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اگــر یــک فیلــم خــدای نخواســته انحرافــی باشــد در سراســر کشــور تاثیــر گــذار اســت.

حضرت امام خمینی )ره(
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

امروز  کلید پیشرفت این کشور، به میزان زیادی دست شماست؛شما می توانید این نسل 
را یک نسل پیشرونده،  امیدوار، پرشوق، معتقد به خود  و  معتقد به ارزش ݣݣهای اسالمی  و 

ملی  خود  بار  بیاورید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
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صنعــت و فنــاوری کشــور بــا تــالش همــه مدیــران و کارگــزاران آن در حــال پیشــروی اســت. آنچــه مســلم 
اســت تاکنــون متناســب بــا ســطح ایــن تــالش هــا بــه شایســتگی بــه ثبــت نرســیده و بــه نمایــش در 
نیامــده اســت، لــذا ضــروری اســت کــه بــا کمــک قابلیــت هــای بــاالی تصویــر و هنرهــای ســینما و عکاســی         

واقعیت هــای ایــن عرصــه مهــم بــرای مخاطبــان بــاز نمایــی و بازتعریــف شــود.
هنرهــای ســینما و عکاســی بهتریــن ابــزار بــرای تبییــن ابعــاد مختلف فنــاوری و صنعت ایرانی هســتند 
و از آنجــا کــه خــود پدیده هایــی از جنــس فنــاوری و صنعــت هســتند، قــادر خواهنــد بــود حقایــق پیــدا 
و پنهــان ایــن عرصــه را بــه شــکلی نافــذ و مؤثــر بــه تصویــر بکشــند و بــه رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی 

کشــور کمــک نماینــد.
جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی که در آســتانه برگزاری پنجمین دوره آن هســتیم، رویدادی 
ــه ســوژه ای  ــا پرداختــن ب ــه عرصــه ای از جهــان سینماســت کــه ب ــه در راســتای هویت بخشــی ب مبتکران
خــاص یعنــی فعالیت هــا و دســتاوردهای عرصه علم، صنعــت و فناوری، ســعی در بازنمایی واقع گرایانه 

و هنرمندانــه از مجموعــه اقداماتــی دارد کــه در ایــن حــوزه بــه انجــام رســیده و یــا در حــال انجــام اســت.
ایــن جشــنواره عــالوه بــر کارکردهــای ارتباطــی، فرهنگــی، الگــو ســازی و ایجــاد فضایــی زنــده و رقابتــی، 
بهتریــن و درعمــل تنهاتریــن عرصــه دانشــگاهی، مســتقل و رقابتــی بــرای ارزیابــی و ارزش گــذاری آثــار و 
تولیداتــی اســت کــه توســط مراکــز صنعتــی و فنــاوری کشــور و معمــوال بــا صــرف هزینه هایــی بــاال تولیــد 

شــده اســت.
ایــن فعالیــت فرهنگــی و دانشــگاهی در حقیقــت کانونی اســت برای گفت و گوی هنــر  و صنعت و تبادل 
و انتقــال دانــش و تجربــه بیــن دانشــگاهیان، هنرمندان و مدیــران و کارگزاران صنعت و فناوری کشــور و 
مــی بایســت توســط تمــام دســتگاه ها و مراکــز مرتبــط حمایــت و همراهی شــود تــا در یک فراینــد معقول، 

بــه اهــداف خــود دســت یابد.
امیدواریــم بــا حمایــت مراکــز و دســتگاه های متولــی، تولیــدات فیلــم و عکــس کشــور بــه لحــاظ کمــی و 

کیفــی ارتقــا یافتــه و دیگــر شــاهد تولیــد آثــار فاقــد ارزش هنــری و تاثیرگــذاری بــر مخاطــب نباشــیم.
در پایــان از همکارانــم در جهــاد دانشــگاهی هنــر کــه چــراغ ایــن جشــنواره را روشــن نگــه داشــته و بــرای 
ــی و  ــازمان های حام ــز  و س ــن از مراک ــد و همچنی ــالش می کنن ــن ت ــران زمی ــت ای ــگ و صنع ــالی فرهن اعت

ــزون دارم. ــربلندی روزاف ــق و س ــان آرزوی توفی ــگزارم و برایش ــی سپاس ــداد مل ــن روی ــراه ای هم

حمیدرضا   طیبی
رئیس جهاد دانشگاهی 
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وجـــود  بـــا  اســـالمی،  ایـــران  گوناگـــون  رویش هـــای  و  توانمندی هـــا  هنرمندانـــه  بازتـــاب 
ــه  ــای خالقانـ ــتلزم نـــگاه حمایتـــی بـــه حرکت هـ ــتوانه های فرهنگـــی و تمدنـــی آن، مسـ پشـ
اســـت. کشـــور  در  موجـــود  ظرفیت هـــای  همـــه  از  بهره منـــدی  و  فرهنگســـاز  نوآورانـــه   و 

و  بـــه تقویـــت روحیـــه خودبـــاوری  کـــه منجـــر  تـــالش صادقانـــه ای  ایـــن مســـیر، هـــر  در 
اســـت. تقدیـــر  شایســـته  شـــود،  کشـــور  در  موجـــود  پراکنـــده  ظرفیت هـــای   هم افزایـــی 

جشـــنواره »فیلـــم و عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی فـــردا« بـــه عنـــوان یـــک جشـــنواره موضوعـــی 
فیلمســـازان  و  هنرمنـــدان  معرفـــی  و  شناســـایی  بـــرای  اســـت  کوششـــی  تخصصـــی،  و 
ــتند. ــی هسـ ــاوری و صنعـــت ایرانـ ــر فنـ ــه روایتگـ ــاری کـ ــوآور و رقابـــت آثـ ــالق و نـ ــوان، خـ  جـ

جوانـــان  حضـــور  و  تولیـــد  بـــر  تمرکـــز  اوال  رویـــداد  ایـــن  چشـــم انداز  اســـت  بدیهـــی 
توجـــه  بـــه  منجـــر  ثانیـــا  و  دارد  مدنظـــر  را  ســـینما  بـــه  عالقمنـــد  و  ســــــــــــــینماگر  
موثـــر  همراهـــی  از  عملـــی  نمایشـــی  و  ســـینما  و  صنعـــت  میـــان  پیونـــد  بـــه  عمیق تـــر 
می شـــود. ملـــی  تولیـــد  رونـــق  و  عزیـــز  ایـــران  پیشـــرفت  بـــه  کمـــک  جهـــت  در   آنهـــا 

ضمـــن سپاســـگزاری از تالش هـــای جهـــاد دانشـــگاهی و دســـت انـــدرکاران برگـــزاری ایـــن 
رویـــداد ســـینمایی، تعالـــی ایـــن جشـــنواره جـــوان را آرزومنـــدم.

 حسین  انتظامی

رئیس سازمان سینمایی
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امــروز، نردبــام فرداســت. جهــان در انتظــار درخشــیدن ذهن هایی ســت کــه بــه کمــال ذره ای، راه یابنــد. 
کمــال انســان در کوشــش اســت و جوشــش. کوشــش بــرای رفتــن، جوشــش بــرای دانســتن. دانســتن، 
دلیــل راه انســان های شــوریده در عرصــه دانایــی اســت. فــردا از آن کســانی خواهــد بــود کــه بــا نــور امــروز، 

جان هــا را روشــن کننــد. 
زیســت بوم گرانجــای فنــاوری و نــوآوری، خــاک پــای رهــروان خالقیــت و عشــق بــه خدمــت را توتیای چشــم 
خــود ســاخته اســت و بــه برکــت تــالش خســتگی ناپذیر جوانــان خــالق و پرامیــدش، روز بــه روز، بیناتــر و 
روشــن تر از دیــروزش می شــود. هــزاران شــرکت دانش بنیــان و اســتارتاپ و شــتاب دهنده و مرکــز نــوآوری، 
دســت بــه دســت هــم داده انــد کــه ایــران فــردا را، امــروز بســازند. ایــن ســاختن مقــدس، چشــم فردابیــن 

می خواهــد و دل هنرمنــد. 
و امــا هنــر. هنــر بــه گفتــه پیشــینیان، تــاج ســر آفرینــش اســت. هنــر مبنــای هستی ســت. پــس آنچــه 
می بایــد خــرج کار مــا در امــروز باشــد، نــگاه هنرمندانــه اســت بــه اوضــاع. هنرمنــدان بــه ویــژه در عرصــه 
ــر اســت، از ســوژه های نــاب و  هنــر صنعــت ســینما و عکــس، کــه شــمولیت  جهانی شــان، تردیدناپذی
رویدادهــای دراماتیــک و درخشــان عرصــه اقتصــاد دانش بنیــان و اســتارتاپ ها، می تواننــد بهره هــای 
بســیار ببرنــد. زیســت بوم نــوآوری و کارآفرینــی؛ رفته رفتــه، روز بــه روز، راه بــه راه، شــتاب اش بیشــتر 
می شــود. تالش هــای بســیاری بــرای فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت و آنچــه 
کــه ایــن روزهــا بــه آن نیــاز اســت، برادرخواندگــی هنــر صنعــت نــوآور ســینما و زیســت بوم نــوآوری و 

فنــاوری اســت.
بــر همیــن اســاس، بــر مــا واجــب اســت کــه دســتاوردهای فنــاوری و نــوآوری کشــور را همچــون مرواریدهــای 
ــه درســتی و اســتادی، نمایــش دهیــم. فتوحــات جهــاد علــم و فنــاوری طــی  درخشــان ایــن ســرزمین، ب
ایــن ســالها کــه بــا جانفشــانی های عالمانــه جوانــان برومنــد ایرانــی بــه دســت آمــده اســت، قابــی درخــور و 
روایتی ســزاوار نیازمند اســت که زبان هنر-صنعت ســینمای کشــور و هنرمندان شایســته اش، از پس 

ایــن ماموریــت واال، برخواهنــد آمــد. 
اینــک، آنچــه کــه »پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی فــردا« را بــا اهمیــت جلــوه 
می دهــد، برگرفتــن داشــته های دیــروز و ســاختن امــروز اســت بــرای فــردای گرانقدرتــر کــه از دل ایــن 
زیســت بوم باطــراوت و شــورانگیز، ســر بــرآورده اســت. کار جشــنواره »فــردا«، رســاندن ســوی چشــم 
ایرانیــان بــا ابــراز هنــر بــه ســمت تالش هــا و دســتاوردهای امــروز بازیگــران عرصــه علــم و فنــاوری اســت. 

امیدوارم که این تالش ها مستمر باشد و دائما بر مدار موفقیت. 

پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
و  دبیر  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
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بــرای کشــوری کــه پرچــم مقاومــت و نمــاد ظلــم ســتیزی و مبــارز بــا اســتکبار جهانــی اســت و در ایــن 
مســیر  ســخت ترین هجمه هــا و تحریــم هــا را تجربــه کــرده و اســتوار بــر اصــول خــود پافشــاری مــی کند، 
توجــه بــه زیرســاخت های فکــری و فرهنگــی و تــالش بــرای پیشــرفت صنعــت و فنــاوری، امــری بســیار 
ضــروری اســت. برهمیــن اســاس اســت کــه در چنــد ســال اخیــر مقــام معظــم رهبــری شــعار و رویکــرد 
کشــور را حمایــت و توجــه مضاعــف بــه اقتصــاد، پیشــرفت و تولیــد ملــی بــا تکیــه بــر امکانــات داخــل 
کشــور و تقویــت روحیــه همدلــی  و بــرادری قــرار داده انــد. بــا ایــن وجود، دیگــر جای هیچ عــذر و بهانه ای 
باقــی نمی مانــد و بایــد همــت و تــالش همــه جانبــه و ملــی بــه میــدان بیایــد. روشــن اســت کــه هم افزایــی 
و تعامــل دانشــگاهیان، هنرمنــدان،   اصحــاب رســانه و مدیــران صنعــت و فنــاوری کشــور بــرای این مهم 

راه گشــا و تعیین کننــده اســت.
و  هــر مجــال  فنــاوری و صنعتــی،  و هوشــمند  پویــا  کشــور، مدیریــت  کنونــی  برهــه حســاس  در 
فرصتــی را بــرای هــم اندیشــی، تعامــل و هــم افزایــی در زمینــه معرفــی و اعتــالی چگونگــی رشــد 
موانــع  و  آســیب ها  رفــع  قابلیت  هــا،  ارتقــای  بــرای  آن  از  و  می شــمارد  مغتنــم  فنــاوری  و  صنعــت 

مــی نمایــد. اســتفاده  احتمالــی 
جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری صنعتی»فــردا« بــدون شــک یکــی از ایــن فرصت هــای مغتنــم اســت 
ــزاران  ــران و کارگ ــل مدی ــه و تعام ــادل تجرب ــکاس و تب ــاز و ع ــدان فیلمس ــت هنرمن ــک خالقی ــه کم ــا ب ت
مختلــف  حوزه هــای  در  کشــور  توانایی هــای  و  قابلیت هــا  هنــر،  و  فرهنــگ  فنــاوری،  صنعــت، 

مستندســازی شــده و بــه نمایــش درآیــد.
شــرکت راه آهــن بــه عنــوان متولــی صنعــت ریلــی کشــور کــه صنعتــی اســتراتژیک و از ارکان توســعه 
پایــدار اســت،  دســت هنرمنــدان و مدیــران فرهنگــی را بــه گرمــی می فشــارد و برگــزاری جشــنواره فــردا 
را نوعــی ریل گــذاری نوآورانــه در مســیر پیشــرفت صنعتــی ایــران مــی دانــد و از آن حمایــت مــی کنــد.

برخــود الزم مــی دانــم از زحمــات و تالش هــای عزیزانــم در جهــاد دانشــگاهی، همکارانــم در روابــط 
عمومــی راه آهــن کــه بــا ایــن جشــنواره همــراه و همــدل شــده اند و همچنیــن همــه هنرمندانــی کــه بــرای 

ــم. ــگزاری نمای ــد، سپاس ــش می کنن ــران کوش ــاوری ای ــت و فن اعتــالی صنع

سعید  رسولی
معاون وزیر راه و شهرسازی 
و  مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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در پنجمین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( شاهد حضور پرشور 
از  کشور  کارگزاران صنعت و فناوری  از یک سو و مدیران و  هنرمندان فیلمساز و عکاس 
و  تعداد  لحاظ  به  را  جشنواره  محتوای  خود،  تولیدات  و  آثار  ارایه  با  که  بودیم  سو  دیگر 
کیفیت آثار ارتقا دادند. این استقبال و حضور آگاهانه، انرژی ستاد برگزاری جشنواره را 
دوچندان کرد و امید ما را برای رشد کمی و کیفی تولیدات خالقانه فناوری و صنعتی در 

آینده نزدیک بیشتر کرد.
این جشنواره همان گونه که از نامش پیداست، برای فردای روشن ایران، به ویژه در عرصه 
صنعت و فناوری است و تالش می کند ظرفیت باالی هنرهای تصویری را به میدان بیاورد و 
فضای گفت و گو و همکاری متقابل هنر با صنعت و فناوری را فراهم نماید تا در این فضای 
تعاملی، تولیدات هنری با کیفیت در مورد صنعت و فناوری بیشتر شود، این تولیدات در 
جشنواره فردا و حتی در سایر جشنواره های داخلی و خارجی حضور یافته و بدرخشند و 
در بسترهایی همچون سینما، تلویزیون، فضای مجازی، محیط های آموزشی و فضاهای 
صنعتی به نمایش عمومی درآیند و بازتابی نقادانه، روشنگرانه و معرف از سرمایه ها و 

توانمندی های ایران اسالمی باشند.
و  موجود  وضع  تغییر  جز  چاره ای  درخشان،  چشم انداز  این  به  رسیدن  برای  بی تردید 
فناوری  سازمان های  و  شرکت ها  صنایع،  جدی  حمایت های  و  روزمره  و  سنتی  نگاه های 
بار  به  بی شک  تالش ها  این  داریم  یقین  و  نداریم  سازنده  و  پیشرو  هنرمندان  از  کشور 
اذا تنفس...«،  همگان شاهد  آیه »والصبح  بلند  و به مصداق معنای  خواهند نشست 

ثمرات این کوشش ها خواهند بود.
و  کردند  یاری  را  ما  راه  این  در  که  کسانی  از مشارکت و همکاری همه  برخود الزم می دانم 
به ویژه از زحمات و مساعی تک تک همکاران جوان، هنرمند و خالق حاضر در دبیرخانه 

جشنواره سپاسگزاری نمایم.

بهزاد رشیدی
دبیر جشـنواره

به نام خدا

وجــود  بــا  اســالمی،  ایــران  گوناگــون  رویش هــای  و  توانمندی هــا  هنرمندانــه  بازتــاب 
پشــتوانه هــای فرهنگــی و تمدنــی آن، مســتلزم نــگاه حمایتــی بــه حرکــت هــای خالقانــه 
اســت. کشــور  در  موجــود  هــای  ظرفیــت  همــه  از  بهره منــدی  و  فرهنگســاز  نوآورانــه  و 
و  خودبــاوری  روحیــه  تقویــت  بــه  منجــر  کــه  صادقانــه ای  تــالش  هــر  مســیر،  ایــن  در 
اســت. تقدیــر  شایســته  شــود،  کشــور  در  موجــود  پراکنــده  ظرفیتهــای  هم افزایــی 
جشــنواره »فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی فــردا« بــه عنــوان یــک جشــنواره موضوعــی 
فیلمســازان  و  هنرمنــدان  معرفــی  و  شناســایی  بــرای  اســت  کوششــی  تخصصــی،  و 
ایرانــی هســتند. آوری و صنعــت  فــن  روایتگــر  کــه  آثــاری  رقابــت  و  نــوآور  و  جــوان، خــالق 
بدیهی است چشم انداز این رویداد اوال تمرکز بر تولید و حضور جوانان سینماگر و عالقمند به 
سینما را مدنظر دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت و سینما و نمایشی 
عملی از همراهی موثر آنها در جهت کمک به پیشرفت ایران عزیز و رونق تولید ملی می شود.
ضمــن سپاســگزاری از تالش هــای جهاددانشــگاهی و دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن رویــداد 

ــدم. ــوان را آرزومن ــنواره ج ــن جش ــی ای ــینمایی، تعال س

حسین انتظامی
رییس سازمان سینمایی
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ه پوستر اصلی جشنوار
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ای سیاست گذاری شور

شهاب الدین عادل

پرویز کرمی

سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد

صادق سکری بهزاد رشیدی بهنام حقیقی

علی متقیان محمد 
حمیدی مقدم

عیسی علیزاده مجید سرسنگی

علی منتظری احمد ضابطی 
جهرمی
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بهزاد رشیدی
دبیر جشنواره

علی خسروی
دبیر اجرایی و دبیر بخش فیلم

محمدحسین لواسانی
مدیر روابط عمومی

مهرداد موسوی
مدیر هنری

مهدی هادیفر
مستندسازی

محمد آفریده
مشاور

امید پورآذر
دبیر بخش عکس

بهاره طاهری
مدیر امور مشارکت ها

امیرسجاد دبیریان
رسانه

مسعود ذهبیون
مشاور

ایی عوامل اجر



الهام زایجانی
مدیر امور استانها

هستی اهلل یاری پور
امور دبیرخانه

فرشاد هیبتی
امور فنی

حمید عباسی
امور اکران و نشست ها

علی صدیقی
پشتیبانی

سیدمهدی جوادی
تدارکات
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 تحصیالت: کارشناسی تئاتر و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری، کارشناسی ارشد 

سوابق اجرایی: مدرس دانشگاه و عضو شورای تولید )پیچینگ( انجمن سینمای جوان / داور چندین جشنواره ملی و بین المللی و دبیر تخصصی دوازدهمین دوره 
 جشنواره ملی »فیلم  رضوی« / مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و هنری مزرعه فیلم ایرانیان

سوابق هنری: ساخت بیش از 15 فیلم کوتاه داستانی،مستند،مجموعه مستند و کسب 85 جایزه ملی و بین المللی از جمله:  جایزه بهترین تحقیق و پژوهش فیلم 
مستند / جایزه بهترین فیلم و بهترین پژوهش فیلم در جشنواره سراسری کارگاه آزاد فیلم برای فیلم »اوسیا«)سال 95( / جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره 

ملی فیلم حسنات برای فیلم »بی گدار«)سال 97( / جایزه بخش بحران آب و محیط زیست در جشنواره فیلم »سینما حقیقت« برای فیلم »اوسیا«)سال 94( / جایزه 
بهترین فیلم مستند جشنواره بین المللی ترنتون آمریکا برای فیلم »اوسیا«)سال 2016(

  الهام  آقالری
 سال تولد: 1360 -  محل تولد: قزوین

تحصیالت: کارشناسی سینما گرایش کارگردانی 
سوابق هنری و  اجرایی:  عضو هیئت داوران بخش جنبی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران - مدیرعامل شرکت سینمایی انگاره سپنتا مینو - 
مدیرسایت انجمن  فیلم کوتاه ایران )ایسفا( - مشارکت در تولید چند پروژه سینمایی 90 دقیقه ای در سمت منشی صحنه و دستیار کارگردان - عضویت در گروه 

تحقیق و نگارش چند پروژه مستند  تلویزیونی از جمله»جزایر تنهایی« و مستند هفت قسمت ))شمارش معکوس(( 
ساخت فیلم های کوتاه داستانی ومستند در مقام کارگردان  و تهیه کننده - ساخت فیلم های داستانی آگهی خط خورده - گناه آخر )کارگردانی مشترک (- باز باران آب داد  

پرانتز را نمی بندم بگذار پرنده آزاد باشد- در اعماق - شنبه دوست داشتنی - کروکی یک اتفاق - قلب در قطع a4- داستان یک بازی - نسخه خدا  
و فیلم های مستند ؛ شهر زیبای من - سرنوشت - بایگانی - قهرمان -  یک لقمه مهربانی - این شیشه شکستنیست لطفا سکوت)کارگردانی مشترک(  

و همچنین دریافت چندین  جایزه ملی و نامزدی در یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران ، فیلم کوتاه تهران،  جشنواره فیلم سالمت

 مسعود  سفالیی
ان  سال تولد: 1360  -  محل تولد: تهر

 تحصیالت: کارشناسی سینما با گرایش فیلمبرداری از دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر

سوابق هنری و اجرایی: عضویت در هیئت علمی گروه سینما دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر / مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد سینمای 
دانشگاه هنر )سال 90 تا 92( مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر  )از سال 93 تاکنون( / مدیریت گروه های فرهنگ و تاریخ و هنر شبکه دو، مستند شبکه های یک و 

 دو، گروه تاریخ شبکه چهار و تولید برنامه شبکه مستند

سوابق هنری و اجرایی: ساخت فیلم مستند »پرواز در آینه« به تهیه کنندگی شبکه چهار سیما )سال 88( / ساخت فیلم مستند »تولد یک خط« به تهیه کنندگی 
 شبکه اول سیما سال 90 / ساخت فیلم مستند »راز دختران« به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)سال 92(

هیئت انتخاب خبش فیلم

است به چپ : از ر



 علی خسروی
از  سال تولد: 1359  - محل تولد: شیر

تحصیالت: کارشناسی مدیریت فرهنگی، فارغ التحصیل فیلمسازی از مدرسه عالی فیلم تهران و فارغ التحصیل دوره جامع فیلمنامه نویسی حرفه ای 
بنیاد سینمایی فارابی

 ســوابق هنــری و  اجرایــی:  موســس و دبیــر باشــگاه فیلمســازان 100 )از ســال87 تــا 88( - داور جشــنواره فیلــم رشد)ســال 86(- هیــات انتخــاب و داور چنــد جشــنواره از 
قبیــل رشــد و فانــوس و بخــش جنبــی فیلــم کوتــاه تهــران - عضــو باشــگاه فیلمنامه نویســان ســینمای ایــران -  عضــو انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای مســتند 

ایــران- مدیرعامــل موسســه فیلمســازی ثنــا فیلــم و ...
 مجــری طــرح فیلــم ســینمایی هبــوط بــه کارگردانــی مرحــوم ســعید مترصــد  / و نویســنده ، کارگــردان و تهیــه کننــده بیــش از  5 فیلــم داســتانی و 10 فیلــم مســتند و 5 
مجموعــه مســتند از قبیــل ؛ آینــه ، چــراغ روشــن ، قــاب تاریــک ، ســلیمه ، ایــن ســه زن ، فرزنــد خرمشــهر ،  زندگــی در هــوای ســرد ، میوه هــا روی درخــت مانده انــد ، نفــت 

ســیاه و چنــد مجموعــه مســتند ازجملــه مجموعــه مســتند اقتصــاد در زندگــی دیگــران کــه در 6 کشــور اروپایــی تولیــد شــد. 
 و منتخــب بیــش از 50 جشــنواره از جملــه ؛ جشــنواره های فجــر ، فیلــم کوتــاه تهــران )چنــد دوره( ، حقیقت)چنــد دوره( ، جشــن خانــه ســینما ، شــهر ، ســایه دانشــگاه 
ســوره ، حســنات ، وارش ، مقاومــت ، پرویــن اعتصامــی ،رضــوی ، ققنــوس   / کســب بیــش از 20 جایــزه از جشــنواره هایی چــون ؛ حقیقت)جایــزه شــهید آوینــی( ، فیلــم 

کوتــاه تهران)بخــش جنبــی( ، شــهر ، ققنــوس ، ســرزمین های نــور ، ایثــار 
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مجید رجبی معمار

سال تولد: 1340ـ   محل تولد:  شهر ری
مدیریــت ارشــد   کارشناســی  و  اجتماعــی  ارتباطــات  علــوم  کارشناســی   تحصیــالت: 

ســوابق اجرایــی و هنــری:  عضویــت هیئــت مؤســس و رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح بــه مــدت 9 ســال /  عضویــت هیئــت مؤســس و رئیــس هیئت 
مدیــره انجمن هــای ســینما و تئاتــر و همچنیــن شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس بــه مــدت 
9 ســال / مدیــر شــبکه های تلویزیونــی تهــران، جــام جــم و بــازار  /  تهیه کنندگــی مجموعــه 
فیلم هــای مســتند کوتــاه و بلنــد و ســینمایی /  عضویــت ده هــا شــورای سیاســت گذاری 
ــر  و موســیقی / مدیرعامــل    و هیئــت داوران جشــنواره های گوناگــون فیلــم، عکــس، تئات

خانــه هنرمنــدان ایــران / رئیــس تماشــاخانه ایرانشــهر از ســال 94 تاکنــون

اق کریمی مصطفی  رز

سال تولد: 1341 ـ  محل تولد: تبریز
تحصیالت: فارغ التحصیل رشته معماری از اتریش

ســوابق اجرایــی و هنــری: ســاخت مســتند »منزوی هــا« ، بهتریــن فیلــم فســتیوال ولــز 
)ســال 62( / ســاخت مجموعــه فیلم هــای مســتند »نــاوگان همــا«  )ایــران ایــر(  )ســال 
75( / ســاخت مجموعــه مســتند 7 قســمتی »قزویــن ، گهــواره کهــن تمــدن« )ســال 97( 
/ ســاخت مســتند بانــوی قــدس ایــران / بهتریــن فیلــم فســتیوال حقیقــت / تقدیرنامــه 
جشــنواره فجــر / و چندیــن فیلــم ســینمایی از قبیــل حــس پنهــان، خاکســتر ســبز 

)مجــری طــرح( / یــک دقیقــه و  11 ثانیــه / مدیرعامــل شــرکت ســینمایی دگا فیلــم

هیئت داوران خبش فیلم
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محمود اربابی

سال تولد متولد: 1340ـ  محل تولد: تهران
تحصیــالت: کارشناســی فیلمنامه نویســی از دانشــکده صداوســیما، کارشناســی ارشــد 
 کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکده تربیت مدرس و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر

سوابق اجرایی و هنری: رئیس انجمن سینمای جوان کرج،
تحقیقــات  مرکــز  مدیــر   / هنــری  حــوزه  فیلــم  تولیــد  وشــورای  فیلمنامــه  شــورای  عضــو 
 فیلــم حــوزه هنــری / نخســتین مدیــر مدرســه کارگاهــی فیلمنامه نویســی حــوزه هنــری،

مدیــر گــروه آمــوزش تولید، تحصیالت تکمیلی و عضو هیئت علمی دانشــکده صداوســیما 
/ معــاون فرهنگــی بنیاد ســینمایی فارابی /معاون آمــوزش و پژوهش 
دانشــگاه صــدا و ســیما / نــگارش فیلمنامه هــای »آرزوهــا  بایگانــی شــده«، »لیلــی در پاییــز«، 
»آوای نقاره هــا«، »تــاور کریــن«، »زندگــی بــا چشــمان بســته«، »بــرج آرام«
 »یک دقیقه و یازده ثانیه« 

بهروز   ملبوس باف  اصفهانی

سال تولد: 1352ـ  محل تولد: اصفهان
ســوره  دانشــگاه  از  فیلمســازی  کارشناســی  فارغ التحصیــل   تحصیــالت: 

ســوابق اجرایــی و هنــری: گذرانــدن دوره آموزشــی در انجمــن ســینمای جوانــان 
اصفهان تا سال 67 / فیلمبرداری، نویسندگی،  تدوین،  تهیه کنندگی و تولید  
بیــش از 50 کار کوتــاه و نیمه بلنــد تجربــی، مســتند و داســتانی  / فیلمبــردار و 
 مستندساز صنعتی واحد سمعی و بصری روابط عمومی ذوب آهن اصفهان،

پیمانــکار تخصصــی مستندســازی صنعتــی همزمــان بــا تأســیس مؤسســه 
خورشــید فیلــم اصفهــان / ســاخت مســتند بلنــد »اصفهــان در بــوق کارخانه ها« 
)ســال 92( / ســاخت مســتند »در عمــق میدان«)ســال 93(

پریوش نظریه

سال تولد: 1348ـ   محل تولد: گچساران
تحصیالت: کارشناس بازیگری ، فیلمساز و عکاس
سوابق اجرایی و هنری: بازی در فیلم های سینمایی: »غالمرضا تختی«
)سال 97(،»جشن دلتنگی«)سال 96(،»النتوری«)سال94(، »بادیگارد«
)سال 94(،»یه حبه قند«)سال 89(، »گاهی به آسمان نگاه کن«)سال 81(
بــازی در ســریال های: »تــرور خاموش«)ســال 98(،»نهنگ آبی«)ســال 97(،»زیرپای 
مادر«)سال96(،»مدینه«)سال93(
کارگردان مستندهایی چون: نزدیکتر  از نفس، سوتماگ، هورامان و کولی ها
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خبش فیلم / مستند
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کارگردان: مرجان شریازی، لقمان سخنور
فیلم شنایس: فیلم های مستند صنعیت:  ژاوه رود،  

آزاد رود، نربد آب و سنگ، سناگب، آب نبض زندیگ،پلاکن 
اراده، بر سنگ زن اکنون سبو

پژوهشگر: مرجان شریازی
تهیه کننده: شرکت توسعه منابع آب و نریوی ایران

صدابردار: ایرج نوروزی ، قادر قادری
تصویربردار: مهدی آزادی، آرش یزداین

تدوین: مسعود مظفری، لقمان سخنور
هشر:تهران

مدت:30

کارگردان: تورج هیبتی
فیلم شنایس: فیلم کوتاه -شب ، خارجی ، جاده_ مستند 

اوس حسن_ الیک _ برزخ_ فیلمبرداری فیلم های کوتاه 
تاناکورا،فرزند، اعال و... فیلمبرداری مستند مژدگانی 

تهیه شده در شبکه ی مستند سیما- فیلمبرداری 
نماهنگ هایی برای شبکه های یک و دو سیما- ساخت 

بیش از 20 تیزر تبلیغاتی برای شبکه های سیما- تدوین و 
ویژوال فیلم های کوتاه داستانی و تیزر های تبلیغاتی

پژوهشگر: فرشاد هیبتی
تهیه کننده:  انجمن سینمای جوانان همدان

صدابردار: حمیدرضا دایی جانی
تصویربردار:  تورج هیبتی

تدوین: نوید معارفی
چکیده: اوس حسن بافنده ایست که سال های زیادی را با 

مشکالتی که در حوزه فرش بوده کنار آمده و…
شهر:تهران

مدت:16

برسنگ زن اکنون سبو

اوس حسن
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کارگردان: داور جنفی
تهیه کننده: اجنمن سیامنی جوانان ایران - اردبیل

پژوهشگر: رقیه مقتدر آذر
صدابردار: حممد بدیل

صداگذار: شاهنی جالیل
تدوین: شاهنی جالیل

چکیده: صنایع دسیت
هشر: تهران

مدت: 16

کارگردان: حمسن خان جهاین اصل
فیلم شنایس: ساخت مستندهایی چون: آزادراه، 

بردبرد، صندیل 257، یاردبستاین، کاله شیشه ای ، یک 
میخ و چند کت، ارتفاع 437 ،من لیدر هسمت و..

تهیه کننده: امری حسنی تابع مجاعت
پژوهشگر: حمسن خان جهاین اصل

تصویر بردار: امری جغتایی
صدا بردار: امحدرضا طایی
صدا گذار: حمسن حممدی

تدوین: حمسن حممدی
چکیده: مستندی درباره تارخیچه اتومبیل در ایران 

و شرکت یس تروئن )شرکت سایپا( به ایران
هشر:تهران

مدت:40

آزاد راه

ورشو یچ
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کارگردان: حمسن خان جهاین اصل
فیلم شنایس: ساخت مستندهایی چون آزادراه 

،بردبرد، صندیل 257، یاردبستاین، کاله شیشه ای ، یک 
میخ و چند کت، ارتفاع 437 ،من لیدر هسمت و..

تهیه کننده: امری حسنی تابع مجاعت
پژوهشگر: حمسن خان جهاین اصل

تصویربردار: امری جغتایی
صدا بردار: امحدرضا طایی
صدا گذار: حمسن حممدی

تدوین: حمسن حممدی
چکیده: مستندی درباره تارخیچه اتومبیل در ایران 

و شرکت یس تروئن )شرکت سایپا( به ایران
هشر: تهران

مدت: 40

کارگردان:مسعود  دهنوی
فیلم شناسی: طراح و کارگردان مستند "میزبان" به 

تهیه کنندگی خانه مستند انقالب اسالمی
طراح و کارگردان مستند داستانی "میهمان" به 

تهیه کنندگی خانه مستند انقالب اسالمی  
طراح و کارگردان و تدوینگر مجموعه مستند "شما که 

غریبه نیستید" به تهیه کنندگی شبکه افق سیما
تهیه کننده:احمد  شفیعی

صدابردار: کامبیز  طاهری
تصویربردار : وحید  بیوته

چکیده:  آلودگی نوری
شهر :  تهران

مدت:  30

یس پاک

مرگ روشن
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کارگردان: مصطفی شبان
تهیه کننده:  مصطفی شبان

صدابردار: سید رضا حسیین-داریوش خسروی
تصویربردار: محید کاظمی-مظفر حسینخاین هزاوه

تدوین:  مصطفی شبان
چکیده: صنعت کشاورزی

هشر: تهران
مدت: 25

کارگردان:مهدی جوزاین
فیلم شنایس: فیلم کوتاه داستاین زمزمه سکوت-

سفید پررنگ-شرق بهشت گناه آخر 
تهیه کننده:مهدی مطهر

پژوهشگر: زهرا نادری-صدیقه بازگلی
صدابردار: هسیل سالمت

صداگذار: سید حممد آقامریی
تصویربردار: حسنی تورنگ

تدوین: سید حممد آقامریی
چکیده: بازاریایب

هشر: تهران
مدت: 30

جنگ بازاریایب

دشت آدخمورا
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کارگردان: سید وحید میرحسینی نامی
فیلم شنایس: ساخت بیش از 20 فیلم کوتاه داستانی و 

مستند حضور و کسب جایزه از جشنواره های 
داخلی و خارجی

تهیه کننده: سید وحید میرحسینی نامی
صدابردار: علی صفایی فر

تصویربردار:  سعید محمدپناه
تدوین:  سید وحید میرحسینی نامی

چکیده: صنعت شهرسازی
شهر: تهران

مدت: 12

کارگردان: هادی آفریده
فیلم شنایس: وی از جمله مستندسازان پیشرو در حوزه 

مستندهای شهری است و تعدادی از فیلم های مستند 
وی در دانشگاه های معتبر بین المللی از جمله یو سی 

ال ای آمریکا ، انجمن انسان شناسی هلند و شبکه های 
تلویزیونی بین المللی نمایش داشته است. 

تهیه کننده: هادی آفریده
پژوهشگر: هادی آفریده

صدابردار: احمدرضا طائی
صداگذار: مهرشاد ملکوتی

تدوین: بابک بهرام بیگی
چکیده: داستان کشف و مرمت یک نقاشی دیواری بزرگ که 

به دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار باز می گردد...
شهر:تهران

مدت:30

کل به جزئ

صف سالم
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کارگردان:فاطمه  آتانی 
فیلم شنایس: تهیه کننده و نویسنده مجموعه موشن 

گرافیک )نام آوران خوزستان ( / کارگردان و تهیه کننده 
و نویسنده مستند )کرکم ( / کارگردان و تهیه کننده و 
نویسنده مستند )سربند ( / تهیه کننده و نویسنده 

مستند )درسایه آفتاب(  / تهیه کننده و نویسنده مستند 
)محراب جمعه( / تهیه کننده و کارگردان مستند 

)عکاس انقالب(
پژوهشگر:  فاطمه آتانی

صدابردار: محمد حسین مهرجو
صداگذار: محمد طالبی

تصویربردار: محمد طالبی/  رسول همتی
تدوین: محمد طالبی

چکیده: معدن
شهر:تهران

مدت:30

 سفره خایل

کارگردان: مهرداد حسین 
فیلم شنایس: ساخت 7فیلم کوتاه داستاین و مستند

پژوهشگر: مهرداد حسین، حمسن جسور
فیملنامه: مهرداد حسین،  حمسن جسور

تصویربردار:حمسن جسور،امحد فریض
صدا گذار:حممد ابراهمی هادی
تهیه کننده: مهرداد حسین

تدوین: موحد شادرو
صدابردار:مهرداد  عبدالهی

هشر:  تهران
مدت: 17 

آنان که خاک را به هرن کمییا کنند
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کارگردان: الهام معرویف
فیلم شنایس: داستان نویس، فیملنامه نویس و 

مستند ساز
پژوهشگر: الهام معرویف
صدابردار: حسن مهدوی
صداگذار: حسن مهدوی

تدوین: فرید دغاغله
چکیده: چه رابطه ای بنی جنگ، عشق و نوشابه 
وجود دارد؟ پیوند ایهنا را تهنا در آبادان یم توانید 

ببینید.
هشر: تهران

مدت: 30

کارگردان: امری ویل نژاد
پژوهشگر: امری ویل نژاد

تهیه کننده: امری ویل نژاد
صدابردار:متویو دوکنوف

تصویربردار: انتون شریوکیخ، حسنی ساالری
صداگذار: کنستانتنی پیتوخوف

تدوین: امری ویل نژاد
چکیده: صنعت فرش

هشر: تهران
مدت: 37

 330 یس یس خاطره

زیبا بافته اسرار



33

کارگردان: ایوب مرواین پور
فیلم شنایس: ساخت بیش از 12 فیلم کوتاه داستاین 
و مستند و کسب 13 عنوان جایزه در جشنواره های 

استاین و سراسری
تهیه کننده: ایوب مرواین پور، امینه بروایه

پژوهشگر: امینه بروایه  ایوب مرواین پور
تصویربردار: حممد رمضان امحدی

صدابردار: حممد رمضان امحدی
چکیده: این فیلم به معضالت زیست حمیطی پساب 

واحدهای صنایع نیشکر در خوزستان یم پردازد
هشر: اهواز

مدت: 29

کارگردان : تورج کالنرتی
فیلم شنایس: کارگرداین آثار مستندی مثل : "دموکرایس 

در جاده ساوه" ، "خفه خون" ، "روزی روزگاری آناتویل" ، 
"پشت صحنه" ، "شکوفه های زمستان" ، "کنار گود" ، 

تب تولید" و... از فعالیت های هرنی ایشان است .
تهیه کننده : سید مجال عودسمینی

تصویربردار : امریصادق حممدی
صدابردار : علی نوریاین 

چکیده: این مستند روایتگر مشکالت تولیدکنندگان 
یم باشد. "تب تولید" به برریس قاچاق و مشکالت تولید 

ملی یم پردازد.
هشر: تهران

مدت: 20

تب تولید

دست ساز



34

کارگردان: حامد کلجه ای
فیلم شنایس: عرص یخی، رقص سایه ها، حاکیت آن رود، 

و مستند از مجله سرو عریش، انتخایب از سرزمنی 
پارس، پارسیاد،پناهاگه حایم،پیام آوران پایک، حلقه 
عاشقان، جمموعه مستند سرزمنی تشنه، جمموعه 

مستند مریاث هزار ساله و ... شده است.
تهیه کننده: سید مهدی صادیق، حامد کلجه ای

تصویربردار: حامد کلجه ای، میمث کالنرتی
صدابردار: حامد کلجه ای،  میمث کالنرتی

هشر: تهران
مدت: 7

کارگردان: مرتضی حسینی نیا
فیلم شنایس:  سناریو/کارگردانی و تهیه بیش از 25 فیلم 

کوتاه مستند/داستانی
تهیه کننده: مرتضی حسینی نیا

پژوهشگر:  آزاده صادقی
تصویربردار:  میالد نظامی

صدابردار:  علیرضاپاک نهاد
صداگذار:  عرفان ابراهیمی

تدوین:  احسان عطار
شهر: تهران

مدت:  26

زندیگ در فریوز

ماراتن



35

کارگردان: حمید علیداد،  باقر سروش
فیلم شنایس:  نویسندگی و کارگردانی مجموعه مستند 

هفت قسمتی  شفافیت به تهیه کنندگی مهدی مطهر،
کارگردانی مستند خزانه / دلم انار می خواد»فیلم 

نامه«)کاندید بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم 
مقاومت 1388(

تهیه کننده:  مهدی مطهر
پژوهشگر: باقر سروش

تصویربردار: حسن ناحی
صدابردار: حمید کرمانی زاده

صداگذار: حمید علیداد
تدوین: حمید علیداد

چکیده: جعفر سرش آبادی معلم یک مدرسه کار و دانش 
تالش می کند با دیدی متفاوت دانش آموزان را به فضای 

صنعتی و بازار وصل کند.
شهر:  تهران

مدت: 30

کارگردان: سعید تارازی
فیلم شناسی: کارگردانی را از سال 1370 با ساخت فیلم 

انیمیشن شروع کرد و با ساخت فیلم مستند ادامه داد. 
از سال 1383، مستندهای صنعتی متعددی را کارگردانی 

کرده است.
تهیه کننده: سپیده تومئی منصوری

تصویربردار: حممد روزبهاین
تصویربرداری هوایی: حامد مجشیدی، مجشید ورمزیار

تدوین و صداگذاری: برنا مجشیدی
سال تولید: 1394-1397

چکیده: قرار است یک پهنه آیب به وسعت 130 هکتار 
در دل تهران اجیاد شود. اجرای چننی پروژه ای با 

تهدیدهایی روبروست.
هشر: تهران

مدت: 10

تولد یک دریاچه

قوس الکرتییک
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کارگردان: حممد باقر سملاین
تهیه کننده:علی نظری

پژوهشگر: حممد باقر سملاین
تصویربردار:داوود عبایس

صدابردار:مهرداد مقیسه
تدوین:حممد باقر سملاین

هشر: تهران
چکیده: محایت از تولید ملی

 مدت: 30

کارگردان:  سید صفی اهلل حسینی
فیلم شناسی: کارشناس ارتباطات رسانه و کارشناس ارشد 

مدیریت رسانه ، فعالیت هنری و رسانه ای را از سال 1383 
در رشته خبرنگاری ، گویندگی ،اجرا و گزارشگری و تدوین 

آغاز کرد  و از سال 86 به حوزه مستند ورود پیدا کرد  و 
تا کنون بیش از 50 اثر مستند را کارگردانی و بیش از 100 

مستند را تدوین کرد.
تهیه کننده:  اسداهلل اسدی

تصویربردار: مهدی براتی
صدابردار:  مرتضی احمدی

صداگذار:  محمد امیر بصیری
تدوین: محمد امیر بصیری

چکیده: مجوز برای لوکوموتیو تمام ایرانی
شهر:  اصفهان

مدت: 20

به توان داخل

 سرتیفیکیت
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کارگردان: سید جمتیب خیام الحسیین  
فیلم شناسی: مدیریت گروه فرهنگی هنری رهوا،  از سال 
1388 تا کنون در ساخت فیلم های مستند و کوتاه / 

تهیه کننده و کارگردان  30 اثر مستند تولید و خپش 
شده از شبکه های خمتلف سامی

تهیه کننده: سید جمتیب خیام الحسیین
تصویر بردار: روح اهلل جواین

تدوین وصدا گذاری: سید مهدی خیام الحسیین
چکیده : خبش عظمیی از اتباع افغانستاین که سال ها 

است در ایران زندیگ یم کنند از طریق مشاغل متنوع 
با مردم ایران پیوند دوسیت وبرادری برقرار کرده اند 
کارخانه پوشاک ارشاک سال ها است با هماکری دو 
شــریک ایراین وافغاین یک تولیدی موفق را پیش 

برده اند...
هشر :اصفهان

مدت:25 کارگردان: سید هشاب الدین حسیین
فیلم شناسی:  کارگردان مستند کفش ملی،  تدوین 

مستند کوتاه موکب
تهیه کننده:جمید عزیزی

تدوین: سید هشاب الدین موسوی ، حممد علی کیاین نژاد
چکیده: صنعت کفش

هشر:تهران
مدت: 30

پا تو کفمشان کردند

درکنار هم
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کارگردان : عباس صویف ،  سعید بشریی   
فیلم شناسی:  فیلم معریف شرکت ملی نفت ایران/ 
فیلم معریف شرکت ملی گاز ایران /  فیلم معریف و 

مستند مناطق نفت خزی جنوب
تهیه کننده : علی جنفی 

پژوهشگر : عباس صویف ، سعید بشریی   
تصویربردار : امحد گودرزی ، سعید زلقی 

صدابردار : امحد گودرزی ، سعید زلقی 
تدوین : عباس صویف ، سحر یاوری ،  حممد رضا زابل  

چکیده : ناگیه بر زندیگ آقای علی اصغر قندیچ و 
جتلیل از زمحات وی در حوزه خودروهای سنگنی

هشر:تهران
مدت: 28

کارگردان: علی بیطرفان
فیلم شناسی: لیسانس کارگردانی سینما سابقه بیش 

از35 سال درزمینه کارگردانی فیلم ومستندسازی
تهیه کنندگان: علی بیطرفان/ محمد باقر یونسی نژاد

صدابردار:امین علوی نیا
تصویربردار:سجاد بیطرفان-سید یحیی الشوکی

تدوین:علی بیطرفان
چکیده: این فیلم به زندگی غالم، مغارساز زبردست ایرانی 

می پردازد
شهر: قم

مدت: 22  

دسهتا روح دارند

مغار غالم
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کارگردان: علی نیکوکار
فیلم شناسی:  13 سال انیمیشن سازی سه بعدی در حوزه 
صنعت و آموزشی / 8 سال فیلمسازی در حوزه مستند و 

داستانی / تجربه ی ساخت  31  انیمیشن و
 9 فیلم

تهیه کننده: علی نیکوکار
پژوهشگر: علی نیکوکار

صدابردار:زنده یاد سعید نیکوکار
صداگذار:مصطفی مالحسیین

تصویربردار: زنده یاد سعید نیکوکار
تدوین:علی نیکوکار

چکیده: این فیلم به فرایند اکتشاف و استخراج فلز 
اورانیوم از جممتع معدین ساغند یزد یم پردازد. حفاری 

در معق 350 مرتی زمنی مهمرتین خبش کار است
هشر:یزد
مدت: 8 کارگردان:فرهاد درودگر

فیلم شنایس: مستند سازی را از موسسه روایت فتح 
آغاز کرده و تا کنون بیش از بیست مستند تولید 

کزده است که از مهمرتین آثار یم توان به
مستند "میان این روزها ایستاده ام "، "جام در 

افساید " و "طلوع خاکسرتی " اشاره کرد.
تهیه کننده: مرتیض پایه شناس

صدابردار: حبیب حممدی
تصویربردار: بهنام تامجری ریایح

تدوین: رویا پاشایک
چکیده: خامن دانمشند سرپرست خانوار است و سه 

فرزند دارد او برای کسب در آمد بیشرت به دنبال 
شغلی جدید به مكیته امداد امام مخیین )ره(مراجعه 

یم کند.
هشر:تهران

مدت: 30

همراه با پنجره ها

مریاث سزب
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کارگردان :مالک شیخی،  بهناز رفائیل زاده
فیلم شناسی: روزنامه نگار، نویسنده، کاریکاتوریست، دکترای 

مدیریت فرهنگ سازمانی/ تهیه کننده، کارگردان و تدوین گر 
سریال و مجموعه های تلویزیونی

تهیه کننده: مالک شیخی
صدابردار:پشتون تهماسبی

تصویربردار:امیر امان زاده/سجاد اشرف نیا
تدوین: بهناز رافائل زاده

چکیده: شاتل چلنجر دومین فضا پیمای سازمان فضایی 
آمریکا)ناسا( در سال 1986 میالدی ، با یک پرتاب ناموفق در 

آسمان منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. این 
واقعه قدرت آمریکا را در جهان دچار خدشه کرد. در آن زمان، 

»پروفسور رحمت اهلل قدیمی چرمهینی« دانشمند ایرانی است 
که این شاتل را عیب یابی می کند اما مورد بی مهری دونالد 

ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا قرار می گیرد.
شهر:اصفهان

مدت:30

کارگردان:حممد جلیل اسکندرزاده
فیلم شنایس: کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک

 تهیه کننده. نویسنده و کارگردان سیامن تئاتر و 
تلویزیون

پژوهشگر: عاطفه سادات قرییش/حممد جلیل 
اسکندرزاده

تهیه کننده.:حممد جلیل اسکندرزاده
تصویربردار:پوریا حیدری

تدوین:امید  امیاین
صدابردار:سیدرضاحسیین نیا

چکیده : بیشرتین چزیی که درباره نمک یم شنومی 
این است که باید کم مرصف کرد اما شگفت زده یم شومی 

وقیت یم فهممی نمک14هزارکاربرد دارد
هشر: مسنان

مدت: 30

خاریج

شورشریین
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پژوهشگر، تهیه کننده، کارگردان و تدوین : 
حممدعلی یزدان پرست

فیلم شنایس: کارشنایس کارگرداین تلویزیون با گرایش 
مستند از دانشکده صداو سامی

تصویربردار: میمث صفدری
صدابردار: رضا سبحاین فر

چکیده:  دکرت مجالیان سالها درحال پژوهش برای 
بویم سازی تکنولوژی است که بیش از 40 سال است 
در امریاک و اسرتالیا برای تولید علوفه دایم استفاده 

یم شود. 
هشر: اراک

مدت: 20

 کارگردان :محمد رضا دهستانی
فیلم شناسی: ساخت بیش از 20 فیلم  مستند و داستانی 

شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی فیلم و کسب 
جوایز از این جشنواره ها

نویسنده و کارگردان: محمد رضا دهستانی
تهیه کننده: سید رائد امیری تهرانی

تصویربردار: محمود احمدی
صدابردار:  حسین محمدی

تدوین: محمد رضا دهستانی
چکیده: جواد بختیاری جانباز  60 درصدی که بیش از 30 

سال است شغل و حرفه و هنر خود را که میراث کهن ایرانی 
است حفظ و زنده نگه داشته است

شهر: قم
مدت: 6 

سّراج

به خاطر یک مشت علف
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کارگردان:حممدرضا حاج حممدحسیین
فیلم شنایس: در حوزه ساخت فیلم مستند و 

داستاین کوتاه و نماهنگ مشغول به فعالیت است.
فعالیت حرفه ای خود را با گروه های حرفه ای 

فیلم سازی آغاز و اکنون خود مشغول کارگرداین و 
تهیه کنندیگ مستقل دراین حوزه یم باشد
تهیه کننده: حممدرضا حاج حممدحسیین

پژوهشگر: زهرا خمتاری، حممدرضا حاج حممدحسیین
صدابردار: امریحممد شجاع

صداگذار :حممد حممدی
تصویربردار:سینا خمتاری، علی اکربی، حممدرضا حاج 

حممد حسیین، حممود مجشیدی، حممد قهیه ای
تدوین:مظفر حسینخاین هزاوه

چکیده: مستند نان گزیده ها به خصویص شدن 
مكپاین های بزرگ ایران و تبعات آن میرپدازد...

هشر:تهران
مدت: 30

کارگردان :  مسعود کارگر
فیلم شنایس:  مسعود کارگر، دارای مدرک کارشناسی 

متالوژی می باشد. او کارگردانی آثار مستندی مانند: ناجی 
کرونر، تلکه، تاکسی مدرسه، صالح آباد، راهی به هر جهت، 

روسری های سرگردان و... را بر عهده داشته است
تهیه کننده : سید جمال عودسیمین

تصویربردار : سیامک مختاری
صدابردار  : مهدی جعفری، حسین همدرسی

تدوین: مسعود کارگر
چکیده :  این مستند 23 دقیقه ای نشان می دهد چطور 

عده ای از جوانان متخصص توانستند با وجود سد 
تحریم ها، خط تولید این محصول را در راستای خودکفایی 

کشور راه اندازی کنند.
شهر:  تهران

مدت:  23

نان گزیده ها

 نایج کرونر
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کارگردان: سیدمهدی حسینی پور ،  امیر باشتی
فیلم شنایس: کارگردانی مشترک 7 فیلم مستند برای 

شبکه مستند- مجموعه یک زندگی)فیلمهای : ماسیگیران  
زریبار-خانم گالب-عامو خلیل و حسین

تهیه کننده: مهندس کریم گنجه-امیر باشتی
مدیر تولید و مشاور : مهندس امیرحسین ابوطالبی

تصویربردار: امیر باشتی
صدابردار: بهروز محمدپور

صداگذار: سینا ورزدار
تدوین: سیدمهدی حسینی پور،  امیر باشتی

چکیده:  ساخت چند موج شکن در حاشیه خلیج فارس و 
در سواحل دورافتاده غرب استان هرمزگان است...

شهر:تهران
مدت:27

موج شکن

کارگردان:   امیرحسین خلیلی
پژوهشگر:  امیرحسین خلیلی، علیرضا مهری

سجاد رستمی پور ، امیرحسین خان احمدی
تهیه کننده: امیرحسین خلیلی

صدابردار:  محمود پری
صداگذار:  حسام ساروخانی

تصویربردار: محمود پری
تدوین:  بابک حیدری

شهر:  تهران
مدت:  29

نفت آباد
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کارگردان: یاسر طالبی
فیلم شنایس:  کارگردان و مستندساز ، کارشناسی سینما ، 

عضو انجمن صنفی کارگردانان سینما ی مستند ایران
بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران بخش میان مدت از 

فستیوال هات داکس کانادا برای مستند دلبند٢٠١٩
 Ulju فستیوال NETPAC دلبند" بهترین فیلم بهش"

کره جنوبی
پژوهشگر: حمید رسولپور هدایتی و 

 محمد صادق علیزاده کوشکی
تهیه کننده: یاسر طالبی

صدابردار: میثاق مدانلو
تصویربردار: محمود رضا مافی

تدوین: یاسر طالبی -  شهرام مولودی
شهر:  تهران

مدت:30

کاغذ، یک درنگ چماله

کارگردان: سید میاکئیل موسوی
فیلم شنایس:  ساخت بیش از 50 مستند کوتاه و بلند

تهیه کننده: سید میاکئیل موسوی
پژوهشگر: سید میاکئیل موسوی

صدابردار: عباس سعادختواه
صداگذار:عباس سعادختواه

تصویربردار: سید میاکئیل موسوی
تدوین: عباس سعادختواه

هشر: کرمانشاه
مدت: 30

املاس زاگرس
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خبش فیلم / جمموعه مستند



46

کارگردان : حسنی نشاطی
فیلم شنایس:  مستند  جنگل در ترصف ابرها 94 /
مستند هزار و یک قدم 95  / مستند بازار شام 96 /

مستند هبه 97  / جمموعه مستند مطبخ 96 
جمموعه مستند وارث 98

تهیه کننده : حسام اسالیم 
حتقیق و پژوهش : حممدرضا بهزادی 

تدوین : نارص فکور 
تصویربردار : مهدی آزادی 

صدابردار : هشرام جالیل 
چکیده: مستند مطبخ به تارخی سفر یم کند و ریشه 
غذاهای معرویف که ما ایراین ها به آن عالقه دارمی را از دل 

تارخی بریون یم کشد
هشر:تهران

مدت:23

 مطبخ

کارگردان:علی نیکبخت
فیلم شنایس:  1391 ساخت مستند نون میم  س از شبستر 

و حضور در جشنواره حقیقت / 1393  ساخت مستند 
نفس های سیاه  و حضورش در بخش ملی جشنواره 

حقیقت و جشنواره دانشجویی
تهیه کننده:احمد شفیعی

پژوهشگر: محمد حمید امین بیک، محدثه 
قدیری،مسعود عیسی زاده، سحر محسنی، محمد 

پورتقی، علی نیکبخت
صدابردار: محمد مهرجو

صداگذار: محمد حسین ابراهیمی
تصویربردار: محمد زمانی

تدوین:ابوذر حیدری
چکیده:صنعت شهرسازی

شهر:تهران
مدت:21

انتقال پایتخت
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کارگردان:حسام اسالیم
پژوهشگر:حسام اسالیم،  محیده فیض، مسیه امحدی

صدابردار:امحد افشار، یونس اسکندری
صداگذار: امحد افشار،  یونس اسکندری
تصویربردار:هادی بهروز، مسلم تهراین

تدوین: مهدی جبنی شناس-زهره امحدزاده-
چکیده: صنعت نفت

هشر:تهران
مدت:30

غرامت

کارگردان:حامد نمازی
فیلم شنایس: جمموعه مستند نماهنگ هرن ایراین، 

مستند تله زنگ، چهارراه ،  بدشانیس،  مستند 
صفرتاصد، مستند هرنایراین

تهیه کننده:مهدی مطهر
تصویربردار:حاند نمازی

تدوین:امریحسنی حممودی فرد، حسنی نشاطی
چکیده: صنایع دسیت

هشر: تهران
مدت:5

هرن ایراین
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کارگردان و حمقق: وحید فریج
تهیه کننده : امحد شفییع

تدوین: مهدی انصاری
تصویربردار: هادی بهروز، حممد رحمیی، مهدی آزادی

صدابردار : امحد افشار، قادر قادری
صداگذار : امحد افشار، قادر قادری

تهیه شده در: خانه مستند انقالب اسالیم
چکیده: جمموعه مستند »نربد امواج« که در 2 قمست 

تولید شده، به معریف صنعت "رادارهای نظایم" در 
ایران و نقش آن در پدافند هوایی جهت حفاظت آمسان 

کشور در برابر محالت هوایی یم پردازد.
هشر: تهران

مدت: 30

کارگردان: وحید فریج
پژوهشگر: وحید فریج

تصویربردار:حسنی حسن زاده ،حسنی فراهاین
صدابردار: نادر علمیرداین

تدوین: محید مشایخی
چکیده: این جمموعه مستند با موضوع "انرژی های 

جتدیدپذیر" و در 6 قمست تولید شده است. مهم ترین 
هدف این برنامه معریف انرژی های جتدیدپذیر بوده 

که به وضعیت این گونه از انرژی ها در جهان و ایران 
یم پردازد

هشر:تهران
مدت:28

 نربد امواج

مسری نو
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کارگردان: محمدجوادرحیمی
تصویر بردار: محمدجوادرحیمی

تدوین:  محمدجوادرحیمی
تهیه کننده: علی نظری، مهدی مطهر

صدابردار: پیمان امیری،  محسن موجودی
چکیده: صنعت کشاورزی

شهر: تهران
مدت: 30

بادگری . خاویار  . زیتون

کارگردان:مرتیض پایه شناس
فیلم شنایس: کارگرداین جمموعه تلویزیوین »نمای 

هشت« / 52 قمست کارگرداین و تدوین »انس حضور« 
/ 40 دقیقه کارگرداین و تدوین »حمبوبه«/ 6 دقیقه

کارگرداین و تدوین »به کوتایه زندیگ به بلندی همت«/ 
70 دقیقه / کارگرداین و تدوین »از سرزمنی سزب 

مشال«/ 2 قمست 30 دقیقه ای 
تهیه کننده:مرتیض پایه شناس

تصویربردار:حممد حدادی
صداگذار:آرش قامسی

تدوین: مرتیض پایه شناس
هشر:تهران

مدت:2

تولید در زندان
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کارگردان: امیرحسین خلیل زاده
فیلم شناسی: کارگردان،   نویسنده و تهیه کننده / 

آشنایی با هومیوپاتی مثل همیشه)کوتاه داستانی( /  
خاکستر سخت )مستند( / انجمن سینمای جوانان ایران 

77-79 | نویسنده و کارگردان رها در باد)کوتاه داستانی(
پژوهشگر: امیرحسین خلیل زاده

تهیه کننده: امیرحسین خلیل زاده
صدابردار: محمدرضا محب آل عبا
صداگذار: محمدرضا محب آل عبا

تصویربردار: مهدی کریمی-امیر شیرزایی
تدوین: ابان منتظری

چکیده: قصه رسیدن مجموعه مستندی است که از زندگی 
و موفقیت های صاحبان مشاغل صنعتی می گوید که با 

تالش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند...
شهر:تهران

مدت:30

قصه رسیدن

کارگردان:پدرام بهرایم
فیلم شناسی:  کارگرداین و تدوین جمموعه مستند 

گردشگری کوله ناریجن /  کارگرداین و تدوین جمموعه 
مستند پونز

تهیه کننده: عطا پنایه
پژوهشگر:مهدی زاریع

صدابردار:علریضا حسیین
صداگذار: پدرام بهرایم، امحد افشار

تصویربردار: مسلم تهراین، مهدی آزادی
تدوین: پدرام بهرایم

چکیده: دریبل« با وصل کردن نقطه ها به هم در 
طول تارخی و از ابعاد خمتلف، حتلیلی از فوتبال ارائه   
یم کند که در یک ناگه سطیح، قابل مشاهده نیست. 

هشر:تهران
مدت:31

دریبل
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کارگردان:حسین زارع زاده
فیلم شناسی: تهیه کنندگی،کارگردانی، پژوهش /

مستندهای کروش، فرزند الینور، شهدپارسی، آسمانی ها، 
گنبد شکسته، شورآب، بازیخور، آراکان سرزمین سوخته، 

ترجمه قرآن، بعد از نفت، رحم های اجاره ای، نسخه 
شفابخش، ماندگار

تهیه کننده:مهدی مطهر
چکیده: صنایع دستی

شهر:تهران
مدت: 1

مریاث

کارگردان:محید قدریت
فیلم شناسی:  ساخت فیلم کوتاه را با فیلم های 

جتریب، از مجله "خالء" و "اینجا" آغاز کرد،  فیلم های 
کوتاه جتریب او در کشورهایی مثل، فرانسه، ایتالیا، 

امریاک، بلغارستان، هنگ کنگ و ... به نمایش 
درامده، مستند دست آفریده ها پیش از این موفق به 

کسب عنوان بهرتین جمموعه مستند از " پنجمنی 
جشنواره تلویزیوین جام مج" شد

تهیه کننده: داوود مساوایت یار
تصویربردار: کیوان فرد

صدابردار: ویل امساعیل زاده
صداگذار: حسن شبان کاره

تدوین: آرش هاشم زاده، محید قدریت، سهپر مهدویاین
چکیده:صنایع دسیت

هشر:تهران
مدت:20

دست آفریده ها
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کارگردان:سیاوش سرمدی 
فیلم شناسی:  ادواردو، داوطلب مرگ،  در جستجوی 

حقیقت ،  بیست و هشت صفر،  معتاد به نفت ، گزارش 
پنج ساله 

تهیه کننده: مجید عزیزی
پژوهشگر: سیاوش سرمدی

صداگذار:علیرضا  آزاد
تصویربردار: مصطفی سیفی

 تدوین : سیاوش سرمدی
چکیده: صنعت خودرو

شهر: تهران
مدت: 24

تهران تقاطع سئول

کارگردان:حممد سعید غدیریان
تهیه کننده:عطا پنایه

تصویربردار:امحد غدیریان
تدوین: حممد سعید غدیریان
چکیده:محایت از تولید ملی

هشر:تهران
مدت:10

 پرتره های انگزییش
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خبش فیلم / تبلیغایتهیئت داوران
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کارگردان: ابوالفضل معماریان
فیلم شناسی: ساخت مستند کوتاه دوقسمتی

تهیه کننده: عرفان قاسم پور
پژوهشگر: نغمه نایینی

تصویربردار: صادق سوری
تدوین: اکرم حیدری

چکیده: معرفی شرکت پتروپارس
شهر: تهران

مدت: 12

پرتوپارس

کارگردان:علی آمره ی
فیلم شناسی: ساخت کلیپ و تزیر برای سازمان 

آتش نشاین
تهیه کننده: علی آمره ی
تصویربردار: علی آمره ی

هشر:تهران
مدت:6

نردبان های جدید
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کارگردان: مهدی افشار
فیلم شناسی: فیلم صنعیت و تبلیغایت شرکت 

سینا کارت 
تهیه کننده : پویا نوری

تصویربردار: مهدی افشار
تدوین: پویا نوری

هشر: تهران  
مدت:5

یپ اس کو

کارگردان: حممدحسنی موسوی
تهیه کننده : امساعیل عظمیی

تصویربردار: سید حممود حسیین
صدابردار : علریضا زاریع 

تدوین: اکرب لطفی
چکیده: سه کارگر ساخامتین در مورد پیشرفت ها 

و فن آوری کشور ژاپن با هم صحبت کرده و آن را 
دست نیافتین توصیف یم کنند. درحایل که خود از 

نبود سرکارگر سوئ استفاده کرده و به تفرحی و کم کاری 
مشغول هستند

هشر: تهران  
مدت:4

ختمه ژاپین



56

کارگردان: رضا عزیزی
فیلم شناسی: 54ساعت کارخانه ی نوآوری آزادی 

استارت آپ ویکند 
تهیه کننده : رضا عزیزی

پژوهشگر: رضا عزیزی
تصویربردار: محید عبایس، ابک سلمیی 

تدوین: حسنی نظری 
چکیده: معریف شرکت های جدید در پارک فناوری 

پردیس 
هشر: تهران 

مدت:3

کارگردان:شریزاد امحدی
فیلم شناسی: ساخت 10 ها فیلم مستند معریف برای 

دانشاگه ها و شرکت های دانش بنیان و مستندهای 
عملی ) دانشاگه صنعیت شریف، دانشاگه تربیت 
مدرس، سازمان صنایع هوایی و فضایی، مستند 

سامانه ارتباطات هومشند  خودرویی، دانشاگه سزب و 
تربیت مدرس(

تهیه کننده:  مهدی هادیفر
پژوهشگر:  مهسا حسنی جانزاده

صداگذار:  شریزاد امحدی
تصویربردار:  مهدی هادیفر

تدوین:  شریزاد امحدی
هشر: تهران

مدت:  10

پردیس فناوری

دانشاگه صنعیت نوشریواین بابل
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کارگردان:عباس صویف ، سعید بشریی
فیلم شناسی:   فیلم معریف شرکت ملی نفت ایران

فیلم معریف شرکت ملی گاز ایران
 فیلم معریف و مستند مناطق نفت خزی

پژوهشگر:معاونت سامیی ایران خودرو
تهیه کننده: علی جنفی

تصویربردار: مسعود امیین
تدوین:  عباس صویف

هشر: تهران
مدت: 4

کارگردان: علی رزایق 
تهیه کننده : حممدکاظم بیات

تصویربردار: رضا آزادی ، نوید مهمییان
تدوین: جمتیب عبایس فارسوین نژاد

هشر: تهران 
مدت: 1

گالستیان

سرود ایران خودرو
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نویسنده و کارگردان: حمسن کرمییان
مدیر فیملربداری: بهروز بادروج

تدوین: پویان شعله ور
صداگذار: رامنی ابوالصدق

چکیده: ایران آینده یعین تصویر آرزوهایی که به آنها 
خواهمی رسید. در زمانه ای که خیلی ها غبار یاس و 

نامیدی را در فضای جامعه خپش یم کنند ایران آینده 
یم تواند جوانه های امید و اعامتد به نفس را دوباره در 

قلب مردم شکوفا کند.
هشر:تهران

مدت :4

کارگردان: سید حممد آقامریی
تهیه کننده : سید حممد آقامریی

تدوین: سید حممد آقامریی
هشر: تهران 

مدت:7

ایران آینده

دستاوردهای پزشیک
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کارگردان:مهدی  ایروانی
فیلم شناسی: تدوین گر بیش از 50 فیلم مستند و کوتاه/  3 

فیلم سینمایی و چندین تیزر تبلیغاتی و فیلم تئاتر
تهیه کننده:رضا طاهرخانی

صداگذار:زهره علی اکبری
تصویربردار:رامتین فیروزیان

تدوین:مهدی ایروانی 
چکیده:ی ک نظافت چی شیشه ساختمان، با کف برای 

کودکان مبتال به سرطان مو می گذارد و با عکس گرفتن از 
آنها خوشحال و امیدوارشان می سازد.

شهر: تهران
مدت: 3

مهرورزی

کارگردان: مهدی نقویان
فیلم شنایس: مستندهای نگهبان ارا/ گاو خمشگنی/ 

بازی/ زمخ تازه
تهیه کننده: موسسه سوره سیامنی مهر)حوزه هرنی(

پژوهش: دانشاگه امام حسنی
صدا گذار: مهدی نقویان

تدوین: مهدی نقویان
چکیده: جمموعه انمییشن گرافییک انرژی برد برد 

در هفت قمست کوتاه به فواید انرژی هسته ای در 
زمینه برق،کشاورزی،جلوگریی خسارات حمصوالت 

کشاورزی،حمصوالت دایم،آب آشامیدین و صنعت 
یم پردازد.

هشر:تهران
مدت:5

ایران 20
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کارگردان: حممد جنفی امایم
تهیه کننده :  واحد روابط معویم و امور بنی امللل 

پرتوپارس
تدوین: مهدی مهرنیا ، کاوه سخنگو

هشر:  تهران 
مدت: 5

کارگردان: مرتیض پایه شناس
فیلم شنایس:  کارگرداین جمموعه تلویزیوین »نمای 

هشت« ، 52 قمست / کارگرداین و تدوین »انس 
حضور« ، 40 دقیقه

تهیه کننده : حممد قاسم پور ، مرتیض پایه شناس
هشر: تهران 

مدت:2

مرز پرگهر

 بلوک زین
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کارگردان: مرجان شریازی 
تهیه کننده : شرکت توسعه منابع آب و نریوی ایران

پژوهشگر: مرجان شریازی
تصویربردار: مهدی آزادی

تدوین: کسری رضایی ، مرجان شریازی 
هشر: تهران 

مدت:7

کارگردان: مصطفی شیری 
تهیه کننده : مرتضی شجاعی

پژوهشگر:  مصطفی شیری
 تصویربردار:  محمدرضا جهان پناه

صدابردار:  محمد ضرغامی
صداگذار:  خلیل گرجی

تدوین:  خلیل گرجی
شهر:  تهران 

مدت:  10

زمان آوران

همراه با آزادرود
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کارگردان: مهدی افشار
فیلم شنایس: فیلم صنعیت و تبلیغایت شرکت سینا 

کارت 
تهیه کننده : پویا نوری

تصویربردار: مهدی افشار
تدوین: امریرضا پورعباس

چکیده: فیلم تبلیغایت
هشر: تهران 

مدت:5

کارگردان: مهدی باقری
فیلم شنایس: فارغ التحصیل دوره دوساله کارگرداین 

سیامن/ عضو پیوسته اجنمن صنفی کارگردانان 
سیامنی مستند ایران 

تهیه کننده : مهدی باقری
صدابردار : امحد رضا طایی

تدوین: مهدی باقری
هشر: تهران 

مدت: 11

سینا کارت

رسن ریس
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کارگردان: مهدی باقری 
فیلم شنایس:  فارغ التحصیل دوره دوساله کارگرداین 

سیامن در مدرسه فیلم تهران )1381( / عضو پیوسته 
اجنمن صنفی کارگردانان سیامنی مستند ایران

تهیه کننده: سام کالنرتی، نیوشا طبییب
تصویربردار: حممد رضا تمیوری

تدوین: سیامک مهماندوست
چکیده: تبلیغات کفپوش ماشنی

هشر: تهران
مدت: 1

کارگردان: مهدی ماهان
فیلم شنایس: مستندهای  افق  معودی سیه مكرنگ

تهیه کننده : لیال سیاره
پژوهشگر: حممدرضا ممیند

تصویربردار: مسلم تهراین
صدابردار: مهدی یاگنه

تدوین: مهدی ماهان
چکیده: ناگیه به جممتع مس هشر بابک

هشر: تهران 
مدت:2

مس هشر بابک

ویلفیکس
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کارگردان: مهدی موذنیان
تهیه کننده : روابط معویم گروه صنعیت دلوارافزار

تصویربردار: آرش یزداین، جمتیب یزدیزاده،  حممد آباکر، 
صادق زنگنه مدار، مهدی ایل بییگ

تدوین: مهدی موذنیان
هشر: تهران 

مدت: 4

کارگردان: مریعباس خسروی نژاد
تهیه کننده : عرفان قاسم پور
تصویربردار: علریضا صفری

تدوین: مری عباس خسروی نژاد
هشر: تهران 

مدت:5

دلوار افزار

سرزمنی رویایی
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کارگردان: محمود ناظری ، بوالفضل معماریان 
تهیه کننده : عرفان قاسم پور

تصویربردار: حمیدرضا مقصودی
صداگزار: مهیار سلیمی

تدوین: اکرم حیدری
چکیده: تیزر رسمی افتتاحیه فازهای 13،22،23،24 

باحضور رییس جمهور و وزیر نفت
شهر:  تهران  

مدت: 14

فــاز13 

کارگردان: رامتنی فریوزیان
فیلم شنایس: عاکس، فیملربدار، فیملساز، طراح و 

مدیرهرنی/  عضو اصلی فدراسیون جهاین هرن عاکیس 
/ مدیر فیملربداری بیش از چهل فیلم کوتاه و بلند 

داستاین و مستند / ده ها فیلم کوتاه و مستند و 
تبلیغایت با عناوین نویسنده، کارگردان، فیملربدار، 

تدوینگر، طراح جلوه های ویژه
تهیه کننده:رضا طاهرخاین
صداگذار: رامتنی فریوزیان

تصویربردار:رامتنی فریوزیان
تدوین: رامتنی فریوزیان

چکیده:بازدید پرسرعت از یک جمموعه جتاری و 
فرهنیگ 

هشر: تهران
مدت: 3

متاشا
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کارگردان: رضا طاهرخانی
فیلم شناسی: بیست سال پیشنه ی خبرنگاری و 

عکاسی مطبوعات و سردبیر چندین مجله و دهها ویژه 
نامه فرهنگی هنری اقتصادی/ مولف کتاب سال سی / 

مدیر کانون فرهنگی تبلیغاتی نقش قلم / مشاور هنری 
و تبلیغاتی بازار بزرگ ایران ) ایرانمال( /  تالیف  جلد کتاب 

پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر و فرهنگ /  حضور در  
جنگ  اخیر  منطقه به عنوان عکاس

پژوهشگر:  رضا  طاهرخانی
تهیه کننده:  رضا  طاهرخانی

صداگذار:  رامتین فیروزیان
 تدوین:  رامتین فیروزیان

چکیده: روز شکل گیری بازار بزرگ ایران از ایده و اراده تا 
ظهور و بهره برداری به عنوان یکی از عظیم ترین پروژه های 

عمرانی و تجاری خاورمیانه
شهر: تهران

مدت: 5

بازار بزرگ ایران
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خبش فیلم / پویانماییهیئت داوران
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کارگردان:احسان معصوم
فیلم شناسی:  او کار مستند سازی را با ساخت مستند 

شکوه نقش آغاز کرد و تاکنون مستندهایی چون رویای 
گمشده، شهری که می شناسم، تات میراث هزاره ها و 

سرگذشت یک بلدیه  را کارگردانی کرده است
تهیه کننده:احسان معصوم

تصویر بردار: عاطفه ابراهیمی
صداگذار: مهدی مولف

چکیده:  انسانهایی هویت و گذشته خودرا  از بین می برند
شهر:  قزوین

مدت: 2

کارگردان: امحد خوش نیت
فیلم شنایس: بازی ناعادالنه ، از برای آزادی ، مدل 

مست ، پیام آوران خوف ، حبیس
تهیه کننده: امحد خوش نیت 

پژوهشگر: امحد خوش نیت
صداگذار: کامران سحرخزی ،  زهره علی اکربی

تدوین: امحد خوش نیت
چکیده: انساین حمبوس در دنیای ظملت برای رسیدن 

به آزادی، چشم امید به عنایات پیکره  سنیگ جانداری 
دوخته که همچون یک ماشنی یب روح و یب احساس 

همواره معامله ای جعیب و نابرابر با او دارد اما در 
نهایت ...

هشر: تهران
مدت:12

نقش زندیگ

حبیس
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کارگردان: امید سیفی
فیلم شنایس: جمموعه انمییشن آشیانه مهر، جمموعه 

انمییشن دوستان دریایی، جمموعه انمییشن بازارچه 
الوند، خرید معجزه، جمموعه انمییشن ختم مرغ های 

بازیگوش، جمموعه انمییشن ملیچ و دوستان، موشن 
گرافیک های همراه اول، جمموعه انمییشن نماز

تهیه کننده: امید سیفی
پژوهشگر:امید سیفی

صدابردار: صامت
صداگذار: نادر دهنوی

تدوین: امید سیفی
هشر:همدان

مدت:2

کارگردان: بهرام  عظمیی
فیلم شنایس:  کارگردان انمییشنی / فیملنامه نویس / 

طراح کاراکرت و کاریاکتوریست
تهیه کننده: مرکز گسرتش سیامنیی مستند و جتربه

صداگذار: احسان عظمیی
تدوین:  احسان عظمیی

هشر: تهران
مدت:  14

سمی ششم

چرخ دنده
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کارگردان:رحیم کریم زاده
فیلم شناسی: نویسندگی ، تهیه کنندگی و کارگردانی بیش 

از چهل فیلم کوتاه و نیمه بلند در قالب داستانی ، مستند 
و به ویژه انیمیشن از جمله قصه   شیرهای قالی ، قصه   

شیرهای سنگی ، قصه  رنگهای قالی و مجموعه قصه های 
ایل 1 ، تو را دوست دارم وطن ، ضربنر سفید ، آرزوسی بزرگ ، 

جنگالنه ، ظهر روز دهم
تهیه کننده: رحیم کریم زاده

صدابردار:سید حسین موسوی تاکامی

کارگردان: روزبه جهانگرد اهوازی
تهیه کننده: روابط معویم سازمان ملی استاندارد ایران

چکیده: محایت از تولید ملی
مدت: 2 دقیقه

شریین و فرهاد

خرید کاالی ایراین
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کارگردان:عابدین حممدی
فیلم شنایس: فعالیت به مدت 14 سال در زمینه 

انمییشن و فیلم کوتاه
تهیه کننده:عابدین حممدی

پژوهشگر:عابدین حممدی
تصویربردار: عابدین حممدی

صدابردار: عابدین حممدی
صداگذار: عابدین حممدی

تدوین: اشاکن خبتیار
چکیده: از خود گذشتیگ برای چرخیدن چرخ صنعت

هشر:کرمانشاه
مدت: 1

کارگردان: جمتیب احساین ، علی حممد خانییک
فیلم شنایس: مستند  ربای ، چشم به راه ، مشق کویر

تهیه کننده: علی حممد خانییک
پژوهشگر: علی حممد خانییک  

صدابردار:جمتیب خیاط
صداگذار:جمتیب احساین

تدوین: جمتیب احساین
چکیده: محایت از کاالی ایراین

هشر:مهشد
مدت:7

انتخاب با خودمونه

چرخش
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کارگردان:علی نیکوکار
فیلم شنایس: 15 سال فیملسازی در حوزه مستند، 

داستاین و انمییشن
تهیه کننده:مهدی حتققی
پژوهشگر: علی نیکوکار

تصویربردار: علی نیکوکار ، سید مصطفی فخاری
صداگذار: اکرم کرمیی
صدابردار: اکرم کرمیی
تدوین:علی نیکوکار

چکیده: برریس ابعاد مهندیس و اسرتاتژیک جممتع صنعیت 
هشید مدرس اصفهان

هشر:یزد
مدت:9

کارگردان: حممد مهدی فکریان
فیلم شنایس: نویسندیگ و کارگرداین نماهنگ آغوش 
من نویسندیگ و کارگرداین بیش از 20 مستند کوتاه 
و نمیه بلند  کارگرداین بیش از 120 برنامه خپش زنده 

تلویزیوین در شبکه های سراسر سامی
تهیه کننده: حمسن مشریق

تصویربردار:  جمتیب نبوی
صدابردار: علی ظاهری

صداگذار: سید علی بین هامشی
تدوین: علی ظاهری

چکیده: مقایسه حمصوالت صنعیت و روستایی
هشر:کاشان

مدت:1 

جممتع هشید مدرس

آدرنالنی
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کارگردان:مهدی خرمیان
فیلم شنایس: ساخت بیش از 3000دقیقه انمییشن 

عروسیک و مخریی برای تلویزیون / ساخت چندین 
فیلم کوتاه و جتریب

تهیه کننده:مرکز گسرتش سیامنیی مستند و جتربه، 
مهدی خرمیان

تصویربردار:حممدرضا سرمست
صداگذار:بهروز هشامت

تدوین:رضا محایس
هشر:تهران

مدت 10

کارگردان:هادی امریی،بهروز پارسایی
فیلم شنایس: انمییشن"جوهِرکار" برنده جایزه دوم 

در خبش خانواده و سبک زندیگ از یازدهمنی جشنواره 
"رسانه های دجییتال" مرداد 1398

تهیه کننده: خانه جوانان امید و نشاط هشر
پژوهشگر: هادی امریی ، بهروز پارسایی

تصویربردار: علریضا فتیح
صدابردار:علی خطییب
صداگذار: علریضا فتیح

تدوین: بهروز پارسایی
چکیده:  پدر و پسری در خانه ای به تهنایی زندیگ 

یم کنند. پسر بیاکر است و همیشه به دنبال کار 
یم گردد. در این خانه یک جوهردان قدمیی وجود دارد 
که درون آن همانند غول چراغ جادو یک غول با نام 

جوهِر کار زندیگ یم کند. 
هشر: همدان

مدت: 15

جوهِر کار

سوزن بان
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کارگردان: مهدی نقویان
فیلم شناسی: مجموعه مستندهای دربرابرطوفان / خارج 

از دید
تهیه کننده: موسسه سوره سینمای مهر)حوزه هنری(

چکیده: اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین 
بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 

دهه گذشته و بعد از انقالب رخ داده است
شهر: تهران

مدت: 90

اولین ها

کارگردان:هادی امریی،بهروز پارسایی
فیلم شنایس: انمییشن"جوهِرکار" برنده جایزه دوم در 

خبش خانواده و سبک زندیگ از یازدهمنی جشنواره "رسانه 
های دجییتال" مرداد 1398

تهیه کننده: هادی امریی ، بهروز پارسایی
پژوهشگر: هادی امریی ، بهروز پارسایی

تصویربردار: علریضا فتیح
صدابردار:علی خطییب
صداگذار: علریضا فتیح

تدوین: بهروز پارسایی
چکیده:  در مکتبخانه قدمیی مریزای مکتبخانه به 

همراه دو شاگردش زندیگ یم کند. این جمموعه تارخیچه 
شک گریی ارتباطات و حنوه ارتباط برقرار کردن در دوران 

قدمی را تعریف یم کند.
هشر: همدان

مدت 3

مکتبخانه
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خبش فیلم / دانشجوییهیئت داوران
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کارگردان: امیر صدقی
فیلم شناسی: به عنوان اولین فیلم مستند در سال 96 ساخته   

شد و در هفتمین جشنواره عمار حضور داشته و رتبه سوم 
کشور را کسب کرده

تهیه کننده : انجمن سینما جوانان ایران ،  نمایندگی شهر 
قدس

پژوهشگر: امیر صدقی
تصویربردار: امیر صدقی ، رضا معدنی

صدابردار: وحید احدی
صداگذار:  امیر صدقی

تدوین: امیر صدقی
چکیده: معرفی روستایی واقع در شهرستان رباط کریم  که 

بدون کمک های دولتی به یکی از قطب های اصلی تولید مبل و 
صنایع کشور تبدیل شده است

شهر: تهران 
کارگردان: حامد وقاری مدت: 14

فیلم شناسی: عضو خانه مستند ایران /  کارگردانی هفت 
فیلم کوتاه داستانی و مستند

تهیه کننده : حامد وقاری
پژوهشگر: حامد وقاری ،  اداره کل دارایی استان گلستان

تصویربردار:  وحید عبدالحسینی
صداگذار:  حامد وقاری

تدوین: حامد وقاری
چکیده: گلستان، نگارستان ایران فیلمی است مستند 
تبلیغاتی که به شناخت پتانسیل های گوناگون در باب 

سرمایه گذاری در این استان  می پردازد
شهر: تهران 

مدت: 11

وهن آباد

گلستان ، نگارستان ایران



77

کارگردان: حسام خامنه زاده
فیلم شناسی: نگاتیو 1390/ نمیدانم 1391/ حس لس 1392/ 

ترس 1392/ تنها به اندازه ی یک روز 1393/تصادف 1394
مستند و صنعتی / آرتا لطیف سبالن 1391/ شرکت آیتا 

1393/ لوستر برتر 1394/ آجیلی تبریز 1394/استارت آپ 
میت آپ تبریز 1394/مارپیچ فرمان یکتا 1394/ کباب سرای 

مظفریه 1395/ پیتزا کمپانی 1396/ تیزر همایش بالکچین 
تبریز 1397

تهیه کننده : حسام خامنه زاده ، علیرضا محبی
پژوهشگر: حسام خامنه زاده

تصویربردار: حسام خامنه زاده ، علیرضا محبی
صدابردار: حسام خامنه زاده ، علیرضا محبی

صداگذار: حسام خامنه زاده
تدوین:  حسام خامنه زاده

شهر:  تبریز
مدت: 2 کارگردان: : سید صفی اهلل حسینی

فیلم شناسی: کارشناس ارتباطات رسانه و کارشناس 
ارشد مدیریت رسانه /  فعالیت هنری و رسانه ای را از سال 

1383 در رشته خبرنگاری ، گویندگی ،اجرا و گزارشگری و 
تدوین آغاز کرد  و از سال 86 به حوزه مستند ورود پیدا کرد  

و تا کنون بیش از 50 اثر مستند را کارگردانی و بیش از 100 
مستند را تدوین کرده

تهیه کننده: اسداهلل اسدی
تصویربردار:مهدی براتی

صدابردار: مرتضی احمدی
صداگذار: : محمد امیر بصیری

تدوین: محمد امیر بصیری
چکیده: مجوز برای لوکوموتیو تمام ایرانی

شهر: اصفهان
مدت:20

 سرتیفیکیت

لوستر زمانی
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کارگردان: صابر چهری
فیلم شناسی: 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای در صدا و 

سیمای مرکز کرمانشاه / کسب 5 جایزه اول و دیپلم افتخار در 5 
سال متوالی اخیر از جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما

تهیه کننده : صابر چهری
چکیده: روایت محققان جوانی که قصد ساخت یک هواپیمای 
سبک را در کرمانشاه دارند / فیلم در سه مقطع با فاصله 6 ماه 

ضبط شده / محور اصلی موانع حمایت از نخبگان و مخترعان 
کشور و توانمندی آنها است

شهر: کرمانشاه
مدت: 6

کارگردان: مجتبی محمدی
فیلم شناسی: تهیه کننده برنامه های مختلف رسانه ملی و 

برنده جوایز متعدد در جشنواره ملی و بین المللی 
تهیه کننده:مجتبی محمدی

شهر: قم
مدت: 3

پرواز ایرانی

ارزش پژوهش
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کارگردان:مجتبی محمدی
فیلم شناسی : تهیه کننده برنامه های مختلف رسانه ملی 

و برنده جوایز متعدد در جشنواره ملی و بین المللی
تهیه کننده:مجتبی محمدی

شهر: قم
مدت: 2

 کارگردان :محمد رضا دهستانی
فیلم شناسی: ساخت بیش از 20 فیلم مستند و داستانی، 

شرکت درجشنواره های ملی و بین المللی فیلم و کسب 
جوایز  از جشنواره ها / ساخت بیش از 20 فیلم  مستند و 

داستانی / شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی فیلم 
و کسب جوایز  از این جشنواره ها

کارگردان: محمد رضا دهستانی
تهیه کننده: سید رائد امیری تهرانی

تصویربردار: محمود احمدی
صدابردار: حسین محمدی

تدوین: محمد رضا دهستانی
چکیده: جواد بختیاری جانبار 60 درصدی که بیش از 30 

سال است شغل و حرفه و هنر خود را که میراث کهن ایرانی 
است حفظ و زنده نگه داشته است

شهر: قم
مدت: 6 

سّراج

بــه احترام ایران
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کارگردان: مصطفی شیری 
تهیه کننده : مرتضی شجاعی

پژوهشگر:  مصطفی شیری
 تصویربردار:  محمدرضا جهان پناه

صدابردار:  محمد ضرغامی
صداگذار:  خلیل گرجی

تدوین:  خلیل گرجی
شهر:  تهران 

مدت:  10

کارردان: مهدی کتابی
فیلم شناسی: فیلم کوتاه داستانی غبار

تهیه کننده: مهدی کتابی
پژوهشگر: مهدی کتابی

تصویربردار:  سید محسن بسیطی
تدوین: مهدی کتابی

چکیده: پل تاریخی و استراتژیک ورسک، مهمترین و 
مرتفع ترین پل خط آهن شمال کشور

شهر: زنجان
مدت: 7

زمان آوران

ورسک
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کارگردان: ناصر ناصرپور
فیلم شناسی: ساخت چند فیلم کوتاه مستند و داستانی 

و حضور در چندین جشنواره داخلی و بین المللی... و 
کسب چند عنوان

تهیه کننده  : ناصر ناصرپور
پژوهشگر: ناصر ناصرپور

تصویربردار: مهران یاراحمدی
صدابردار: مهران یاراحمدی 

تدوین: ناصر ناصرپور
چکیده: در معادن سنگ نیمه صنعتی و سنتی، هر کارگر 

روزانه در حدود 700 ُپتک می کوبد. این کارگران اغلب از 
ناحیه دست دچار نقص عضو می شوند

شهر: لرستان
مدت: 3

کارگردان: وحید بیات
تهیه کننده  : وحید بیات

پژوهشگر: وحید بیات
صداگذار:   وحید بیات

تدوین:  وحید بیات
چکیده: از پیشرفت در ساخت و ساز ساختمان ها بدون 
توجه به محیط زیست، شکل زندگی شهری را  توضیح 

داده است
شهر: تهران

مدت: 2

نفس نکش

دسترنج
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کارگردان:عابدین محمدی
فیلم شناسی:  فالیت به مدت 14 سال در زمینه انیمیشن و 

فیلم کوتاه
تهیه کننده:عابدین محمدی

پژوهشگر:عابدین محمدی
تصویربردار: عابدین محمدی

صدابردار: عابدین محمدی
صداگذار: عابدین محمدی

تدوین:اشکان بختیار
چکیده: از خود گذشتگی برای چرخیدن چرخ صنعت

شهر: کرمانشاه
مدت: 1

چرخش
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خبش نمایش ویژه
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کارگردان:فرهاد ورهرام
فیلم شناسی: مستند عروسی پسر زینت / مجموعه خاطرات 

روستا / مستند بلند »سیاهان جنوب و....
تهیه کننده:سعید نبی

پژوهشگر: فرهاد ورهرام
صدابردار:احمدرضا طایی
تصویربردار:رضا تیموری

شهر:تهران
مدت:28

کارگردان:علیرضا دهقان
فیلم شناسی: کارگردان مستندهایی همچون  / افتاب 

آبادی  / آرامش در سنگ التیام-اوسیا  و کسب بیش از 20 
جایزه داخلی و خارجی

تهیه کننده:مجید عزیزی
پژوهشگر: علیرضا دهقان  راحیل صحرایی

صدابردار:بهنام عباسی فر
صداگذار:میالد سرچمی

تصویربردار:حامد بقائیان ،  بهروز بادروج
تدوین :شیرزاد احمدی

شهر: تهران
مدت:30

ایستگاه

بی گدار
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کارگردان: شهروز توکل
فیلم شناسی:  مستند نواجش

تهیه کننده:غزال بهی زادی
پژوهشگر: شهروز توکل ،  هدی هادی زاده

صداگذار: شاهین پور داداشی
تصویربردار: محمد ورزنده

تدوین : شهروز توکل
شهر: تهران

مدت: 47

کارگردان:علی خسروی
فیلم شناسی:تولید 4 فیلم داستانی و 10 فیلم مستند 

تهیه کننده:حسین افشار
پژوهشگر: علی خسروی

تصویربردار:روزبه رایگا
تدوین :لقمان خالدی

صدابردار: حسن شبانکاره
صداگذار:حسن شبانکاره

چکیده:مسجد سلیمان از خاطرات 105 ساله خود و نفت 
می گوید

شهر:تهران
مدت:42

نفت سیاه

تهــران هنوز پایتخت ایران اســت
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کارگردان: جواد  وطنی
تهیه کننده:  جواد وطنی

پژوهشگر:  جواد وطنی
صداگذار: شاهین پور داداشی
صدابردار: منوچهر  معصومی

تصویربردار: پویا نجفی ، جواد وطنی
 تدوین : آرش زاهدی اصل

شهر: تهران
مدت: 22

ورس
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خبش موضویع / فیلمهیئت داورانهیئت داوران
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پرتوشمیی خلیج فارس
کارگردان: مهدی تربیت فرد

پاالیشاگه گاز بیدبلند
کارگردان: مهدی تربیت فرد

هیدروگرایف
کارگردان: میالد مهدوی

نمیروز
کارگردان: احسان فاضلی
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عبور
کارگردان: جعفر عییس 

سوزن بان
کارگردان: مهدی خرمیان

نظر
کارگردان: حممد دهستاین

رویای قطار
کارگردان: کاظم قلی زاده
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من تو ما
کارگردان: علی عرفان فرهادی

ورس
کارگردان: جواد وطین

پل سیاه
کارگردان: ایوب مرواین پور

اندمیشک در آتش
کارگردان: علی هشایب
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قونقاه
کارگردان: یعقوب جدیدی

دیده بان
کارگردان: نرگس رسمتی فر معز

گام های روشنایی
کارگردان: شریزاد امحدی

ماشنی دودی
کارگردان: مهدی بهرایم
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رویای آهین
کارگردان: رضا شیخالین

قطار اندمیشک
کارگردان: یاسر طالیب
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خبش عکس
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علی اکبر عالمی

سال تولد: 1324- محل تولد:  اهواز
تحصیــالت: فارغ التحصیــل رشــته ســینما از دانشــکده هنرهــای دراماتیــک و 

دارای مــدرک دکتــرای ســینما از انگلســتان
ایــی: رئیــس البراتــوار وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی و  ســوابق هنــری و اجر
ســازمان صــدا و ســیما، عضــو هیئــت علمــی و مدیــر گــروه انیمیشــن دانشــگاه 
ــر،  ــدرس و هن ــت م ــگاه های تربی ــس در دانش ــه تدری ــد ده ــدرس، چن ــت م تربی
دارای چندیــن کتــاب تالیفــی و ترجمــه در حوزه هــای ســینما و عکاســی، داور 
ــنواره های  ــری جش ــن، داور و مج ــم و انیمیش ــی  فیل ــن الملل ــنواره های بی جش

مختلــف ایــران

مجتبی آقایی

سال تولد: 1344- محل تولد: کرمانشاه
تحصیالت: لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، فوق 
لیسانس مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه عالمه طباطبایی و درجه یک هنری 

)دکترای هنری( در رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.
جهاد  علمی  هیئت  عضو   / پژوهشگر  و  عکاس  ایی:  اجر و  هنری  ســوابق 
دانشگاهی  و دانشگاه علم و فرهنگ / مدیریت بیش از یکصد جشنواره 
جشنواره                       دوره   4 مطبوعاتی،  عکاسی،  رشته های  در  المللی  بین  و  ملی 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر  و 4 دوره دوساالنه های بین المللی عکس 
ایران و جشنواره های جهانی عکس / بنیانگذار انجمن عکاسان صنعتی ، 

تبلیغاتی و معماری ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن ملی عکاسی ایران

هیئت داوران خبش عکس
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اده یداهلل ولی ز

سال تولد:  1345- محل تولد: شیراز
تحصیــالت: فارغ التحصیــل رشــته عکاســی از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
تهــران مرکــز 1372 / دارای مــدرک درجــه یــک هنــری از وزارت ارشــاد
از 40  انفــرادی و بیــش  حضــور در 4 نمایشــگاه   : ایــی  ســوابق هنــری و اجر
نمایشــگاه گروهــی / بیــش از 27 ســال ســابقه در زمینــه عکاســی حرفــه ای 
تبلیغاتــی و صنعتــی / مدرس عکاســی تبلیغاتی در دانشــگاه هــای هنر، خبر، 
دانشــگاه آزاد اســالمی، دانشــگاه ســوره ، رئیــس انجمــن عکاســان تبلیغاتــی و 
صنعتــی ایــران / عضــو رســمی مرکــز هنرهــای تجســمی ایــران / مدیــر اجرایــی 
چهارمیــن دوره همایــش 10 روز بــا عکاســان

داریوش کیانی

سال تولد: 1350 - محل تولد: تهران
تحصیالت : کارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد 
ایــی : عکاســی صنعتــی، تبلیغاتــی و هنــری، عضویــت در  ســوابق هنــری و اجر
ــی در  ــدرس عکاس ــی، م ــی و صنعت ــان تبلیغات ــن عکاس ــس انجم ــت موس هیئ
دانشــکده ها و آموزشــگاه های هنــری، برگــزاری 2 نمایشــگاه انفــرادی و شــرکت 
در  بیــش از 80 نمایشــگاه گروهــی در داخــل و خــارج از کشــور، نــگارش مطالــب 
تخصصــی در نشــریات هنــری  
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تک عکس صنعیتهیئت داوران
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امری قادری
هشر: اراک

امری قادری
هشر: اراک
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نامی ابوالقامسی
هشر: تهران

پیام کرمیی نژاد
هشر: آباده
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مرتیض نورحممدی
هشر: تهران

مرتیض نورحممدی
هشر: تهران
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مهدی ماهان
هشر: تهران

فرخ زماین
هشر: تهران
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سعید فاطمی
هشر: اصفهان

هادی دهقان پور
هشر: سزبوار
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یاسر سهپر
هشر: تهران

حممد غرییب
هشر: نیشابور
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زهره لک
هشر: تهران

عبدالرضا حمسین
هشر: تهران
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عبدالرضا حمسین
هشر: تهران

عبدالرضا حمسین
هشر: تهران
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مهرناز حممدی
هشر: تهران

جمتیب حمسین
هشر: تهران
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جمتیب حمسین
هشر: تهران

جمتیب حمسین
هشر: تهران
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جاوید تفضلی
هشر: تهران

جاوید تفضلی
هشر: تهران
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نسرین رسمتی
هشر: تهران

علریضا رمحاین
هشر: تاکستان
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فرناز دمنایب
هشر: تهران

فرناز دمنایب
هشر: تهران



111

حممد خیاطی
هشر: تهران

حسنی جوادی
هشر: تهران
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حممد خیاطی
هشر: تهران

محید عزیزی خانقایه
هشر: سنقر
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 جمموعه عکس صنعیتهیئت داوران
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نامی  ابوالقامسی
عنوان: سرعت باال

هشر: تهران



115



116

مهدی ماهان
عنوان: کارگران 
پاالیشاگه مس 

خاتون آباد
هشر: تهران
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حممدمهدی هاتف
عنوان: جتهزیات و 

خودروهای آتش نشاین 

هشر: تهران
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حممد قورچیان
عنوان: تونل های 

انفجاری زیرزمیین 
انتقال آب
هشر: کرج
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122

علی شریف زاده
عنوان:  معلیات حفاری 

ماکنزیه و دسیت 
تونل های مرتو

هشر: تهران
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حممد مهدی کشاورزی
عنوان: سازه های سنیگ

هشر: کرج
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126

مسعود بهاری
عنوان: سد الغدیر 

ساوه

هشر: اراک
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امید شملاین
عنوان: سنوپارس

هشر: تهران
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سیدمهدی یدالهی
عنوان: اطلس تک

هشر: تهران
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تک عکس تبلیغایتهیئت داورانهیئت داوران
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آرش جوادی
هشر: تهران

آرش جوادی
هشر: تهران
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پرهام بین عباس
هشر: تهران

پرهام بین عباس
هشر: تهران



136

حامد فخاران
هشر: تهران

سیدحسنی اشرف السادات
هشر: اهواز
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مسعود رئویف
هشر: تهران

مهشید زارع کاریزی

هشر: کرج
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میالد ادوای
هشر: تهران

مهدیا مصبایح
هشر: مهشد



139

حمسن عابدی
هشر: نیشابور

علی اصغر دانشپور
هشر: تهران



140

هشروز یارامحدی
هشر: تهران

احسان کاشاین ادیب
هشر: تهران



141

مهرداد دشتستاین
هشر: اراک

هشروز یارامحدی
هشر: تهران



142

عطااله عطاران
هشر: تهران

الهه اقبایل
هشر: تهران



143

نوید الهی
هشر: مهشد

عباس برایت
هشر: تهران



144

زهرا آبایی
هشر: تهران

حمسن عابدی
هشر: نیشابور
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جمید عامری هشرایب
هشر: تهران

زهرا آبایی
هشر: تهران



146

مسیه نوذری
هشر: قم

جمید عامری هشرایب
هشر: تهران



147

سید مهدی یدالهی
هشر: تهران

حممد مهدی کشاورزی

هشر: کرج
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جمموعه عکس تبلیغایتهیئت داورانهیئت داوران
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کامیار  انتظایم
عنوان: کوبن

هشر: تهران
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پریسا ناریجن
عنوان: جواهر

هشر: تهران
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مسعود رئویف
عنوان: پرشیا 

پالستیک

هشر: تهران
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156

سعیده عرب
عنوان: حرکت در 

تبلیغات

هشر: تهران
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158

سعیده عرب
عنوان: طعم خوش 

تبلیغات

هشر: تهران
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فاطمه هدی مرزدشیت
عنوان: عطر

هشر: تهران
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162

فاطمه هدی مرزدشیت
عنوان: دسر

هشر: تهران
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164

محیدرضا سزبه علی
عنوان: مواد غذایی-

نایم نو

هشر: تهران
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166

محیدرضا سزبه علی
عنوان: موادغذایی - 

عطارکده

هشر: تهران



167



168

سیدمهدی یدالهی
عنوان: حوله یاس

هشر: تهران
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170

سیدمهدی یدالهی
عنوان: سفری استون

هشر: تهران
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172

نادر مساوایت
عنوان: دیتیل  اتومبیل

هشر: تهران
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175

خبش دانشجویی / عکس تبلیغایتهیئت داورانهیئت داوران



176

نرمیان نادری
هشر: ساری



177

حممد علی پورشکوری
هشر: تهران



178

آمنه جباری نیک
هشر: قم



179

حممد علی پورشکوری
هشر: تهران

مهریاد مصصایم
هشر: الربز



180

نرمیان نادری
هشر: ساری

پریسا ناریجن
هشر: تهران



181

محیدرضا امیدخبش
هشر: تهران

محیدرضا امیدخبش
هشر: تهران



182

محیدرضا  امیدخبش
عنوان: خودرو

هشر: تهران
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184

سملا  امحدی
عنوان:  حمصوالت لبین و

 آمبیوه های شرکت صنایع 
شری پاگه ایران

هشر: تهران
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187

خبش موضویع راه آهن / عکسهیئت داورانهیئت داوران



188

مرتیض مطهری نژاد

حممد بقال اصغری

مهران کرمیان

رسا قوام هشیدی



189

یونس شکوری

مهدی حسنی خانلو

جمید حامد حق دوست

میمث یعقویب
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رسول بیات

محید سبحاین

حسنی جوادی

علریضا پور اکربی
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جهاد دانشاگیه هرنهیئت داوران
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جهاد دانشگاهی هنر  در یک نگاه

جهــاد دانشــگاهی واحــد هنــر  همزمــان بــا انقــالب فرهنگــی و از ســال 1359 بــا اهدافــی همچــون اجرایــی شــدن و اســتمرار آرمان هــای انقــالب فرهنگــی در دانشــگاه 

هنــر، توســعه فعالیت هــای فرهنگــی و دانشــجویی، ارائــه خدمــات مختلــف فرهنگــی و هنــری متناســب بــا نیازهــای جامعــه، اجــرای طرح هــای پژوهشــی کاربــردی 

در عرصه هــای مختلــف هنــری و ارائــه مشــاوره های تخصصــی بــه دســتگاه ها و مراکــز  نیازمنــد کشــور فعالیت هــای خــود را در دانشــگاه هنــر آغــاز کــرده و در 

طــی بیــش از ســه دهــه فعالیــت، توانســته ضمــن همــکاری بــا مراکــز مختلــف، برنامه هــای متنوعــی را در حوزه هــای پژوهشــی، خدمــات تخصصــی، فرهنگــی و 

آموزشــی اجــرا نمایــد. 

ایــن واحــد بــه عنــوان مرکــز  اصلــی فعالیت هــا و خدمــات هنــری جهــاد دانشــگاهی، رســالت کمــک بــه رفــع نیازهــای جامعــه بــا اســتفاده از قابلیت هــای مختلــف هنــر 

و تمرکــز بــر فعالیــت هــای جدیــد و ترجیحــا اســتراتژیک  و بــر زمیــن مانــده در حــوزه فرهنگــی و هنــری را دنبــال مــی کنــد و در حــال حاضــر در ســه حــوزه پژوهشــی و 

خدمــات تخصصــی، آموزشــی و فرهنگی فعالیــت دارد:

وهش و فناوری( وهشی و خدمات تخصصی )معاونت پژ  فعالیت های پژ

این فعالیت ها در قالب 2 مرکز خدمات تخصصی "مستندسازی دانش و فناوری" و "هنر و معماری"و دفتر تخصصی "تئاتر کاربردی" انجام می شود.

سان فیلم( 1. مرکز مستندسازی دانش و فناوری )ر
خدمــات ایــن مرکــز شــامل ســاخت انــواع فیلــم مســتند، داســتانی، تیــزر و... در مــورد فعالیت هــای علمــی، فنــاوری و صنعتــی و ارائــه خدمــات تخصصــی در زمینــه 

مستندســازی تصویــری می شــود.

ه( 2. مرکز  هنر  و معماری )انگار
ارائــه خدمــات تخصصــی، اجــرای طرح هــای پژوهشــی و ارائــه مشــاوره در حوزه هــای زیباســازی شــهری، طراحــی داخلــی و دکوراســیون، گرافیــک و صنایــع دســتی 

عناویــن خدمــات ایــن مرکــز  می باشــد.

دی 3. دفتر تخصصی کاربر
ایــن دفتــر بــه منظــور انجــام طرح هــای پژوهشــی و ارائــه خدمــات تخصصــی و علمــی در حــوزه نمایش هــای کــودک و نوجــوان، نمایــش خــالق و ســایر کاربردهــای 
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نمایــش، ایجــاد شــده اســت و بــا بهره منــدی از اســتادان برجســته حــوزه تئاتــر یکــی از اصلی تریــن مراکــز فعالیت هــای علمــی و اجرایــی و خدماتــی نمایــش کاربــردی 

در کشــور اســت.

شی( شی )معاونت آموز  فعالیت های آموز

فعالیت هــای آموزشــی جهــاد دانشــگاهی هنــر در فضایــی آموزشــی بــه مســاحت بیــش از 1000 متــر مربــع و در قالــب مرکــز آمــوزش هــای تخصصــی- کاربــردی هنــر 

برگــزار می گــردد. ایــن آموزش هــا شــامل دوره هــا و برنامه هــای زیــر می باشــد:

دوره های آموزشی تخصصی کاربردی هنر با رویکرد کارآفرینی و اشتغال  

دوره ها آموزشی تک درس و کوتاه مدت هنری  

دوره ها تخصصی هنر کودک و نوجوان )9 تا 17 سال( با رویکرد استعدادیابی و رشد خالقیت های فردی  

دوره ها تربیت مربی هنر کودک  

دوره ها تخصصی ویژه سازمان ها  

کارگاه های تخصصی با موضوعات هنری و کارآفرینی  

هنگی(  هنگی )معاونت فر  فعالیت های فر

فعالیت هــای فرهنگــی و دانشــجویی ایــن واحــد بــا مشــارکت بخش هــای مختلــف دانشــگاه هنــر و بــا اســتفاده از تــوان دانشــجویان ایــن دانشــگاه اجــرا می شــود و 

شــامل مــوارد زیــر می باشــد:

مرکز خالقیت ها و فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه هنر  

مرکز طراحی مد و لباس  

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی  

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی نقش تن پوش  

بازدیدهای علمی و آموزشی دانشجویی )در قالب طرح ملی ایران، مرز پرگهر(  

ایسنای واحد دانشگاه هنر  
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برگزاری جشنواره / گزارش تصویریهیئت داوران
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ه فیلم های صنعتی/ 18 تا 22  نخستین جشنوار
ان مندان ایر دی ماه 89، سینما فلسطین / خانه هنر

دبیر: رضا باقرپور

هیــات انتخــاب: همایــون امامــی، پیــروز کالنتــری، محســن نظــری خاکشــور، محمدحســن صائمــی، 

ســیدمجتبی رضــوی

علی اکبــر  درخشــنده،  پــوران  جهرمــی،  ضابطــی  احمــد  اصالنــی،  محمدرضــا  فیلــم:  بخــش  داوران 

کاظمــی، مهنــدس رحمتــی، رضــا باقرپــور و اکبــر حــر

برگزیدگان

مســتند صنعتــی ـ تحلیلــی/ تندیــس بهتریــن فیلم؛»گنبــد دوار« از مؤسســه تصویــر شــهرـ شایســته 

تقدیر؛»ارتفاع 437« از مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربیـ  تندیس بهترین کارگردانی؛»شــغل« 

بــه کارگردانــی محمدســعید محصصــی ـ کارگردانــی شایســته تقدیر؛»خودروهــای مانــدگار« ســاخته 

محمدعلــی صفــورا

بهتریــن  تندیــس  ـ  اطالع رســانی  توســعه  مرکــز   از  ســنگ«  بــر  »غلبــه  گزارشــگر/  و  معــرف  مســتند 

کارگردانــی؛ »بــر بــام ایــران« ســاخته حمیــد شــریفیان ـ کارگردانــی شایســته تقدیر؛»ســورنا«  ســاخته 

نورمحمــدی معصومــه 

مستند آموزشی/ »ترمینال دریایی صادرات مواد نفتی سهیل« از شرکت فراسکوی عسلویه

پویانمایی/ تندیس بهترین فیلم؛»پگاه« ساخته ماندانا کریمی ـ شایسته تقدیر؛»نرم و سخت« از مجتمع فوالد مبارکه

تهیه و تولید فیلم های مستند و کیفی)جایزه ویژه هیات داوران(/ علی خزائی از روابط عمومی مجتمع فوالد مبارکه

گوینده متن/ شایسته تقدیر؛ شهرام درخشان  برای »معدن کاران«

تصویربرداری/ شایسته تقدیر؛ حمید شریفیان برای »تغلیظ سرنگون«

موسیقی/ بهترین موسیقی ساخته حمزه حردانی برای »حماسه مهارچاه104 مازون« ـ بهترین موسیقی انتخابی ، بابک بهداد برای »دست ها و نجواها«

پژوهــش/ بهتریــن پژوهش)تندیــس و دو لــوح افتخــار( بــه ســعید قوامــی و علــی معصومــی بــرای »چراغــی کــه روشــن شــد« ـ شایســته تقدیــر)3 نشــان و 3 لــوح 

افتخــار( بــه حســین ترابــی، محمــد حاجــی قاســمی و مهــدی مختــاری  بــرای »غلبــه بــر ســنگ«

تقدیر از پیشکسوتان/ 4 نشان و 4 لوح افتخار به حسن نیک نژاد، ناصر انصاری و تیگران تومانیان و ایرج مهربخش، 4 پیشکسوت  صنعت سینما

متن/ تندیس و لوح افتخار بهترین متن به فریدون قائدی برای »دشت نبرد«
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ه فیلم های صنعتی/ 23 تا 27  دومین جشنوار
دیبهشت ماه 91، دانشگاه صنعتی شریف ار

دبیر: ناصر باکیده

ــد  ــژاد، مجی ــیدمحمدمهدی طباطبایی ن ــان آزاد، س ــر بره ــانی، ناص ــواد لس ــاب: محمدج ــت انتخ هیئ

شــیخ انصــاری، مهــدی عظیمــی میرآبــادی

هیات داوران: پوران درخشنده، سعید رجبی فروتن، فرهاد ورهرام، رضا باقری، علی اکبر کاظمی

برگزیدگان

ــر و  ــوح تقدی ــد؛ ل ــر محم ــاخته امی ــره« س ــین های جزی ــتان های ماش ــری داس ــی/ »س ــی صنعت پویانمای

جایــزه نقــدی

تیــزر صنعتــی/ »آشــنایی بــا برچســب انــرژی« ســاخته علــی نصیــری و »فــرش« ســاخته بهــران صــادق 

شبســتری؛ لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی

نماهنــگ صنعتــی/ »آرم استیشــن شــرکت ملــی نفــت«؛ تقدیــرـ  »ماهــواره امیــد«؛ تندیــس جشــنواره و 

لــوح تقدیــر ـ ایــن اثــر لــوح تقدیــر و جایــزه اتحادیــه  صنایــع فشــرده ایــران را نیــز بــه دســت آورد.

ــزه  ــر و جای ــوح تقدی ــر،  ل ــن تقدی ــر ای ــالوه ب ــم ع ــن فیل ــر، ای ــه؟«؛ تقدی ــا و چگون ــرداری/ »از کج تصویرب

ــدی ــزه نق ــر و جای ــوح  تقدی ــنواره، ل ــس جش ــی؛ تندی ــر جغتای ــرد« از امی ــاب س ــت آورد ـ »حب ــه دس ــز ب ــران را نی ــرده ای ــع فش ــه صنای اتحادی

تدوین/ میالد شهباز طهماسبی برای  تدوین»دانستنی های ایرانی«؛ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی

تحقیق و پژوهش/ »جرعه های تاریخ« از میکائیل موسوی؛ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی

مستند کوتاه صنعتی/ »برادران زمین« ساخته محمد صنگوری؛ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی

مســتند بلنــد صنعتــی/ »اجــرای بدنــه ســد«؛ تقدیــر، ایــن فیلــم عــالوه بــر ایــن تقدیــر،  لــوح تقدیــر و جایــزه اتحادیــه صنایــع فشــرده ایــران را نیــز  از آن خــود کــرد ـ 

»متدولــوژی« ســاخته داوود فروغــی؛ تندیــس جشــنواره، لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی

جایــزه ویــژه/ »افســار آتــش« ســاخته عبــداهلل شــیاری و حســین بســاکی؛ جایــزه نخســت جشــنواره ـ »بازیافــت فلــز در ســبا« ســاخته  ســیدمجتبی رضــوی؛ جایــزه 

دوم جشــنواره

تندیس ویژه مطال/ شرکت توسعه صنایع آب و نیروی ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی گاز ایران و مجتمع فوالد مبارکه
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دا( ه فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فر سومین جشنوار
سو دیس سینمایی چار دادماه 94، پر 7 تا 9 مر

دبیر:  مسعود نجفی

هیــات انتخــاب: ناصــر باکیــده، بهــزاد رشــیدی، مســعود ســفالیی، محمــود کریمــی و محمدســعید 

محصصــی

هیــات داوران بخــش فیلــم: مهــرداد اســکویی، رضــا پورحســین، ســونیا پوریامیــن، حمیــد فرخ نــژاد، 

ــز کرمــی و شــهرام مکــری بهــرام عظیمــی، پروی

هیات داوران  بخش دانشجویی: علیرضا بهرامی، مسعود سفالیی، حمیدرضا مدقق

هیات داوران بخش عکس:  مسعود زنده روح کرمانی، شهاب الدین عادل و داریوش محمدخانی

برگزیدگان

دانشــجویی/ جایــزه ســوم؛ مقــداد احمدیــان بــرای نــگارش فیلمنامــه »ســنگواره های کارون«، جایــزه 

دوم؛ علــی مترصــد بــرای کارگردانــی »اشــنیک 5000«، جایــزه اول؛ علیرضــا دهقــان بــرای تهیه کنندگــی 

»مجتمــع مهدی آبــاد«

آیتم هــای تبلیغاتــی/ جایــزه ســوم؛ محمدرضــا خانــزاد بــرای نقاشــی تیــزر »کلیــپ ماســه ای«، جایــزه 

دوم؛ مرتضــی پایه شــناس بــرای کارگردانــی تیــزر تبلیغاتــی »هشــتمین جشــنواره فیلــم ســینما حقیقــت«، جایــزه اول؛ شــبکه آمــوزش ســیما بــرای تهیه کنندگــی  

تیــزر تبلیغاتــی »حمایــت از تولیــد ملــی«، جایــزه اول؛ کانــون ایــران نویــن بــرای تهیه کنندگــی مســتند تبلیغاتــی »وگ ایــران«

پویانمایــی/ تقدیــر از مجیــد آســودگان بــرای کارگردانــی »آســفالت بــه ســبک ایرانــی«، جایــزه ســوم؛ احســان یــادگاری  و حســین نامــور )گــروه انیمیــت توســعه بنــدر 

بوشــهر(، جایــزه دوم؛ مطهــر احمدپــور بــرای کارگردانــی »نقطــه قرمــز«، جایــزه اول؛ محبوبــه محمدزکــی بــرای تهیه کنندگــی »جوجــه ماشــینی«

مســتند/ تقدیــر از علــی مترصــد بــرای کارگردانــی »اشــنیک 5000«، جایــزه ســوم؛ شــهروز تــوکل بــرای تحقیــق و نــگارش گفتــار متــن »بــه اصفهــان رو«، جایــزه دوم؛ 

عطــا مهــراد و ســیاوش جمالــی بــرای کارگردانــی »قصــه یــک مــرد«، جایــزه اول؛ مشــترکًا محســن رمضانــزاده، تهیه کننــده »مســیر ســبز« و بهــروز ملبوس بــاف،  

تهیــه کننــده »اصفهــان در بــوق کارخانه هــا«

عکــس/ جایــزه ســوم مجموعه عکــس؛ بهــروز مــرادی بــرای مجموعــه »کشــتیرانی«، جایــزه دوم مجموعه عکــس؛ پویــا طالبــی بــرای مجموعــه »کــره«، جایــزه اول 

مجموعه عکــس؛ امیــد پــورآذر بــرای مجموعه هــای »نیــروگاه حرارتــی و آبــی«، جایــزه ســوم تک عکــس؛ محمــد خیاطــی، جایــزه دوم تک عکــس؛ مهنــاز شــفیعی، 

ــزه اول تک عکــس؛ ســیدمهدی امیــری جای

تقدیر ویژه/ محسن مقصودی برای تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی »ثریا« و روح اهلل رحیمی برای  تهیه کنندگی مجموعه مستند تلویزیونی »پازل«
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ه فیلم و عکس فناوری و صنعتی  مین جشنوار چهار
دیبهشت ماه 96، عسلویه دا( /9 و 10 ار )فر

دبیر: مسعود نجفی

ــی  ــیدی، عل ــزاد رش ــی، به ــعید پورعل ــی، س ــا طیب ــری، حمیدرض ــی منتظ ــت گذاری: عل ــورای سیاس ش

متقیــان، پرویــز کرمــی، رضــا خلــج، آرش امینــی و مســعود نجفــی 

هیات انتخاب: مرتضی پایه شناس، مهرداد زاهدیان، علیرضا پناه

هیــات داوران آثــار تصویــری: امیــر تــوده روســتا، پــوران درخشــنده، علیرضــا رضــا داد، بهــروز شــعیبی 

و احمــد ضابطــی جهرمــی 

هیات داوران بخش دانشجویی: علیرضا بهرامی، مسعود سفالیی، آرش معیریان 

هیات داوران بخش عکس: شهاب الدین عادل، محمود کالری و داریوش کیانی 

هیــات داوران بخــش ویــژه آثــار فیلــم و عکــس صنایــع پتروشــیمی: ناصــر باکیــده، بهــزاد رشــیدی و 

حســن هنــدی

برگزیدگان

مســتند/ تندیــس و لــوح افتخــار بهتریــن خالقیــت هنــری؛ علی رضــا محبــی بــرای تصویربــرداری 

فیلــم »سیبک ســازی یکتــا« ، تندیــس و لــوح افتخــار بهتریــن کارگردانــی؛ علیرضــا دهقــان بــرای کارگردانــی فیلــم »اوســیا«، همچنیــن تندیــس و لــوح افتخــاری نیــز 

بــه روابــط عمومــی پاالیشــگاه آبــادان اهــدا شــد.

عکــس/ تک عکــس تبلیغاتــی: برگزیــده ســوم و اول؛ پویــا طالبــی ـ تک عکــس صنعتــی: برگزیــده ســوم؛ احمــد صالحــی، برگزیــده دوم؛ آزیتــا بیــات و برگزیــده 

نخســت؛ نســیم همتــی

مجموعه عکــس صنعتــی و تبلیغــی: جایــزه اول؛ آرش جــوادی بــرای مجموعــه عکــس »آالروز«، جایــزه دوم؛ امیــد پــورآذر بــرای مجموعــه »تونــل« و جایــزه ســوم؛ 

مهنــاز شــفیعی بــرای مجموعــه عکــس »ســد رودبــار«

فیلــم و عکــس پتروشــیمی/  لــوح افتخــار؛ شــرکت پتروشــیمی آریــا ساســول، لــوح افتخــار؛ روابــط عمومــی پتروشــیمی جــم، لــوح افتخــار؛ روابــط عمومــی شــرکت 

پتروشــیمی رازی، لــوح افتخــار؛ شــرکت پتروشــیمی شــیراز امــا تندیــس ایــن بخــش بــه روابــط عمومــی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اهــدا شــد.

پویانمایی/ تندیس و لوح افتخار؛ علیرضا نیکوکار برای انیمیشن  »زادگاه زندگی« 

آیتــم تبلیغاتــی/ تندیــس و لــوح افتخــار بــه امیرعبــاس خســروی نژاد بــرای نماهنــگ »جــام مســین«، تندیــس و لــوح افتخــار بهتریــن اثــر؛ محمــد مهــدی فکریــان 

بــرای مســتند »فــراش«، لــوح افتخــار و جایــزه ویــژه؛ علــی نیکــوکار بــرای مســتند »بــاروری ابرهــا«

خالقیــت هنــری/ لــوح افتخــار بهتریــن خالقیــت هنــری؛ محمــد حیــدری بــرای فیلــم »آب، آتــش، خــاک«، تندیــس و لــوح افتخــار بهتریــن خالقیــت هنــری بــه پویــان 

شــعله ور بــرای فیلــم »پــرواز تــا پردیــس«

کارگردانی/ لوح افتخار بهترین کارگردانی؛ کاوه مظاهری، تندیس و لوح افتخار؛ به لقمان خالدی برای »فصل هرس« 

همچنیــن رهبــر قنبــری لــوح افتخــار را بــرای مســتند »تــب مســین« دریافــت کــرد و تندیــس و لــوح افتخــار بهتریــن فیلــم بــه مجتبــی میرطهماســب بــرای مســتند 

»طبرســتانی ها« اهــدا شــد.
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هنگ سازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فر

تحقــق اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران در دســتیابی بــه جایــگاه برتــر علــم و فنــاوری در ســطح 

منطقــه، گــذار از اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع زیرزمینــی بــه اقتصــاد دانش بنیــان مبتنــی بــر ســرمایه های فکــری 

و نیــروی انســانی کــه همــواره مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری مدظله العالــی بــوده، نیازمنــد تحولــی اساســی 

کــه توســعه زیرســاخت های  از همیــن روســت  کلیــه ســاختارهای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت.  در 

اقتصــادی، فرهنگــی، اصــالح الگــوی مصــرف، تغییــر ســبک زندگــی، حمایــت از تولیــدات ایــران ســاخت، توجــه بــه 

کیفیــت تولیــد کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، بــدون مشــارکت هوشــمندانه و همــکاری مــردم و نخبــگان 

ــد. میســر نخواهــد گردی

از ایــن رو بــا توجــه بــه تاکیــدات موکــد رهبــر فرزانــه ی انقــالب، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری بــرآن 

شــد تــا ســتادی راهبــردی در ایــن خصــوص بــا عنــوان "ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان" بــا هــدف "تبییــن 

مفاهیــم اقتصــاد دانش بنیــان و گفتمــان علــم و فنــاوری، فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان مبتنــی بــر اقتصــاد 

دیجیتــال و توســعه کســب و کارهــای نــو و خــالق همــراه بــا ایجــاد و توســعه فرهنــگ زیســت بوم کارآفرینــی بــرای 

عمــوم اقشــار کشــور در ایــن معاونــت ایجــاد نمایــد .

تشــکیل ایــن ســتاد تخصصــی بــرای سیاســت گذاری، راهبــری و حمایــت از فعالیت هــای فرهنگــی ترویجــی در 

حــوزه علــم، فنــاوری و نــوآوری ضــرورت داشــت تــا بــا بــه کارگیــری ظرفیت هــای ایــن معاونــت و دســتگاه های مرتبــط 

و نخبــگان فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی، در شــکل دهی بــه تحــول اقتصــاد دانش بنیــان و تأثیــر آن بــر کارآفرینــی، 

نوآورانــه و تولیــد ثــروت از علــم و فنــاوری در کشــور موفــق باشــد. بــر همیــن اســاس یکــی از چشــم اندازهای اصلــی 

ایــن ســتاد "تبدیــل گفتمــان علــم و فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان بــه گفتمــان غالــب تمامــی ایرانیــان" اســت.

ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری بــر مبنــای همیــن دیــدگاه و بــا اهدافــی 

و آشناســازی فرصت هــای  فنــاوری، درک  و  گفتمان ســازی علــم  و  اقتصــاد دانش بنیــان  چــون تبییــن مفاهیــم 

ناشــی از کســب و کارهــای نویــن و فرهنــگ کارآفرینــی بــرای عمــوم مخاطبــان بویــژه بازیگــران زیســت بــوم نــوآوری 

ــد و طــی  و کارآفرینــی در نیمــه نخســت ســال 1394، بدســتور معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور ایجــاد گردی

ــز کرمــی بــه دبیــری ایــن ســتاد منصــوب شــد. حکمــی جنــاب آقــای پروی

اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم،  گفتمان ســازی  و  جایگاهــی  چنیــن  بــه  دســتیابی  بــرای  ســتاد  مخاطــب  گروه هــای 

دانش بنیــان نخبــگان علمــی و فنــاوری، فعــاالن صنعتــی، نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی، مراکــز علمــی و عامــه مــردم 

بخصــوص خانواده هــای دانش آمــوزان و معلمیــن می باشــد. ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای 

پیشــرد اهــداف طــی تفاهم نامه هایــی اقــدام بــه حمایــت از تاســیس و راه انــدازی مراکــز نــوآوری و شــتابدهی همچــون 

بــا دانشــگاه صداوســیما، بنیــاد ســینمایی فارابــی، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، 

برخــی خبرگزاری هــا و رســانه ها منعقــد ســاخته کــه تــا کنــون بیــش از هفــده شــتابدهنده در نقــاط مختلــف در 

حــال فعالیــت هســتند. 
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حــل  بــه  کشــور  عمومــی  نگــرش  در  تغییــر  بــرای  ســتاد  ایــن 

مســائل جامعــة کارآفرینــی و کمــک بــه توســعه کســب-وکارهای 

ظرفیــت  از  حداکثــری  اســتفاده  دانش بنیانــی،  و  نوآورانــه 

تمامــی رســانه ها اعــم از مکتــوب و تصویــری را در پیــش گرفتــه 

ماننــد ســاخت بیــش از چنــد صــد برنامــه متعــدد تلویزیونــی 

در صداوســیما در گونه هــای مختلــف برنامه هــای تلویزیونــی- 

دانــش/                نســــــــیم  دانــش/  )بربنـــــــــــیان  مســــابقه   - مســــــتند 

از طریــق ظرفیت هــای فنــاوری؛  ارائــه مشــاوره  میــدون و ...(؛ 

حمایــت از ایجــاد شــبکه های مجــازی در حــوزه علــم و فنــاوری؛ 

کمــک بــه چــاپ کتــب متعــدد حــوزه فنــاوری و نخبگانــی، حمایت 

معنــوی از کلیــه رویدادهــای کارآفرینــی، جشــنواره های ترویجــی 

برگــزاری  بویــژه  کشــور  نمایشــگاه های هم راســتا در سراســر  و 

جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری "ایــران ســاخت"  و انجــام و 

برگــزاری تورهــای علــم و فنــاوری ویــژه اقشــار مختلــف کشــور و 

بســیاری از مــوارد دیگــر را در دســتور کار خــود دارد.

می ویز  کر پر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد فرهنگ سازی اقتـــصاد دانش بنیان

www.farhang.isti.ir
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ایمیدرو
ان مان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایر ساز

بهــره  بــا  معــدن و صنایــع معدنــی  اســاتید حــوزه ی  و تخصــص برجســته ترین  اندیشــه  تــوان  آمیختــن 

جســتن از تفکــر خــالق و ذوق هنرمنــدان رادیــو و عرصــه صــدا و نیــز بــه خدمــت گرفتــن تجهیــزات و دانــش روز 

صدابــرداری و تدویــن، زمینــه خلــق رادیــو کیمیــا را فراهــم آورد. ایــن شــبکه صوتــی مجموعــه ای ســت از تاریــخ 

شــفاهی معــدن و بــه رخ کشــیدن یکــی از بزرگتریــن نعمت هــای خداونــد، پنهــان در قلــب زمیــن. 

رادیــو کیمیــا بــه عنــوان صــدای معــدن و صنایــع معدنــی از نزدیــك شــاهد، راوی و اطالع رســان خواهــد بــود. 

امیــد اســت بــه رخ کشــیدن ایــن گنجینــه الهــی و تــوان دانشــمندان ایــن عرصــه، گامــی باشــد در راســتای اعتــال 

و ارتقــای ســطوح آگاهــی و دانــش عالقه منــدان.
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ان  ای پیشرفت ایر تالش بر
شد صنعتی هنگسازی و ر از دفاع مقدس و سازندگی تا فر

راهبــرد »رونــق تولیــد« کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری در ســال 1398 در دســتور کار قــرار گرفــت، بــه درســتی همــان 

راهبــرد دفــاع مقــدس 8 ســاله و دفــع تجــاوز دشــمنان اســت. دشــمنی کــه آن روز تــالش کــرد بــا تهاجــم بــه آب و خــاک و 

مرزهــای کشــور، ایــران را بــه تســلیم خــود درآورد، امــروز بــه گونــه ای هدفمندتــر، اقتصــاد کشــور را نشــانه رفتــه اســت.

در ســال هایی کــه رزمنــدگان جبهه هــای نبــرد، دالورانــه در خــط مقــدم جبهه هــا ســینۀ خــود را ســپر  آمــاج حمــالت 

دشــمن می کردنــد، عکاســان، فیلم بــرداران، مستندســازان و فیلمســازانی بودنــد کــه بــا ســالح دوربین هــای خــود 

لحظــه لحظــۀ رشــادت ها و پرپــر شــدن غنچه هایــی را بــه تصویــر کشــیدند کــه امــروز بــه اســناد پــر افتخــار ایــن آب و 

ــده اند. ــدل ش ــان مب ــی جهانی ــرای تمام ــی ب ــاک و الگوی خ

از دیگــر ســو و درســت از همــان زمــان، در جبهــۀ صنعــت، مردانــی از جنــس پــوالد، آســتین همــت بــاال زدنــد و بــا بنــا 

ــد. نهــادن کارخانجاتــی نظیــر فــوالد مبارکــه، حماســه آفرینــی دالورمــردان جبهه هــای جنــگ را تکــرار کردن

برگــزاری پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی فــردا کــه بــه درســتی بــا شــعار  »حمایــت از تولید ملی« 

برنامه ریــزی شــده اســت، آوردگاهــی بایــد باشــد تــا بــا اکــران آثــار تصویــری در قالــب فیلــم مســتند، مجموعــه مســتند، 

پویانمایــی، نماهنــگ و عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی، گوشــه هایی از دســتاوردهای صنعتــی و فناورانــه نظــام مقــدس 

جمهــوری اســالمی را بــه تصویــر کشــد و در شــرایطی کــه دشــمنان ســعی می کننــد بــا تزریــق ناامیــدی در جامعــه بــه 

اهــداف خــود دســت یابنــد، روایتگــری و بــه تصویــر کشــیدن فتوحــات مــردان و زنانــی کــه در حــوزه صنعــت و تولیــد 

هنرمندانــه افتخــار آفریــن شــده انــد، نــه تنهــا تعامــل هرچــه بیشــتر صنعــت ســینما را در بــردارد، بلکــه بــرای آحــاد 

جامعــه نیــز امیــد و نشــاط بــه ارمغــان خواهــد آورد.  

بــه یقیــن استانداردســازی ایــن حــوزه و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نشســت های تخصصــی بــا حضــور هنرمنــدان 

و متخصصــان مســتند صنعتــی و همچنیــن بازدیــد مستندســازان از کارخانه هــای موفــق کشــور می توانــد در تهیــۀ 

مســتندهای عینــی و جذاب تــر راهگشــا و یــاری رســان باشــد.    

علی ترابی

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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مزگان شرکت فوالد هر

شــرکت فــوالد هرمــزگان دومیــن کارخانــه بــزرگ تولیــد فــوالد بعــد از انقــالب و چهارمیــن کارخانــه بــزرگ فــوالد ایــران در 

کنــار خلیــج نیلگــون همیشــه فــارس در زمینــی بــه مســاحت 95 هکتــار در 13 کیلومتــری غــرب شــهر بندرعبــاس و در 

منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس واقــع شــده کــه بــا وجــود ایــن شــرکت، اســتان هرمــزگان 

ــتان  ــال 1378  در اس ــوالدی در س ــم ف ــع عظی ــن مجتم ــداث ای ــرح اح ــردد. ط ــل می گ ــور تبدی ــوالد کش ــوم ف ــب س ــه قط ب

هرمــزگان در دســتور کار شــورای اقتصــاد مطــرح و پــس از تائیــد، مراحــل اجرایــی آن در ســال 1385 آغــاز گردیــد. واحــد 

احیــاء مســتقیم بــا ظرفیــت ســاالنه 1,65 میلیــون تــن آهــن اســفنجی در مــدت 32 مــاه بــا تــالش بی وقفــه متخصصــان 

ــدازی شــد.  ــدازی ســرد و در اســفند مــاه همــان ســال راه ان ــاز  راه ان و صنعتگــران داخلــی اجــرا و در مهرمــاه 1387 وارد ف

ــوره  ــتین ذوب ک ــال نخس ــان س ــاه هم ــه در مردادم ــد ک ــرم گردی ــت گ ــاز تس ــز  وارد ف ــازی نی ــد فوالدس ــال 1389 واح در س

قــوس الکتریکــی و در 26 فروردیــن مــاه ســال 1390 اولیــن تختــال آزمایشــی شــرکت فــوالد هرمــزگان تولیــد گردیــد.از 

ویژگی هــای ایــن شــرکت  دسترســی آســان بــه آبهــای آزاد، نزدیکــی بــه مخــازن عظیــم گاز عســلویه ،مجــاورت بــا ذخایــر 

ســنگ آهــن گل گهــر ،مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی وحمــل ونقــل جــاده ای و ریلــی می باشــد. ایــن شــرکت دارای 

ظرفیــت اســمی 1,5 میلیــون تــن تختــال )اســلب( بــه ضخامــت 200 و 250 میلــی متــر، عــرض 900تــا2000 میلــی متــر و طــول 

ــون  ــل 1,65 میلی ــی از قبی ــوالت میان ــد محص ــه تولی ــادر ب ــرکت ق ــن ش ــن ای ــد. همچنی ــر  می باش ــا 12000 میلی مت 6000 ت

تــن آهــن اســفنجی در ســال،90 هــزار تــن آهــک در ســال، 7500 نرمــال متــر مکعــب اکســیژن بــر ســاعت ،18000 نرمــال متــر 

مکعــب بــر ســاعت نیتــروژن و120 نرمــال مترمکعــب بــر ســاعت آرگــون می باشــد .شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا برخــورداری 

از آخریــن دســتاوردهای پیشــرفته صنعــت فــوالد و بــا بهره منــدی از نیروهــای انســانی متخصــص و مجــرب ، بنــا دارد 

محصــوالت تولیــدی خــود را براســاس روش مشــتری محــوری و درخواســت مشــتری بــه بازارهــای داخــل و خــارج از 

کشــور عرضــه نمایــد. بــا ســرمایه گذاری 13000 میلیــارد ریــال در ایــن شــرکت زمینــه اشــتغال پایــدار 3800 نفــر به صــورت 

مســتقیم و 6 هــزار نفــر به صــورت غیرمســتقیم فراهــم شــده کــه بــا اجــرای طــرح توســعه ایــن میــزان بــه تعــداد قابــل 

توجهــی افزایــش خواهــد یافــت.

ماموریت شرکت 
ایفــای نقــش محــوری وپیشــرو در توســعه صنعتــی، اقتصــادی واجتماعــی جنــوب کشــور بــه عنــوان ســازمانی جهــان 

تــراز در صنعــت فــوالد

چشم انداز شرکت
دســتیابی بــه ســهم 12 درصــدی از تولیــد فــوالد کشــور و پیشــتاز در بهــره وری و تعالــی ســازمانی صنعــت فــوالد ایــران 

تــا ســال 1404
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مینه فعالیت  ز
فوالدهــای تولیــدی در شــرکت عمــد تــًا فــوالد هــای کربنــی بــرای کاربــرد رول و ورق بــه صــورت نــورد گــرم و ســرد می باشــد. تختال هــای تولیــدی ایــن شــرکت در خــط 

نــورد گــرم، عمدتــًا بــرای کاربــری پروفیل ســازی، لوله هــای آب، نفــت و مخــازن تحــت فشــار و قطعــات ســنگین فــوالدی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ورق هــای تولیدی 

در نــورد ســرد جهــت کاربــری ورق بدنــه خــودرو، بدنــه لــوازم خانگــی از جملــه یخچــال، بخــاری و همچنیــن کاربردهــای ویــژه ماننــد ورق هــای قلــع انــدود و گالوانیــزه            

می باشــد.با بهره بــرداری کامــل از ایــن شــرکت، کشــور در زمینــه تختــال عریــض بــه خــود کفایــی خواهــد رســید. 
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گرین لند

»گرین لنــد« اولیــن فســت فــود وگان یــا تمامــًا گیاهــی در تهــران اســت کــه بــا تمرکــز بــر ایجــاد عالقــه از طریــق طعــم، رنــگ 

و فــرم ســعی بــر تغییــر دیــد عمــوم نســبت بــه گیاه خــواری دارد.

تمامــی خوراکی هــای عرضــه شــده در »گرین لنــد« بــدون هیچ گونــه مــاده حیوانــی اعــم از گوشــت، مــرغ، ماهــی، لبنیــات، 

تخــم مــرغ و عســل اســت و بــا نــوآوری در صنعــت غذایــی و اســتفاده از جایگزین هــای گیاهــی ســالم، تجربــه ای جدیــد و 

متفــاوت در مخاطــب ایجــاد می کنــد.

مــواد اولیــه در ایــن مجموعــه بــا دقــت انتخــاب شــده، طبــخ آن در فــر  و بــدون روغــن اســت  و چــون کلســترول، هورمــون، 

آنتــی بیوتیــک و  مــواد افزودنــی و نگه دارنــده نــدارد، تعریفــی نویــن از فســت فود ســالم را  ارائــه می دهــد.

تجربه ای سالم و لذیذ
تهران، میدان فردوسی، مرکز تجارت جهانی، طبقه چهارم

66341825 021   /   هر روز  ١٢   الی ٢٣
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effective centers of documentary filmmaking in the world.
 
Festival sections:
The festival is held in two sections: competition and non-competition
 
Competition section:
1- Documentaries
2- Animations and animated graphics
3- Commercial films (advertisements, teasers and video-clip)
4- TV documentary series about industry and technology
5- Special subjects (knowledge-based economics, supporting national production)
6- Industrial photography (frames, collections)
7- Commercial photography (frames, collections)
8- Student works (Students can compete in the student contest in addition to the above mentioned 7 parts and 
their works will be separately judged on their own request)

 
Non-Competition Section:
International
In this section, the selected International works with the themes of the festival are presented.
The festival has decided to hold the international section as competition in the next edition.
 
Special section (subject)
* This section will be held in collaboration and with the support of the centers or organizations responsible for 
a specific topic. The works of this section will also be examined separately. The titles of this section's programs 
will be announced in due time.
* Appreciation of the technological organizations and centers active in the development of art and cinema
* holding the Industrial and technology Photo Exhibition
Other sections of the festival:
These sections will run during the year and during the festival and include the following
- Visits of artist, documentarians, photographers and reporters to industrial and technology centers and 
complexes
- Screening: (Selected films of the Fifth edition)
- Screening: (Reviewing Selected Films from the First to Fourth editions)
- organizing workshops for industrial managers (introduction of film applications and documentation to 
managers)
- organizing specialized seminars with the participation of artists, documentary filmmakers , cultural directors, 
managers and industry-relevant brokers (With the subject of “strategies to promote the quantitative and 
qualitative aspects of documentaries and industrial and technology films”)
- broadcasting selected films of the festival on the national TV (in coordination with the owners of the works)
- Publishing selected films of the festival on VODs and virtual space (in coordination with the owners of the 
works)
- organizing meetings to review and criticizing the selected works
4 to 7 Oct 2019 / www.jdfest.ir
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The 5th National Technology and Industrial
Film and Photography Festival Farda 
 
Organizer:
ACECR – art university branch
ACECR (Academic Center for Education, Culture and Research) is a scientific and cultural institution that started 
its activities in universities of Iran in 1981 with the aim of developing cultural and artistic, educational, research 
and specialized activities.
 
festival director:
Behzad Rashidi
Born in 1977
MA in Social Communication Sciences
Head of ACECR – art university branch
Secretary or membership in festivals, conferences and cultural and artistic events
Press collaboration with Iranian newspapers and magazines
Achieving executive and research rankings in scientific festivals in the field of public research
Founder and director of the secretariat of the Technological and Industrial Film and photo Festival
Producer of documentary films on scientific, academic and industrial topics

Strategic Policies of the Permanent Secretariat of the Festival:
1- creating synergy between the technological and industrial development and the artistic development - in 
Iran (By strengthening communication between film and photo activists and technology managers and industry, 
mines and knowledge companies’ owners)
2- Introducing and displaying activities, innovations, capabilities and achievements of Iran in different sectors of 
technology and industry
3- Culture making and promotion of national pride and strengthening self-esteem, especially in youth and 
students (Through presenting the documentation of innovations and activities of various sectors of technology 
and industry of the country)
 
The goals of the festival:
1- Strengthening the relationship between activists in the field of film and cinema and the managers of the 
scientific and industrial sectors of Iran
2- Developing and promoting documentation of Iran's scientific, technological and industrial achievements and 
activities
3- Contributing to the production of educational content in the form of films and helping transfer the specialist 
knowledge of the experts to students
4- Modeling and promotion of the quality level of documentation and production of scientific, industrial and 
environmental films and so forth in Iran.
5- Providing background and assistance to broadcasting Iranian technological and industrial films on domestic 
and foreign television networks, VODs and virtual networks and interaction with international capabilities and 
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 مرکز مستندسازی

دانش  و فـــــناوری
( رسان فیلم )


