگاه هنر

 مركز طراحی مد و لباس
 دبيرخانه دائمی جشنواره ملی فيلم و عکس فناوری و صنعتی

 دبيرخانه دائمی جشنواره مد و لباس دانشجويی »ديبا«
 دبيرخانه دائمی جشنواره ملی نقش تن پوش

 بازديدهای علمی و آموزشی دانشجويی )در قالب طرح ملی ايران، مرز پرگهر(
فعاليت های پژوهشی و خدمات تخصصی )معاونت پژوهش و فناوری(

مرکز مستندسازی دانش و فناوری
  ساخت فيلم مستند در مورد فعاليت های علمی، فناوری و صنعتی

  ارائه خدمات تخصصی در زمينه مستندسازی تصويری

مرکز رشد و شکوفايی هنر
  شيشه گری

  سفال و سراميك
 چوب

مرکز هنرهای کاربردی
ارائه خدمات تخصصی، اجرای طرح های پژوهشی و ارائه مشاوره در حوزه های:

   طراحی داخلی و دكوراسيون
   طراحی و گرافيك

  مجسمه سازی
  هدايای هنری

فعاليت های آموزشی)معاونت آموزشی(
 دوره های آموزشی تخصصی كاربردی هنر با رويکرد كارآفرينی و اشتغال

 دوره های آموزشی تك درس و كوتاه مدت هنری
 دوره های تخصصی هنر كودک و نوجوان )9 تا 17 سال( با رويکرد استعداديابی و رشد 

خالقيت های فردی
 دوره های تربيت مربی هنر كودک

 دوره های تخصصی مديريت سازمانی
 دوره های تخصصی ويژه سازمان ها

 كارگاه ها و دوره های آموزشی با موضوعات هنری و كارآفرينی

جهـاد دانشـگاهی واحـد هنر همزمان بـا انقالب فرهنگی و از سـال 1359 بـا اهدافی 
همچـون اجرايـی شـدن و اسـتمرار آرمانهـای انقـالب فرهنگـی در دانشـگاه هنـر، 
توسـعه فعاليت هـای فرهنگـی و دانشـجويی، ارائـه خدمات مختلف فرهنگـی و هنری 
متناسـب بـا نيازهـای جامعـه، اجـرای طرح هـای پژوهشـی كاربـردی در عرصه هـای 
مختلـف هنـری و ارائـه مشـاوره هاي تخصصي به دسـتگاه هـا و مراكز نيازمند كشـور 
فعاليتهـای خـود را در دانشـگاه هنـر آغـاز كـرده و در طی بيش از سـه دهـه فعاليت، 
توانسـته ضمـن همکاری بـا مراكز مختلف اجرايـی، تحقيقاتی و آموزشـی، برنامه های 

متنوعـی را در حوزه هـای پژوهشـی، خدمـات تخصصـی، فرهنگـی و آموزشـی اجـرا 
نمايد. 

ايـن واحـد به عنـوان مركز اصلـی فعاليتها و خدمات هنری جهاددانشـگاهی، رسـالت 
كمـك بـه رفـع نيازهـای جامعـه بـا اسـتفاده از قابليت هـای مختلف هنـری و تمركز 
بـر فعاليـت هـاي جديـد و بر زمين مانـده و ترجيحا اسـتراتژيك در حـوزه فرهنگی و 
هنـری را دنبـال مـی كند و در حـال حاضر در چهـار حوزه اصلی فرهنگی، آموزشـی، 

پژوهشـی و خدمـات تخصصی و رشـد و كارآفرينـی فعاليت دارد:

جهاد دانشگاهی هنر





مجله تصويری سيمای ايران خودرو، نخستين و پرتيراژترين مجله تصويری ارگانی كشور 
است كه با تيراژ بيش از 50 هزار نسخه در بين كاركنان و كارگران گروه صنعتی ايران 
خودرو توزيع می شود. توليد و توزيع اين مجله كه برعهده  واحد سيمای ايران خودرو، 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتی ايران خودرواست ،تلفيق لطافت هنر و 
سختی صنعت و شاهد آن تاثير شگرف آن بر ارتقاي روحيه كارگری و فرهنگ كار به گواه 

آمار رسمی در ايران خودرو است.
اين مجله به طور رسمی از سال 1393 در قالب دی وی دی، توليد شد و اكنون كه به 
هشتمين شماره خود رسيده است، بيش از 1000 دقيقه آيتم حرفه ای و با استانداردهای 

باالی سينمايی و تلويزيونی ارسال مي شود .
اكنون، اين مجله عالوه بر انتشار در هر فصل در قالب دی وی دی، آيتم های  مناسبتی و به 
روز، براي انتشار در فضای مجازی، توليد كرده و در اختيار عموم هموطنان قرار می گيرد.

در اينجا قصد داريم به طور مختصر برخی از آيتم های اين مجله را معرفی كنيم :
مسابقه نقطه طاليی:

اين مسابقه، برای نخستين بار در تاريخ ايران خودرو، با حضور خانواده های كاركنان و 
كارگران )همسر و فرزندان( در  محل كار همسرانشان اجرا شد.

مسابقه ای پرهيجان با آيتم هايی نظير رالی، حل معماهای پيچيده، مسابقات علمی و 
مهارتی.

مسابقه صدای برتر:
عالقه مندان به خوانندگی در بين كارگران و كاركنان ايران خودرو در اين مسابقه، ثبت 
نام و به نوعی كشف استعداد شدند. در سری نخست اين مسابقه، خوانندگان مطرح كشور،  

همچون ساالر عقيلی و رضا صادقی داوران اين مسابقه را به عهده داشتند.

دانه های انار:
انار، عنوان برنامه ويژه ترويج سبك زندگی اسالمی  -  ايرانی است. در اين  دانه های 

برنامه مستند و تركيبی با حضور كارشناسان دينی و مسائل اجتماعی، معضالت كاری و 
دغدغه های سبك زندگی كاركنان، مورد كنکاش و مداقه قرار گرفت.

حرفه ای ها:
حرفه ای ها، عنوان مسابقه ديگري  است كه در آن زور بازو و مهارت های علمی و هوش 
و ذكاوت با هم  تلفيق شده و در آن  گروه های دو نفره )يك نفر با زور بازوی باال و يك 
نفر سرشار از هوش باال(، در آيتم های متفاوت و گاهي سنگين، با هم به  رقابت پرداختند.

اين دنده و اون دنده:
ويژه برنامه كودک مجله تصويری سيمای ايران خودرو كه با رويکردی خودرويی و با انتقال 

مفاهيم فرهنگ ترافيك، محيط زيست و ... همراه است.
در اين برنامه، هنرمندان نام آشنای سيمای جمهوری اسالمی ايران به اتفاق عروسك های 
طراحی شده مختص ايران خودرو، نظير جك، زاپاس و سمند، لحظات  شاد و جذاب و 

سرشار با محتوايي به كودكان 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 .

سيمای ايران خودرو، آميخته هنر و صنعت













شرکت پلی پروپیلن جم

شرکت پتروشیمی پردیس

تولیدات اصلی/فاز 1 )هزار تن در سال(

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مساحت: 64/6 هکتار

 سال تأسیس: 1380
بازرگانی  درصد،   66/9 پارسیان  گاز  و  نفت  گسترش  گروه  مالکیت:   
بورس  در  درصد )شرکت   16/2 درصد، سایر سهامداران   16/9 پتروشیمی 

اوراق بهادار تهران درج شده است.(
 سرمایه:6,000,000,000,000 ریال

آمونیاک، اوره گرانول

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مساحت: 8 هکتار

 سال تأسیس: 1383
 مالکیت: پتروشیمیران 51 درصد، پتروشیمی جم 49 درصد

 سرمایه: 500,000,000,000 ریال

پلی پروپیلن



شرکت پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی جم
 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 مساحت: 77 هکتار + 22 هکتار در فاز دوم
 سال تأسیس: 1379

 مالکیـت: شـرکت سـرمایه گذاری نفـت و گاز و پتروشـیمی تأمیـن 22/70 درصـد، صنـدوق 
بازنشسـتگی کشـوری 22/85 درصـد، سـرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگی کشـوری 23/19 
درصد، سـرمایه گذاری اسـتانی سهام عدالت 15 درصد،سایر سـهامداران 16/26 درصد  )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، پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی، 
پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی، پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی، پلی اتیلن 

سنگین/ سبک خطی، بوتن - 1

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مساحت: 84 هکتار

 سال تأسیس: 1379
 مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 87 درصد، سایر سهامداران 13 درصد )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)44 بار(، اکسیژن)29بار(، نیتروژن، 

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



شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی کاویان

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مساحت: 31 هکتار

 سال تأسیس: 1379
 مالکیت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 36/8 درصد، سرمایه گذاری صنعتی 

مروارید 17/8 درصد،  صنعتی شیمی پوشینه 17/8 درصد، سایر سهامداران 27/6 
درصد )شرکت درفرابورس ایران درج شده است.(

 سرمایه: 2,400,000,000,000 ریال

تولیدات اصلی فاز 1 )هزار تن در سال(
متانول

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت 2(
 مساحت: 43 هکتار

 سال تأسیس: 1385
 مالکیت: پتروشـیمی باختر 60/6 درصد، صنایع پتروشـیمی خلیج فـارس 19/8 درصد، 
شـرکت های پتروشیمی لرسـتان، پلیمر کرمانشاه، پتروشـیمی کردستان و پتروشیمی 

مهاباد )هرکـدام 4/2 درصد(
 سرمایه: 4,000,000,000,000 ریال

تولیدات اصلی  فاز 1 )هزار تن در سال(
اتیلن، برش سه کربنه و سنگین تر



شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مهر

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت 2(
 مساحت: 13 هکتار

 سال تأسیس: 1384
 مالکیت: شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور 60 درصد، شرکت پتروشیمی بین الملل 40 درصد

 سرمایه: 340/000/000/000 ریال

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت 2(
 مساحت: 17/29 هکتار

 سال تأسیس: 1384
 مالکیت: صندوق ذخیره فرهنگیان 46/55 درصد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و 

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

 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

پلی اتیلن سنگین



شرکت پلیمر آریا ساسول

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

 مساحت: 61 هکتار 
 سال تأسیس: 1380

شرکت  درصــد،   76/55 فــارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مالکیت:   
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی   تأمین 17 درصد، شرکت سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی کشوری 6/45 درصد
 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)LPG(، برش پنتان

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 مساحت: 72 هکتار
 سال تأسیس: 1382

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

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



سرویس های جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه

شرکت پتروشیمی پارس
 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

EB/SM مساحت: 23 هکتار + 14 هکتار واحد 
 سال تأسیس: 1377

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

0/4 درصد
 سرمایه: 6,000,000,000,000 ریال

 مجری: شرکت پتروشیمی دماوند )سهامی خاص(
 محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت دوم(

 مساحت: 90 هکتار
 مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 100 درصد

 زمان شروع: فاز 1 سال 1389
 پیش بینی زمان بهره برداری: فاز 1 سال 1396

هوای  دقیق،  ابزار  هوای  نیتروژن،  اکسیژن،  بخر،  برق،  اصلی:  تولیدات    
سرویس، آب شیرین، آب بدون اصالح، آب خنک کننده، آب بهداشتی

کاربرد محصوالت: تامین سرویس های جانبی مورد نیاز واحدهای فرایندی مستقر 
در سایت دوم منطقه میژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه(

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



شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

الفین و متانول بوشهر )الفین شانزدهم(

 مجری: شرکت پتروشیمی بوشهر )سهامی خاص(
 محل اجرا: سایت 2 پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت 

دوم(
 مساحت: 7 هکتار + 59/4 هکتار

 مالکیت: سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 60 درصد، پتروشیمی 
مارون 40 درصد

 زمان شروع: سال 1390
 پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1396 و سال 1397 )طرح در دو فاز در حال 

اجرا می باشد.(

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(
 اتان، اتیلن، برش سه کربنه و سنگین تر، متانول، گوگرد، اتیلن گالیکول ها، پلی 

c4/c3 ،اتیلن سنگین/ سبک خطی، اسید استیک

 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 1384 مدیریت 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 
نیاز  انواع خوراکهای مورد  است نقش بزرگی در صادرات و واردات محصوالت تولیدی و 

مجتمع های پتروشیمی، فازهای گازی پارس جنوبی و سایر شرکتهای صنعتی ایفاء نماید.
بارگیری و تخلیه بیش از 40 نوع محصوالت پتروشیمیایی، گازی، نفتی، فله خشک،کاالی 
عمومی و کانتینری از نکات برجسته و توانایی های این شرکت بوده که تاکنون بالغ بر132 
میلیون تن عملیات بارگیری و تخلیه را از طریق 8850 فروند کشتی انجام داده و همچنین 
ساالنه بارگیری و تخلیه7000 تانکر زمینی و ریلی و 3 میلیون 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، برنامه ریزی و اجرای عملیات غیر  

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

ارائه خدمات اسکان و هتلینگ، خدمات اداری، اجتماعی، طراحی و اجرای امور 
مختلف،  مناسبت های  با  مسابقات  و  برگزاری جشن ها  مانند  ورزشی  و  فرهنگی 
ارائه  منطقه،  در  مستقر  مجتمع های  و  طرح ها  کارکنان  نیاز  مورد  غذای  تأمین 
خدمات آموزشی، برگزاری همایش ها 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 شرکت های وابسته به صنایع پتروشیمی ارائه می کند.
با عنوان  تفریحی خود  پروژه ساخت مجموعه  بهمن ماه 1394  از  پازارگاد  شرکت 
»دهکده گردشگری دریایی پازارگاد« را نیز در منطقه آغاز کرد که در آخرین روزهای 
سال 1395 توسط 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، 
اتاق های ماساژ، باغ پرندگان، ویالهای لوله ای )ویوال( رستوران های سنتی و فست 
فود، چایخانه های سنتی، کشتی تفریحی و غرفه های فرهنگی، آموزشی و هنری 
تمامی  و  نفت  صنعت  کارکنان  سبز  حضور  پذیرای  دیگر  تفریحی  امکان  ده ها  و 

هم وطنان عزیز از سراسر ایران است.

 بیانیه مأموریت:
ارائه  و  پایدار  سودآوری  و  محیط زیست  از  صیانت  ذینفعان،  با  اثربخش  ارتباط 
خدمات غیر صنعتی مطلوب با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و از طریق به کارگیری 

مدیریت علمی، فن آوری روز

 چشم انداز
پیشرو در ارائه خدمات غیر صنعتی با سودآوری پایدار

 اهداف کالن
• افزایش سودآوری پایدار

• افزایش درآمد
• بهینه سازی قیمت تمام شده

• کسب سهم بازار پیشرو

 استراتژی ها
• توسعه مالکیت زیرساخت ها با سرمایه گذاری مشترک

• توسعه بازارهای جدید و خدمات نوآورانه یکپارچه
• برند سازی و ارتقا شهرت سازمان

• به کارگیری فراگیر سیستم های مکانیزه پشتیبان خدمات برای مدیریت بهای تمام شده
• هدفمندی مسئولیت های اجتماعی

 پل های ارتباطی با شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و دهکده گردشگری دریایی پازارگاد:

pazargadbot@ :ربات تلگرام اطالع رسانی پازارگاد •
Tafrihogardesh@ :کانال تفریحات و گردشگری پازارگاد •

www.pazargad.org :وب سایت شرکت •
• تلفن تماس با شرکت در عسلویه: 07737323201-4

• تلفن دفتر تهران: 02188813020



جلسه شورای سياست گذاری جشنواره با 
رئيس وقت سازمان سينمائی

جلسه شورای برگزاری جشنواره با معاون 
فرهنگی جهاد دانشگاهی



كارگاه های تخصصی جشنواره با حضور امير 
شهاب رضويان، آرش معيريان و داريوش كيانی



نشست خبری جشنواره

جلسه هيأت انتخاب



جلسه هيأت داوران فيلم

جلسه هيأت داوران عکس



 حامیان  جشنواره

برگزار کنندگان

 مرکز مستد سازی
دانش و فناوری

پرديس سينمايی تماشا


