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۳/3 چهارشبـــــــه    |   ۲۷ مـــهر1
Wed. | 19 Oct

۹ ۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

او لبخند نمی زند/ زردشــت افشــاری/ ۲۷ دقیقه/بهبهان

پر ویز/ پیمــان فخرایی/ ۲۲ دقیقه/ تهران

با همراهی ســارا/ ایمــان فراهانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اســماء/مصطفی آقامحمدلو و فرهاد حاجی عباســی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

She Does Not Smile/ Zardosht Afshari/27/ Behbahan

PAR WIZ/ Peyman Fakhraei/22/ Tehran

Sarah Helps Her/ Iman Farahani/15/ Tehran

ASMAA/ Mostafa Aghamohammadloo, Farhad Haji Abbasi/ Tehran

۲ ۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

 موش / ژانتمیر بایم محمد اف/  داســتانی/ ۲۹ دقیقه/  قزاقســتان

خانه خســران/ جینکیو جئــون/ پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ ژاپن

فقط ۱۰ واتز/ اویر فوئنتس/ مســتند/ ۱۹ دقیقه/ اســپانیا

خاکســتر/ کالرا میلو/ داستانی/ ۱۴ دقیقه/ کانادا

متقاطــر/ الیور فولکارلــی/ تجربی/ ۲ دقیقه/ دانمارک

آیفون واحد ۱۵/ آندری اپور/ داســتانی/ ۲۲ دقیقه/ رومانی

The rat / Zhantemir Baimukhamedov / Fiction / 29 / Kazakhstan

The House of Loss / Jinkyu Jeon / Animation / 10 / Japan

Just 10 Watts / Oier Fuentes / Documentary / 19 / Spain

Aska / Clara Milo / Fiction / 14 / Canada

Antipode / Milan Zulic   / Experimental / 2 / denmark

Intercom 15 / Andrei Epure / Fiction / 22 / Romania
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۱۳:۴۵-۱۵:۰۰    |     ســالن ۱۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

کرم ابریشــم/ امیر هنرمند/ ۳۰ دقیقه/ تهران

نجــان/ محمدمهدی باقری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

آماتــور/ حامد اصالنی/ ۱۶ دقیقه/ تهران

رنگارنــگ/ محمدرضا مرادی/ ۱۵ دقیقه/ اراک

دوباره ســکوت/ ســیدمحمدرضا کمال علوی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Silkworm/ Amir Honarmand/ 30 / Tehran

Najan/ M. Mahdi Bagheri/16 / Tehran

AMATEUR/ Hamed Aslani/ 16/ Tehran

Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak

Silence again/ Mohammad Kamal Alavi/13/ Tehran

۱۳:۳۰-۱۵:۰۰    |     ســالن ۱
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی

گفت برقص/ آبتیــن يغمااان/ ۸ دقیقه/ تهران

موزه صلح/ ســید احمد جعفریان/ ۵ دقیقه / خمینی شــهر

یــک چیز ســیاه/ ریحانه کاوش/ ۷ دقیقه/ اصفهان

کلنل/ پرســتو کاردگر/ ۱۰ دقیقه / تهران

بی ســتون/ علی معصومی/ ۳ دقیقه/ تهران

زمین بازی/ ســمانه اسدی/ ۸ دقیقه / تهران

پوتین/ ســید محسن پورمحســنی شکیب/ ۴ دقیقه/ رشت

داســتان پیچ/ محمدرضــا علیمراد/ ۱۴ دقیقه/ تهران

Thou Shalt Dance/ Abtin Yaghmaian/8/ Tehran

Peace Museum/ Ahmad Jafarian/5/ Khomeynishahr

Something Black/ Reyhane Kavosh/7/ Isfahan

Colonel/ Parastoo Cardgar/10/ Tehran

BI SOTUN/ Ali Masoumi/ 3/ Tehran

Playground/ Samaneh Asadi/ 8/ Tehran

The Boot/ Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib/4/ Rasht

The Bolt Story/ MohammadReza Alimorad/14/ Tehran
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۹ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی 

قهوه خانه عاشــیقالر/ رضــا جمالی/ ۱۷ دقیقه/ اردبیل
جابجایی/ ســیاوش بهادری راد/ ۱۷ دقیقه/ تهران
دندان درخت/ علــی پاک نیا/ ۲۲ دقیقه/ تهران

لیــدی/ فردین انصاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران
فلــس/ هومن نادری/ ۱۸ دقیقه/ اصفهان

Ghahve khaneye Ashighlar/ Reza Jamali/17/ Ardabil
Moving/ Siavash Bahadorirad/17/ Tehran
Tree’s Tooth/ Ali Paknia/22/ Tehran
Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran
Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan

۱ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

همه چیز از باال قشــنگ تر اســت/ کاوه حدادی/ ۲۶ دقیقه/ بروجرد
گالــش منزل/ علی شــهاب الدین/ ۳۰ دقیقه/ تهران
شــازده حمام/ احمد صراف یزد/ ۳۰ دقیقه/ یزد

Everything is more beautiful from above/ Kave Hadadi/ 26/Boroujerd
Galesh Manzel/  Ali Shahabdin/30/Tehran
BATH PRINCE/ Ahmad Saraf Yazd/30/Yazd

۲ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

فاتجونا/ اســتیو باچه / داســتانی/ ۲۸ دقیقه/ آلمان
صداهــای رنجور/ تیمور بولوس/ مســتند/ ۱۲ دقیقه/ لبنان
چگونه بزرگ شــدم/ یوفی لیــو/ پویانمایی/ ۸ دقیقه/ چین

یکا  وضع همیشــگی/ لوید لی چوی/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ آمر
بــه یاد و خاطر…/ ماتیا بیولــی/ تجربی/ ۶ دقیقه/ ایتالیا
روزهای بهار/ عماد بادی / داســتانی/ ۱۹ دقیقه/ مراکش

روز مادر/ پاتریک کافلوســکی / داســتانی/ ۱۱ دقیقه/ لهستان
Fatjona / Steve Bache / Fiction / ۲۸ / Germany
Sounds of Weariness / Taymour Boulos / Documentary / ۱۲ / Lebanon
How I Grew Up / Yufei Liu / Animation / ۸ / China
Same Old / Lloyd Lee Choi / Fiction / ۱۵ / United States
In Memory of / Mattia Bioli / Experimental / ۶ / Italy
Spring Days / Imad Badi / Fiction / ۱۸٫۵ / Morocco
MOTHER’S DAY / Patryk Kaflowski / Fiction / ۱۰٫۵ / Poland
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۱۰ ۱۵:۴۵    |     ســالن-۱۷:۱۵

۹ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
نحســی/ پارسا امیری زاد/ ۲۶ دقیقه/ تهران
جناکات/ عطــا مجابی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

چله ســیاه/ محمد خاکساری/ ۱۴ دقیقه/ تهران
دریچه/ مســعود حاتمی/ ۲۳ دقیقه/ تهران
پــودر/ تایماز رضوانی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Jinx/Parsa Amirizad/ 26/ Tehran
PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin
THE BLACK QUARANTINE/Mohammad Khaksari/ 14/ Tehran
THE HATCH/ Masoud Hatami/23/ Rasht
Powder/ Taymaz Rezvani/ 13/ Tehran

۱ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های تجربی

یه پرواز/ ســمیرا قمبریــان/ ۶ دقیقه / تربت حیدر
یز البیرنت/ حســن وحدانی/ ۹ دقیقه / تبر

گیلگمش/ حســین مرادی زاده/ ۱۰ دقیقه/ تهران
ِبکرزایــی/ آریوبرزن مومن/ ۱۵ دقیقه / تهران
نشــو و نما/ پویان رنجبر/ ۸ دقیقه/ تهران

نوســتوس آلگیا/ محمدرضا شــیروان/ ۸ دقیقه/ تهران
Flight/ Samira Ghambarin/6/ Torbat-E Heydariyeh
Labyrinth/ Hassan Vahdani/9/ Tabriz
Gilgamesh/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran
Parthenogenesis/ ArioBarzan Momen/15/ Tehran
The Growth/ Pooyan Ranjbar/8/ Tehran
Nostos Algia/ Mohammadreza Shirvan/8/ Tehran
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۲ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۲۰:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

مرز نامرئی/ مارک زیگفرید گرســتورفر/ داســتانی/ ۲۷ دقیقه/ اتریش
زنده/ مارا تامکوویچ / مجارســتان/ داســتانی/ ۱۳دقیقه/ آرژانتین

مســافر/ خوان پابلــو زارامال / پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ آرژانتین
کارخانه فیلم/ سیلوســتار کلباس/ تجربی/ ۱۵ دقیقه/ کرواســی

پیش از فروپاشــی بزرگ(پنکه خراب)/ اســعد خویری/ داســتانی/ ۱۳ دقیقه/ لبنان
زادگاه/ جووانــی مونتانیا/ مســتند / ۲۰دقیقه/ ایتالیا

Invisible Border / Mark Siegfried Gerstorfer / Fiction / 27 / Austria
LIVE / Mara Tamkovich / Fiction / 13 / Poland
PASAJERO (Passenger) / Juan Pablo Zaramella / Animation / 10 / Argentina
Tvornica filmova (The Film Factory) / Silvestar Kolbas / Experimental / 15 / CROATIA
A Broken Fan (Before the big collapse) / Assaad Khoueiry / Fiction / 13 / Lebanon
HEIMAT / Giovanni Montagnana / Documentary / 20 / ITALY

۱۰ ۱۸:۱۵    |     ســالن-۱۹:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
تکــه ای از تو/ هادی نوری/ ۲۶ دقیقه/ تهران

یز مریضخانــه مرکزی/ وحید نامی و نویــد نامی/ ۱۹ دقیقه/ تبر
نوشــابه مشــکی/ محمد پایدار/ ۱۸ دقیقه/ تهران

هرس/ محمــد همتی/ ۱۲ دقیقه/ تهران
نگــران من نباش/ امین خجســته/ ۱۵ دقیقه/ تهران

A PIECE OF YOU/ Hadi Nouri/26/ Tehran
Central Hospital/ Vahid Nami, Navid Nami/19/ Tehran
Black Soda/ Mohammad Paydar/18/ Tehran
Pruning/ Mohammad Hemmati/12/ Tehran
Don’t Worry About Me/ Amin Khojasteh/15/ Tehran

۸ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
کارگاه پیچینــگ فیلم اولی ها
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۹ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی 

پذیرایی ســیمین/ علــی بنائیان/ ۱۹ دقیقه / تهران
قضــاوت/ آریا گاُزر/ ۱۲ دقیقه/ تهران
برنــو/ محمد ثریا/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اندروا/ امیر پذیرفته/ ۱۸ دقیقه/ رفســنجان
صلح خونین/ زهیر موســوی/ ۱۱ دقیقه/ تهران

Simin’s Hospitality/ Ali Bana’iyan/19/Tehran
Judgment/Aria Gazor/12/ Tehran
BRNO/ Mohammad Soraya/15/ Tehran
Andarva/ Amir Pazirofte/18/ Rafsanjan
The Bloody Peace/ Sayed Zuhair Mousavi/11/ Tehran

۱ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

آخرین آرزوی سیروس/ ســجاد ترابی/ ۲۳ دقیقه/ تهران
به من اشــاره کن/ فرح زارع/ ۲۵ دقیقه/ تهران
پنــاه به دریا/ کامران رحیمی/ ۲۳ دقیقه/ بوشــهر

روزگار مفید/ محســن عســکری زاده/ ۲۳ دقیقه/ تهران
The last of siros’ wishese/ Sajjad Torabi/23/Tehran
Show me a sign/Farah Zare/25/ Tehran
Refuge in See/ Kamran Rahimi/23/ Bushehr
Rozegare Mofid/ Mohsen Askarizadeh/23/ Tehran 

۲ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۲:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

عقب نشــینی/ آنابال آنجلوســکا/  مستند/ ۳۰ دقیقه/ آلمان
دگرســانی ها/ گوویندا ون مایل/ داســتانی/ ۱۰ دقیقه/ لوگزامبورگ

اســتخوان ها/ کریســتوبال لئون و خواکین کوســینیا/ پویانمایی/ ۱۴ دقیقه/ شیلی
لطفــًا پس از شــنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید/ ریســتو پکا بلــوم/ تجربی/ ۱۱ دقیقه/ فنالند

ســالخوردگی/ ماتیا توگنونی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ایتالیا
دختر شــکارچی/ دون ژوزفوس رافائل ابلهان/ داســتانی/ ۱۵دقیقه/ فیلیپین

زبان کشــتار/ علی سهیل جورا / داســتانی/ ۱۸دقیقه/ پاکستان
RETREAT / Anabela Angelovska / Documentary / 30 / Germany
Mutations / Govinda Van Maele / Fiction / 10 / Luxembourg
The Bones / Cristóbal León, Joaquín Cociña / Animation / 14 / Chile
Please Leave a Message After the Tone / Risto-Pekka Blom / Experimental / 11 / Finland
SENILITY / Mattia Tognoni / Fiction / 15 /   Italy
The Headhunter's Daughter / Don Josephus Raphael Eblahan / Fiction / 15 / Philippines
Murder Tongue / Ali Sohail Jaura / Fiction / 18 / Pakistan
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۱۰ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۱:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
رو به شب/ ســعید کشاورز/ ۲۰ دقیقه/ تهران

پارادوپینگ/ محمدرضا حســنی رنجبر/ ۲۰ دقیقه/ رفســنجان
یه چوم یه لنگ/ یاســر برزگر/ ۱۷ دقیقه/ تهران

ِشــیهه/ پویا سعیدی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

Towards The Night/ Saeed Keshavarz/20/Tehran

Paradoping/ MohammadReza Hasani Ranjbar/ 20/Rafsanjan

Ye chum_Ye lang/ Yaser Barzegar/17/ Tehran

Neigh/ Pouya saeedi/ 20/ / Tehran
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۹ ۹:۰۰    |     ســالن-۱۲:۰۰
نخســتین همایش کانون دانش آموختگان انجمن ســینمای جوانان ایران

۲ ۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

قهــوه ای مایل به زرد/ دری پراناندا /  داســتانی / ۲۴ دقیقه/ اندونزی

رســتگاری نامی ندارد/ جوزف واالس/ پویانمایی/ ۱۷ دقیقه/ انگلســتان

شــورش/ بالینت ارکل/  تجربی/ ۸ دقیقه/ مجارســتان

مرثیه زمســتان/ آکاش چابرا / مســتند/ ۲۱ دقیقه/ هند

معلق/ مایکل دوســه/  آمریکا / داســتانی / ۱۴ دقیقه/ هند

ســر غیرمتصل/ آندریاس هانــس دور/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ آلمان

اکشــن/ بنویت مونی/ داستانی/ ۷ دقیقه/ سوسس

Tan / Dery Prananda / Fiction / 24 / Indonesia

salvation has no name / Joseph Wallace / Animation / 17 / United Kingdom

Lázadás (Révolte) / Bálint Erkel / Experimental / 8 / HUNGARY

A Winter's Elegy / Aakash Chhabra / Documentary / 21 / India

Voltige / Michael Dousse / Fiction / 14 / United States of America

DISCONNECTED HEAD / Andreas Hans Duerr / Animation / 7 / Germany

Action / Benoît MONNEY / Fiction / 7 / Switzerland

۹ ۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی 
رو به شب/ ســعید کشاورز/ ۲۰ دقیقه/ تهران

پارادوپینگ/ محمدرضا حســنی رنجبر/ ۲۰ دقیقه/ رفســنجان
یه چوم یه لنگ/ یاســر برزگر/ ۱۷ دقیقه/ تهران

ِشــیهه/ پویا سعیدی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

Towards The Night/ Saeed Keshavarz/20/Tehran

Paradoping/ MohammadReza Hasani Ranjbar/ 20/Rafsanjan

Ye chum_Ye lang/ Yaser Barzegar/17/ Tehran

Neigh/ Pouya saeedi/ 20/ / Tehran
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۱ ۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های تجربی

اتاق آقای ون/ احســان میرزایی/ ۶ دقیقه / قزوین
۲۱۳۲ نفر میبینند/ کمیل ســهیلی/ ۴ دقیقه/ مشــهد

از خنــده مغزم پوکید/ علی آســترکی/ ۷ دقیقه/ تهران
دال و مدلــول/ امیــن بزرگ زاد و محمد پوســتین دوز/ ۱۳ دقیقه/ اصفهان

وقتی ال.آر گریســت/ احمــد خوش نیت/ ۶ دقیقه/ تهران
زمســتان خاطرات/ علی آریافرد/ ۷ دقیقه/ شیراز
صبحانــه/ مرتضــی فرهادنیا/ ۲ دقیقه / تهران

Mr. Vans Room/ Ehsan Mirzaie/6/Qazvin
2132 people are watching/Komeil Soheili/4/Mashhad
My Brain Burst Out Laughing/Ali Astaraki/7/Tehran
Signified and signifier/Amin Bozorgzad, Mohammad Poustindouz/13/Isfahan
WHEN L.R WEPT/Ahmad Khoshniat/6/ Tehran
Winter Memories/ Ali Ariafard/7/ Shiraz
Breakfast/ Morteza Farhadnia/2/ Tehran

۱۰ ۱۳:۴۵    |     ســالن-۱۵:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

پذیرایی ســیمین/ علــی بنائیان/ ۱۹ دقیقه / تهران
قضــاوت/ آریا گاُزر/ ۱۲ دقیقه/ تهران
برنــو/ محمد ثریا/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اندروا/ امیر پذیرفته/ ۱۸ دقیقه/ رفســنجان
صلح خونین/ زهیر موســوی/ ۱۱ دقیقه/ تهران

Simin’s Hospitality/ Ali Bana’iyan/19/Tehran
Judgment/Aria Gazor/12/ Tehran
BRNO/ Mohammad Soraya/15/ Tehran
Andarva/ Amir Pazirofte/18/ Rafsanjan
The Bloody Peace/ Sayed Zuhair Mousavi/11/ Tehran

۹ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
تکــه ای از تو/ هادی نوری/ ۲۶ دقیقه/ تهران

یز مریضخانــه مرکزی/ وحید نامی و نویــد نامی/ ۱۹ دقیقه/ تبر
نوشــابه مشــکی/ محمد پایدار/ ۱۸ دقیقه/ تهران

هرس/ محمــد همتی/ ۱۲ دقیقه/ تهران

نگــران من نباش/ امین خجســته/ ۱۵ دقیقه/ تهران

A PIECE OF YOU/ Hadi Nouri/26/ Tehran

Central Hospital/ Vahid Nami, Navid Nami/19/ Tehran

Black Soda/ Mohammad Paydar/18/ Tehran

Pruning/ Mohammad Hemmati/12/ Tehran

Don’t Worry About Me/ Amin Khojasteh/15/ Tehran



۱۳/13 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۱ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی
جایگزیــن / عبــداهللا علیمراد / ۱۵ دقیقه / تهران
آدم هــا و مــاه/ یونس غزالی/ ۵ دقیقه / تهران

بزرگتریــن ماجرای ُگلی/ الیــکا مهران پور/ ۱۳ دقیقه/تهران
ســمپاش/ فرنوش عابدی/ ۹ دقیقه/ تهران

چرخ زندگی/ زهرا حســینی/ ۳ دقیقه/ اردبیل
یاماها/ فرزانه قبادی/ ۱۰ دقیقه/ شــاهرود

برگشت ناپذیر/ شــیدا کاشی/ ۸ دقیقه/ تهران
ربــاب/ صبا جاور/ ۷ دقیقه/ تهران

Replacement/ Abdollah Alimorad/15/Tehran

People and the Moon/Younes Ghazali/5/ Tehran

Goli’s Greatest Adventure/ Elika Mehranpoor/13/ Tehran

The Sprayer/ Farnoosh Abedi/ 9/ Tehran

The wheel of life/ Zahra Hoseini/3/ Ardabil

Yamaha/ Farzaneh Qobadi/10/ Shahrud
Irreversible/ Sheyda Kashi/8/ Tehran
Rubab/ Saba Javar/۷/ Tehran

۲ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۳۰
مسابقه ســینمای بین الملل

واگن ســیاه/ آدیلت کارژوف/ مســتند / ۲۴ دقیقه/ قرقیزستان

شــهر ذره بینی/ ایســاکو کانکو/  پویانمایی / ۱۲ دقیقه/ ژاپن

نقطه پایان/ نیکالس پانای/  داســتانی / ۱۷ دقیقه/ فرانســه

 صفــر و یک/ الزا گریــم/  تجربی/ ۱۱ دقیقه/ اتریش

گیالس هــا/ ویتاوتاس کاتکوس/  داســتانی / ۱۵ دقیقه/ لیتوانی

نامتناهــی/ میالن زولیچ/  تجربی / ۶ دقیقه/ ســوسس

میمین/ ســیمون الگانیر/  داســتانی / ۱۴ دقیقه/ کانادا

BLACK WAGON / Adilet Karzhoev / Documentary / 24 / Kyrgyzstan

Magnified City / Isaku Kaneko / Animation / 12 / Japan

Breakpoint / Nicolas PANAY / Fiction / 17 / France

BINARY / Elza Grimm / Experimental / 11 / AUSTRIA

UOGOS (CHERRIES) / Vytautas Katkus / Fiction / 15 / Lithuania

Infinity / Milan Zulic / Experimental / 6 / Switzerland

MIMINE / Simon Laganière / Fiction / 14 / Canada



۱۴/14 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۸ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
سینما و  کتاب 

یک چیز ســیاه/ ریحانــه کاوش/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ اصفهان

فلس/ هومن نادری/ داســتانی/ ۱۷ دقیقه/ اصفهان

جنــاکات/ عطا مجابی/ داســتانی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

لیدی/ فردین انصاری/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران
نارس/ نوا نعمتی/ داســتانی/ ۱۴ دقیقه/ تهران

Something Black/ Reyhane Kavosh/7/ Isfahan

Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan
PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin
Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran
Unripe/ Nava Nemati/14/ Tehran

۱۰ ۱۵:۴۵    |     ســالن-۱۷:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
نحســی/ پارسا امیری زاد/ ۲۶ دقیقه/ تهران
جناکات/ عطــا مجابی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

چله ســیاه/ محمد خاکساری/ ۱۴ دقیقه/ تهران
دریچه/ مســعود حاتمی/ ۲۳ دقیقه/ تهران
پــودر/ تایماز رضوانی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Jinx/Parsa Amirizad/ 26/ Tehran
PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin
THE BLACK QUARANTINE/Mohammad Khaksari/ 14/ Tehran

THE HATCH/ Masoud Hatami/23/ Rasht

Powder/ Taymaz Rezvani/ 13/ Tehran

۱ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

لوورخانه/ شــروین وحــدت و پیام عزیزی/ ۳۰ دقیقه/ تهران
پاززان/ ســجاد ایمانی/ ۲۸ دقیقه/ تهران
ج امیــر/ داوود میرزابیگی/ ۳۰ دقیقه / کر

Louvre House/ Payam Azizi, Shervin Vahdat/ 30/ Tehran

PAEEZAN/ Sajad Imani/ 27/ Tehran
AMIR/ Davood Mirzabeygi/30/ Karaj



۱۵/15 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۹ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

گودال/ فرزاد رنجبر نظری/ ۲۰ دقیقه/ ســمنان

رعنا/ امیر مهندســیان/ ۲۰ دقیقه/ تهران

باال افتادن/ مریــم بختیاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

از دید نقــاش/ گلی زارعی/ ۱۷ دقیقه/ تهران

سریشــوک/ صمد قربانزاده/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه

The hole/ Farzad Ranjbar/20/Semnan

Rana/ Amir Mohandesian/20/Tehran

Falling Up/ Maryam Bakhtiari/15/ Tehran

From the Painter’s View/ Goli Zarei/ 17/Tehran

Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia

۲ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۲۰:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

ترش و شــیرین/ ماکســیمیلیان بدیر-روزنتال/ داســتانی / ۲۳ دقیقه/ فرانسه

خانــواده انگل/ پراپات جیوا رانگســان/  تجربی/ ۵ دقیقه/ تایلند

فضای خالی/ اســتفانی رولند / مســتند/ ۲۰ دقیقه/ ایاالت فدرال میکرونزی

انســان ها وقتی کنار هم چپانده می شــوند احمق تر هســتند/ لورن فرناندز/  پویانمایی / ۴ دقیقه/ فرانســه

آفتاب باالنس/ اوســانا شکویان/ داســتانی/ ۱۵دقیقه/ ارمنستان

چرا هلن کوخ به ســرقت ماشــین دســت می زند؟/ موریتز گایزر/ داستانی / ۲۲ دقیقه/ آلمان

روز خارجــی/ جولیا ماگنــو/  تجربی / ۸ دقیقه/ ایتالیا

Malabar / Maximilian Badier-Rosenthal / Fiction / 23 / France

Parasite Family / Prapat Jiwarangsan / Experimental / 5 / Thailand

The empty sphere / Stéphanie Roland / Documentary / 20 / Micronesia, Federated States of

Humans Are Dumber When Crammed Up Together / Laurène Fernandez / Animation / 4 / FRANCE

Handstand / Ovsanna Shekoyan / Fiction / 15 / Armenia

WHY DOES HELEN KOCH COMMIT SERIOUS VEHICLE THEFT? / Moritz Geiser / Fiction / 22 / Germany

Esterno Giorno (Exterior day) / Giulia Magno / Experimental / 8 / ITALY



۱۶/16 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۸ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
مقدس دفاع 

بــه رنگ بی رنگ/ ابوالفضل ســاعی مهربان/ ۱۰ دقیقه/ تهران

آقای شــهردار / میالد محمدی / ۴ دقیقه / تهران

آخریــن پرواز / علیرضــا مومنی/ ۵ دقیقه/ تهران

در پناه خاک / حســن انگشــتری خاتمی / ۱۵ دقیقه / اصفهان

مطلــع فجر / محمد مهــدی فکریان / ۶ دقیقه / تهران

آقــا مهدی زین الدین/ ســجاد معارفی / ۹ دقیقه / تهران

رخ پوش / مســعود دهنوی / ۲۰ دقیقه / نیشــابور

Colored no color/ Abolfazl Sae Mehrabani/10/Tehran

Mayor / Milad Mohammadi/4/ Tehran

Last flight / Alireza Momeni/5/ Tehran

IN the shelter of the soil / Hassan Angoshtari Khatami/15/ Isfahan

Informer of fajr / Mohammad Mahdi fekrian/6/ Tehran

Mr. Mehdi Zainuddin / Mahmood Moarefi/9/ Tehran

Veil/ Masoud Dehnavi/20/ neyshabour

۱۰ ۱۸:۱۵    |     ســالن-۱۹:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
کرم ابریشــم/ امیر هنرمند/ ۳۰ دقیقه/ تهران
نجــان/ محمدمهدی باقری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

آماتــور/ حامد اصالنی/ ۱۶ دقیقه/ تهران
رنگارنــگ/ محمدرضا مرادی/ ۱۵ دقیقه/ اراک

دوباره ســکوت/ ســیدمحمدرضا کمال علوی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Silkworm/ Amir Honarmand/ 30 / Tehran

Najan/ M. Mahdi Bagheri/16 / Tehran
AMATEUR/ Hamed Aslani/ 16/ Tehran
Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak

Silence again/ Mohammad Kamal Alavi/13/ Tehran

۸ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مرور آثار یک فیلمســاز (امید وفایی)

در این نزدیکی/ داســتانی / ۳۱ دقیقه / مالیر / ۱۳۸۴

آدم معمولی / داســتانی/ ۱۸ دقیقه/ مالیر / ۱۳۸۵

وقایع نگاری یک عشــق ناتمام / مســتند/ ۲۲ دقیقه/ مالیر / ۱۳۸۶
ســزارین / داستانی /۲۱ دقیقه/ مالیر / ۱۳۹۷

nearby / Fiction / 2007
An Ordinary Person/ Fiction / 2005
As Simple as That / Documentary / 2005

Cesarean / Fiction / 2017



۱۷/17 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۹ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

از اینجا باز شــود/ محســن اصدق پور  و امیرحســین طالبی/ ۲۶ دقیقه/ تهران

پسر خورشــیدی/ آرمان فیاض / ۲۰ دقیقه/ تهران

برخورد/ امیرحســین محســنی/ ۱۵ دقیقه / تهران

ضدیــخ/ ابوذر پاک نژاد/ ۱۹ دقیقه/ تهران

Where It Begins/ Mohsen Asdaghpour, Amir Hossein Talebi/26/ Tehran

solar boy/ Arman Fayyaz/ 20/ Tehran

Collision/ Amir Hossein Mohseni/15/ Tehran

Antifreeze/ Aboozar Paknezhad/19/ Tehran

۱ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند
سوری/ ســولماز علیزاده/ ۳۰ دقیقه/ کرج

مــن زنده برگشــتم/ مجتبی حیدری/ ۲۸ دقیقه/ تهران
اویر/ کوروش فرزانــگان/ ۶ دقیقه/ بندر انزلی
مای ســا/ علیرضا صبوری/ ۲۷ دقیقه/ گرگان

Souri/ Solmaz Alizadeh/30/ Karaj
I Am Back Alive/ Mojtaba Heydari/28/ Tehran

The lost/ Koroush Farzanegan/6/ Bandar-Anzali

Maysa/ Alireza Sabouri/27/ Gorgan

۱۰ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۱:۴۵



۱۸/18 پنجشبــــــــه    |   ۲۸ مـــــهر2
Thu. | 20 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۲۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۲:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

علی و گوســفند معجزه آســایش/ میتهام ردا/  داســتانی/ ۲۷ دقیقه/ عراق و انگلستان

هیوالهــا/ فرانک ترمبلی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ کانادا

 فقــدان/ مارک هریچر/  پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ فرانســه

حوضچــه جاذبه/ جاناتان په/  تجربی/ ۱۶ دقیقه/ فرانســه

وســمه/ لورنز پیهل/  داســتانی/ ۲۰ دقیقه/ آلمان

پینوکیــو/ کارگردانی گروهی/ پویانمایی/ ۶ دقیقه/ فرانســه

Ali and his miracle sheep / Maythem Ridha / Fiction / 27 / iraq/ UK

MONSTERS / Frank Tremblay / Fiction / 15 / Canada

Absence / Marc Héricher / Animation / 10 / France

BASSIN OF ATTRACTION / JONATHAN PÊPE / Experimental / 16 / France

WAID / Lorenz Piehl / Fiction / 20 / Germany

PINOCCHIO / Group Directing / Animation / 6 / France





۲۰/20 جمعـــــــــــــه    |   ۲۹ مـــــهر3
Fri. | 21 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۲۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

دار و نــدارم روی ژرمانیــا/ بهراز رافائل قبادلو/ داســتانی/ ۲۲ دقیقه/ آلمان

آشــفته ایام مبارک/ کارگردانی گروهی/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ فرانســه

در میان کلمات/ فرید اســماعیل/ داســتانی / ۱۵ دقیقه/ لوکزامبورگ

فیلســوف/ کونچا بانرکویرو/ تجربی / ۲۱ دقیقه/ اســپانیا

نشانی/ آرام دیلدار/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ترکیه

پنجره های قدیمی/ پاول بروک/ داســتانی / ۱۷ دقیقه/ انگلســتان

All on Germania / Behraz Raphael Ghobadloo / Fiction / 22 / Germany

MERRY BIG MESS / Group Directing / Animation / 7 / France

between the words / Farid Ismaïl / Fiction / 14.5 / Switzerland

DESCARTES / Concha Barquero / Experimental / 21 / SPAIN

The Address / Aram Dildar / Fiction / 15 / Turkey

Old Windows / Paul Holbrook / Fiction / 17 / United kingdom

۸ ۹:۰۰    |     ســالن-۱۴:۰۰
نشســت مدیران و رؤســای دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران با معاونین ستاد مرکزی

۹ ۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰



۲۱/21 جمعـــــــــــــه    |   ۲۹ مـــــهر3
Fri. | 21 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International
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Th
e

۱۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

آخرین آرزوی سیروس/ ســجاد ترابی/ ۲۳ دقیقه/ تهران

به من اشــاره کن/ فرح زارع/ ۲۵ دقیقه/ تهران

پنــاه به دریا/ کامران رحیمی/ ۲۳ دقیقه/ بوشــهر

روزگار مفید/ محســن عســکری زاده/ ۲۳ دقیقه/ تهران

The last of siros’ wishese/ Sajjad Torabi/23/Tehran

Show me a sign/Farah Zare/25/ Tehran

Refuge in See/ Kamran Rahimi/23/ Bushehr

Rozegare Mofid/ Mohsen Askarizadeh/23/ Tehran 

۸ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
نو  استعدادهای 

هاکاتی/ مــژگان آقا داودیان/ ۱۸ دقیقه/ تهران

بعــد از نیمه شــب/ محمد باقری/  ۱۶ دقیقه/ تهران
کمپانی/ ایل نــاز خیرخواه/ ۱۰ دقیقه/ قزوین

زن مرد نقاش/ ســهیل دانش اشــراقی/  ۱۶ دقیقه/ تهران

Hackati / Mojgan Agha Davodian/18/ Tehran

After midnight /Mohammad Bagheri/16/ Tehran

Company / Ilnaz Kheirkhah/10/ Qazvin
The painters wife / Soheil Danesh Eshraghi/16/Tehran

۱۰ ۱۳:۴۵    |     ســالن-۱۵:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

از اینجا باز شــود/ محســن اصدق پور  و امیرحســین طالبی/ ۲۶ دقیقه/ تهران

پسر خورشــیدی/ آرمان فیاض / ۲۰ دقیقه/ تهران

برخورد/ امیرحســین محســنی/ ۱۵ دقیقه / تهران

ضدیــخ/ ابوذر پاک نژاد/ ۱۹ دقیقه/ تهران

Where It Begins/ Mohsen Asdaghpour, Amir Hossein Talebi/26/ Tehran

solar boy/ Arman Fayyaz/ 20/ Tehran

Collision/ Amir Hossein Mohseni/15/ Tehran

Antifreeze/ Aboozar Paknezhad/19/ Tehran



۲۲/22 جمعـــــــــــــه    |   ۲۹ مـــــهر3
Fri. | 21 Oct

S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International

th

Th
e

۹۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
کرم ابریشــم/ امیر هنرمند/ ۳۰ دقیقه/ تهران
نجــان/ محمدمهدی باقری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

آماتــور/ حامد اصالنی/ ۱۶ دقیقه/ تهران
رنگارنــگ/ محمدرضا مرادی/ ۱۵ دقیقه/ اراک

دوباره ســکوت/ ســیدمحمدرضا کمال علوی/ ۱۳ دقیقه/ تهران
Silkworm/ Amir Honarmand/ 30 / Tehran
Najan/ M. Mahdi Bagheri/16 / Tehran
AMATEUR/ Hamed Aslani/ 16/ Tehran
Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak
Silence again/ Mohammad Kamal Alavi/13/ Tehran

۲ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۳۰
مسابقه ســینمای بین الملل

فاتجونا/ اســتیو باچه / داســتانی/ ۲۸ دقیقه/ آلمان

صداهــای رنجور/ تیمور بولوس/ مســتند/ ۱۲ دقیقه/ لبنان

چگونه بزرگ شــدم/ یوفی لیــو/ پویانمایی/ ۸ دقیقه/ چین

یکا  وضع همیشــگی/ لوید لی چوی/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ آمر

بــه یاد و خاطر…/ ماتیا بیولــی/ تجربی/ ۶ دقیقه/ ایتالیا

روزهای بهار/ عماد بادی / داســتانی/ ۱۹ دقیقه/ مراکش

روز مادر/ پاتریک کافلوســکی / داســتانی/ ۱۱ دقیقه/ لهستان

Fatjona / Steve Bache / Fiction / 28 / Germany

Sounds of Weariness / Taymour Boulos / Documentary / 12 / Lebanon

How I Grew Up / Yufei Liu / Animation / 8 / China

Same Old / Lloyd Lee Choi / Fiction / 15 / United States

In Memory of / Mattia Bioli / Experimental / 6 / Italy

Spring Days / Imad Badi / Fiction / 18.5 / Morocco

MOTHER’S DAY / Patryk Kaflowski / Fiction / 10.5 / Poland

۱ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
نو استعدادهای 

میــز هفت/ ســبحان بیرانوند/ ۱۴ دقیقه/ تهران
تــرال / میثم فرهومند ، اهورا بارانی / ۶ دقیقه / بوشــهر

نشــنیدن/ احمد صمیمی/ ۲۰ دقیقه/ تهران
کورتیــزول / دانیــال نوروش / ۲۰ دقیقه / تهران

Table seven/ Sobhan Beyranvand/14/Tehran
Trawl /Meisam Farhomand and Ahoura Barani/6/ Bushehr
Not hearing /Ahmad Samimi/20/Tehran
Cortisol /Danial Norvash/20/ Tehran



۲۳/23 جمعـــــــــــــه    |   ۲۹ مـــــهر3
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S h o r t  F i l m  F e s t i v a l
 International
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e

۱۰۱۵:۴۵    |     ســالن-۱۷:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

گودال/ فرزاد رنجبر نظری/ ۲۰ دقیقه/ ســمنان

رعنا/ امیر مهندســیان/ ۲۰ دقیقه/ تهران

باال افتادن/ مریــم بختیاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

از دید نقــاش/ گلی زارعی/ ۱۷ دقیقه/ تهران

سریشــوک/ صمد قربانزاده/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه

The hole/ Farzad Ranjbar/20/Semnan

Rana/ Amir Mohandesian/20/Tehran

Falling Up/ Maryam Bakhtiari/15/ Tehran

From the Painter’s View/ Goli Zarei/ 17/Tehran

Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia

۹۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

او لبخند نمی زند/ زردشــت افشــاری/ ۲۷ دقیقه/ بهبهان
پر ویز/ پیمــان فخرایی/ ۲۲ دقیقه/ تهران

با همراهی ســارا/ ایمــان فراهانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اســماء/مصطفی آقامحمدلو و فرهاد حاجی عباســی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

She Does Not Smile/ Zardosht Afshari/27/ Behbahan

PAR WIZ/ Peyman Fakhraei/22/ Tehran
Sarah Helps Her/ Iman Farahani/15/ Tehran

ASMAA/ Mostafa Aghamohammadloo, Farhad Haji Abbasi/ Tehran

۱ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

همه چیز از باال قشــنگ تر اســت/ کاوه حدادی/ ۲۶ دقیقه/ بروجرد

گالش منزل/ علی شــهاب الدین/ ۳۰ دقیقه/ تهران
شــازده حمام/ احمد صراف یزد/ ۳۰ دقیقه/ یزد

Everything is more beautiful from above/ Kave Hadadi/ 26/Boroujerd

Galesh Manzel/  Ali Shahabdin/30/Tehran

BATH PRINCE/ Ahmad Saraf Yazd/30/Yazd
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۲۱۸:۰۰    |     ســالن-۲۰:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

 موش / ژانتمیر بایم محمد اف/  داســتانی/ ۲۹ دقیقه/  قزاقســتان

خانه خســران/ جینکیو جئــون/ پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ ژاپن

فقط ۱۰ واتز/ اویر فوئنتس/ مســتند/ ۱۹ دقیقه/ اســپانیا

خاکســتر/ کالرا میلو/ داستانی/ ۱۴ دقیقه/ کانادا

متقاطــر/ الیور فولکارلــی/ تجربی/ ۲ دقیقه/ دانمارک

آیفون واحد ۱۵/ آندری اپور/ داســتانی/ ۲۲ دقیقه/ رومانی

The rat / Zhantemir Baimukhamedov / Fiction / 29 / Kazakhstan

The House of Loss / Jinkyu Jeon / Animation / 10 / Japan

Just 10 Watts / Oier Fuentes / Documentary / 19 / Spain

Aska / Clara Milo / Fiction / 14 / Canada

Antipode / Milan Zulic   / Experimental / 2 / denmark

Intercom 15 / Andrei Epure / Fiction / 22 / Romania

۸۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
آموزشی آنالین  نشست 

۱۰۱۸:۱۵    |     ســالن-۱۹:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

پذیرایی ســیمین/ علــی بنائیان/ ۱۹ دقیقه / تهران
قضــاوت/ آریا گاُزر/ ۱۲ دقیقه/ تهران
برنــو/ محمد ثریا/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اندروا/ امیر پذیرفته/ ۱۸ دقیقه/ رفســنجان
صلح خونین/ زهیر موســوی/ ۱۱ دقیقه/ تهران

Simin’s Hospitality/ Ali Bana’iyan/19/Tehran

Judgment/Aria Gazor/12/ Tehran
BRNO/ Mohammad Soraya/15/ Tehran
Andarva/ Amir Pazirofte/18/ Rafsanjan
The Bloody Peace/ Sayed Zuhair Mousavi/11/ Tehran
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۹۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی 

قهوه خانه عاشــیقالر/ رضــا جمالی/ ۱۷ دقیقه/ اردبیل

جابجایی/ ســیاوش بهادری راد/ ۱۷ دقیقه/ تهران

دندان درخت/ علــی پاک نیا/ ۲۲ دقیقه/ تهران

لیــدی/ فردین انصاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

فلــس/ هومن نادری/ ۱۸ دقیقه/ اصفهان

Ghahve khaneye Ashighlar/ Reza Jamali/17/ Ardabil

Moving/ Siavash Bahadorirad/17/ Tehran

Tree’s Tooth/ Ali Paknia/22/ Tehran

Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran

Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan

۱۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی

سالخی/ ســپهر مومنی/ ۵ دقیقه / تهران 

زنده بیدار، آگاه/ حســین مرادی زاده/ ۱۰ دقیقه/ تهران
گوهر نــور/ زهره مالمحمدی/ ۲ دقیقه/ قم

آسمان دوست داشــتنی/ امیر مهران/ ۱۴ دقیقه/ تهران
تیر مشــقی/ کاوه سیســتانی/ ۶ دقیقه/ تهران

دشــت گل های زرد/ حســین آقامحمدی/ ۱۰ دقیقه/ تهران
ملودی/ احمــد عربانی/ ۹ دقیقه/ تهران

زمان خواب/ محمود غالمی/ ۵ دقیقه/ شــیراز

ســقوط نور/ فرزانه شــفیعی و امین صفار/ ۱۰ دقیقه/ تهران

Slaughter/ Sepehr Momeni/5/ Tehran
The Improvement of Human Reason/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran

Gem of light/ Zohre Mollamohammadi/2/ Qom

The Lovely Sky/ Amir Mehran/14/ Tehran

Blank Cartridge/ Kaveh Sistani/6/ Tehran

Plain of Yellow Flowers/ Hossein Aghamohammadi/10/ Tehran

Melody/ Ahmad Arabani/9/ Tehran
The Sleeping Time/ Mahmood Gholami/5/ Shiraz

FALL OF LIGHT/ Farzaneh Shafiei, Amin Safar/10/ Tehran
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۸۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
سینما و  کتاب 

یک چیز ســیاه/ ریحانــه کاوش/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ اصفهان

فلس/ هومن نادری/ داســتانی/ ۱۷ دقیقه/ اصفهان

جنــاکات/ عطا مجابی/ داســتانی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

لیدی/ فردین انصاری/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران

نارس/ نوا نعمتی/ داســتانی/ ۱۴ دقیقه/ تهران

Something Black/ Reyhane Kavosh/7/ Isfahan

Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan

PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin

Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran

Unripe/ Nava Nemati/14/ Tehran

۱۰ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۱:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
نحســی/ پارسا امیری زاد/ ۲۶ دقیقه/ تهران
جناکات/ عطــا مجابی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

چله ســیاه/ محمد خاکساری/ ۱۴ دقیقه/ تهران
دریچه/ مســعود حاتمی/ ۲۳ دقیقه/ تهران
پــودر/ تایماز رضوانی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Jinx/Parsa Amirizad/ 26/ Tehran
PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin
THE BLACK QUARANTINE/Mohammad Khaksari/ 14/ Tehran

THE HATCH/ Masoud Hatami/23/ Rasht

Powder/ Taymaz Rezvani/ 13/ Tehran

۲۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۲:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

بــاال افتادن/ مریم بختیاری/  داســتانی/ ۱۵دقیقه/ ایران

اتاق آقای ون/ احســان میرزایی/ تجربی/ ۶ دقیقه/ ایران

ســمپاش/ فرنوش عابــدی/ پویانمایی/ ۹ دقیقه/ ایران

دریچه/ مســعود حاتمی/ داستانی/ ۲۳ دقیقه/ ایران

نجــان/ محمدمهدی باقری/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ایران

Falling Up / Maryam Bakhtiari / F / 15' / Iran

Mr. Van's Room / Ehsan Mirzaie / E / 6' / Iran

The Sprayer / Farnoosh Abedi / A / 9' / Iran

THE HATCH / Masoud Hatami / F / 23' / Iran

Najan / M. Mahdi Bagheri / F / 15' / Iran





۲۸/28 شبــــــــــــــه    |   ۳۰ مـــــهر4
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۸۹:۰۰    |     ســالن-۱۴:۰۰
نشســت مدیران و رؤســای دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران با مدیرعامل و معاونین انجمن ســینمای جوانان ایران

۱ ۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های تجربی

یه پرواز/ ســمیرا قمبریــان/ ۶ دقیقه / تربت حیدر
یز البیرنت/ حســن وحدانی/ ۹ دقیقه / تبر

گیلگمش/ حســین مرادی زاده/ ۱۰ دقیقه/ تهران
ِبکرزایــی/ آریوبرزن مومن/ ۱۵ دقیقه / تهران
نشــو و نما/ پویان رنجبر/ ۸ دقیقه/ تهران

نوســتوس آلگیا/ محمدرضا شــیروان/ ۸ دقیقه/ تهران

Flight/ Samira Ghambarin/6/ Torbat-E Heydariyeh

Labyrinth/ Hassan Vahdani/9/ Tabriz
Gilgamesh/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran

Parthenogenesis/ ArioBarzan Momen/15/ Tehran

The Growth/ Pooyan Ranjbar/8/ Tehran
Nostos Algia/ Mohammadreza Shirvan/8/ Tehran

۲۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

واگن ســیاه/ آدیلت کارژوف/ مســتند / ۲۴ دقیقه/ قرقیزستان

شــهر ذره بینی/ ایســاکو کانکو/  پویانمایی / ۱۲ دقیقه/ ژاپن

نقطه پایان/ نیکالس پانای/  داســتانی / ۱۷ دقیقه/ فرانســه

 صفــر و یک/ الزا گریــم/  تجربی/ ۱۱ دقیقه/ اتریش

گیالس هــا/ ویتاوتاس کاتکوس/  داســتانی / ۱۵ دقیقه/ لیتوانی

نامتناهــی/ میالن زولیچ/  تجربی / ۶ دقیقه/ ســوسس

میمین/ ســیمون الگانیر/  داســتانی / ۱۴ دقیقه/ کانادا

BLACK WAGON / Adilet Karzhoev / Documentary / 24 / Kyrgyzstan

Magnified City / Isaku Kaneko / Animation / 12 / Japan

Breakpoint / Nicolas PANAY / Fiction / 17 / France

BINARY / Elza Grimm / Experimental / 11 / AUSTRIA

UOGOS (CHERRIES) / Vytautas Katkus / Fiction / 15 / Lithuania

Infinity / Milan Zulic / Experimental / 6 / Switzerland

MIMINE / Simon Laganière / Fiction / 14 / Canada
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۱۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

سوری/ ســولماز علیزاده/ ۳۰ دقیقه/ کرج

مــن زنده برگشــتم/ مجتبی حیدری/ ۲۸ دقیقه/ تهران

اویر/ کوروش فرزانــگان/ ۶ دقیقه/ بندر انزلی

مای ســا/ علیرضا صبوری/ ۲۷ دقیقه/ گرگان

Souri/ Solmaz Alizadeh/30/ Karaj

I Am Back Alive/ Mojtaba Heydari/28/ Tehran

The lost/ Koroush Farzanegan/6/ Bandar-Anzali

Maysa/ Alireza Sabouri/27/ Gorgan

۱۰ ۱۳:۴۵    |     ســالن-۱۵:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

قهوه خانه عاشــیقالر/ رضــا جمالی/ ۱۷ دقیقه/ اردبیل

جابجایی/ ســیاوش بهادری راد/ ۱۷ دقیقه/ تهران
دندان درخت/ علــی پاک نیا/ ۲۲ دقیقه/ تهران

لیــدی/ فردین انصاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران
فلــس/ هومن نادری/ ۱۸ دقیقه/ اصفهان

Ghahve khaneye Ashighlar/ Reza Jamali/17/ Ardabil

Moving/ Siavash Bahadorirad/17/ Tehran

Tree’s Tooth/ Ali Paknia/22/ Tehran
Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran
Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan

۹۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
نحســی/ پارسا امیری زاد/ ۲۶ دقیقه/ تهران
جناکات/ عطــا مجابی/ ۱۴ دقیقه/ قزوین

چله ســیاه/ محمد خاکساری/ ۱۴ دقیقه/ تهران
دریچه/ مســعود حاتمی/ ۲۳ دقیقه/ تهران
پــودر/ تایماز رضوانی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

Jinx/Parsa Amirizad/ 26/ Tehran
PSYCHICKEN/ Ata Mojabi/ 14/Qazvin
THE BLACK QUARANTINE/Mohammad Khaksari/ 14/ Tehran

THE HATCH/ Masoud Hatami/23/ Rasht

Powder/ Taymaz Rezvani/ 13/ Tehran
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۸۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
سینما و   کتاب 

یاماهــا/ فرزانه قبادی/ پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ شــاهرود
صبحانــه/ مرتضی فرهادنیــا/ تجربی/ ۲ دقیقه / تهران

رنگارنگ/ محمدرضا مرادی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ اراک
سریشــوک/ صمد قربانزاده/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه
گیلگمش/ حســین مــرادی زاده/ تجربی/ ۱۰ دقیقه/ تهران
تیرمشــقی/ کاوه سیســتانی/ پویانمایی/  ۶ دقیقه/ تهران

زنده  بیدار، آگاه/ حســین مــرادی¬زاده/ پویانمایی/  ۱۰ دقیقه/ تهران
Yamaha/ Farzaneh Qobadi/10/ Shahrud
Breakfast/ Morteza Farhadnia/2/ Tehran
Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak
Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia
Gilgamesh/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran
Blank Cartridge/ Kaveh Sistani/6/ Tehran
The Improvement of Human Reason/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran

۲ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۳۰
مسابقه ســینمای بین الملل

مرز نامرئی/ مارک زیگفرید گرســتورفر/ داســتانی/ ۲۷ دقیقه/ اتریش
زنده/ مارا تامکوویچ / مجارســتان/ داســتانی/ ۱۳دقیقه/ آرژانتین

مســافر/ خوان پابلــو زارامال / پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ آرژانتین
کارخانه فیلم/ سیلوســتار کلباس/ تجربی/ ۱۵ دقیقه/ کرواســی

پیش از فروپاشــی بزرگ(پنکه خراب)/ اســعد خویری/ داســتانی/ ۱۳ دقیقه/ لبنان
زادگاه/ جووانــی مونتانیا/ مســتند / ۲۰دقیقه/ ایتالیا

Invisible Border / Mark Siegfried Gerstorfer / Fiction / 27 / Austria
LIVE / Mara Tamkovich / Fiction / 13 / Poland
PASAJERO (Passenger) / Juan Pablo Zaramella / Animation / 10 / Argentina
Tvornica filmova (The Film Factory) / Silvestar Kolbas / Experimental / 15 / CROATIA
A Broken Fan (Before the big collapse) / Assaad Khoueiry / Fiction / 13 / Lebanon
HEIMAT / Giovanni Montagnana / Documentary / 20 / ITALY

۹۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

پذیرایی ســیمین/ علــی بنائیان/ ۱۹ دقیقه / تهران
قضــاوت/ آریا گاُزر/ ۱۲ دقیقه/ تهران
برنــو/ محمد ثریا/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اندروا/ امیر پذیرفته/ ۱۸ دقیقه/ رفســنجان
صلح خونین/ زهیر موســوی/ ۱۱ دقیقه/ تهران

Simin’s Hospitality/ Ali Bana’iyan/19/Tehran
Judgment/Aria Gazor/12/ Tehran
BRNO/ Mohammad Soraya/15/ Tehran
Andarva/ Amir Pazirofte/18/ Rafsanjan
The Bloody Peace/ Sayed Zuhair Mousavi/11/ Tehran
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۱۱۸:۰۰    |     ســالن -۱۹:۳۰
نو  استعدادهای 

هاکاتی/ مــژگان آقا داودیان/ ۱۸ دقیقه/ تهران
بعــد از نیمه شــب/ محمد باقری/  ۱۶ دقیقه/ تهران

کمپانی/ ایل نــاز خیرخواه/ ۱۰ دقیقه/ قزوین
زن مرد نقاش/ ســهیل دانش اشــراقی/  ۱۶ دقیقه/ تهران

Hackati / Mojgan Agha Davodian/18/ Tehran
After midnight /Mohammad Bagheri/16/ Tehran
Company / Ilnaz Kheirkhah/10/ Qazvin
The painters wife / Soheil Danesh Eshraghi/16/Tehran

۹ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
رو به شب/ ســعید کشاورز/ ۲۰ دقیقه/ تهران

پارادوپینگ/ محمدرضا حســنی رنجبر/ ۲۰ دقیقه/ رفســنجان
یه چوم یه لنگ/ یاســر برزگر/ ۱۷ دقیقه/ تهران

ِشــیهه/ پویا سعیدی/ ۲۰ دقیقه/ تهران
Towards The Night/ Saeed Keshavarz/20/Tehran
Paradoping/ MohammadReza Hasani Ranjbar/ 20/Rafsanjan
Ye chum_Ye lang/ Yaser Barzegar/17/ Tehran
Neigh/ Pouya saeedi/ 20/ / Tehran

۱۰۱۵:۴۵    |     ســالن-۱۷:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

او لبخند نمی زند/ زردشــت افشــاری/ ۲۷ دقیقه/ بهبهان
پر ویز/ پیمــان فخرایی/ ۲۲ دقیقه/ تهران

با همراهی ســارا/ ایمــان فراهانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اســماء/مصطفی آقامحمدلو و فرهاد حاجی عباســی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

She Does Not Smile/ Zardosht Afshari/27/ Behbahan

PAR WIZ/ Peyman Fakhraei/22/ Tehran
Sarah Helps Her/ Iman Farahani/15/ Tehran

ASMAA/ Mostafa Aghamohammadloo, Farhad Haji Abbasi/ Tehran
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۱۰۱۸:۱۵    |     ســالن -۱۹:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

از اینجا باز شــود/ محســن اصدق پور  و امیرحســین طالبی/ ۲۶ دقیقه/ تهران
پسر خورشــیدی/ آرمان فیاض / ۲۰ دقیقه/ تهران
برخورد/ امیرحســین محســنی/ ۱۵ دقیقه / تهران

ضدیــخ/ ابوذر پاک نژاد/ ۱۹ دقیقه/ تهران
Where It Begins/ Mohsen Asdaghpour, Amir Hossein Talebi/26/ Tehran
solar boy/ Arman Fayyaz/ 20/ Tehran
Collision/ Amir Hossein Mohseni/15/ Tehran
Antifreeze/ Aboozar Paknezhad/19/ Tehran

۸ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰
مرور آثار یک فیلمســاز (امید وفایی)

در این نزدیکی/ داســتانی / ۳۱ دقیقه / مالیر / ۱۳۸۴
آدم معمولی / داســتانی/ ۱۸ دقیقه/ مالیر / ۱۳۸۵

وقایع نگاری یک عشــق ناتمام / مســتند/ ۲۲ دقیقه/ مالیر / ۱۳۸۶
ســزارین / داستانی /۲۱ دقیقه/ مالیر / ۱۳۹۷

nearby / Fiction / 2007
An Ordinary Person/ Fiction / 2005
As Simple as That / Documentary / 2005
Cesarean / Fiction / 2017

۲۱۸:۰۰    |     ســالن-۲۰:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

قهــوه ای مایل به زرد/ دری پراناندا /  داســتانی / ۲۴ دقیقه/ اندونزی

رســتگاری نامی ندارد/ جوزف واالس/ پویانمایی/ ۱۷ دقیقه/ انگلســتان

شــورش/ بالینت ارکل/  تجربی/ ۸ دقیقه/ مجارســتان

مرثیه زمســتان/ آکاش چابرا / مســتند/ ۲۱ دقیقه/ هند

معلق/ مایکل دوســه/  آمریکا / داســتانی / ۱۴ دقیقه/ هند

ســر غیرمتصل/ آندریاس هانــس دور/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ آلمان

اکشــن/ بنویت مونی/ داستانی/ ۷ دقیقه/ سوسس

Tan / Dery Prananda / Fiction / 24 / Indonesia

salvation has no name / Joseph Wallace / Animation / 17 / United Kingdom

Lázadás (Révolte) / Bálint Erkel / Experimental / 8 / HUNGARY

A Winter's Elegy / Aakash Chhabra / Documentary / 21 / India

Voltige / Michael Dousse / Fiction / 14 / United States of America

DISCONNECTED HEAD / Andreas Hans Duerr / Animation / 7 / Germany

Action / Benoît MONNEY / Fiction / 7 / Switzerland
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۱ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی

گفت برقص/ آبتیــن يغمااان/ ۸ دقیقه/ تهران

موزه صلح/ ســید احمد جعفریان/ ۵ دقیقه / خمینی شــهر

یــک چیز ســیاه/ ریحانه کاوش/ ۷ دقیقه/ اصفهان

کلنل/ پرســتو کاردگر/ ۱۰ دقیقه / تهران

بی ســتون/ علی معصومی/ ۳ دقیقه/ تهران

زمین بازی/ ســمانه اسدی/ ۸ دقیقه / تهران

پوتین/ ســید محسن پورمحســنی شکیب/ ۴ دقیقه/ رشت

داســتان پیچ/ محمدرضــا علیمراد/ ۱۴ دقیقه/ تهران

Thou Shalt Dance/ Abtin Yaghmaian/8/ Tehran

Peace Museum/ Ahmad Jafarian/5/ Khomeynishahr

Something Black/ Reyhane Kavosh/7/ Isfahan

Colonel/ Parastoo Cardgar/10/ Tehran

BI SOTUN/ Ali Masoumi/ 3/ Tehran

Playground/ Samaneh Asadi/ 8/ Tehran

The Boot/ Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib/4/ Rasht

The Bolt Story/ MohammadReza Alimorad/14/ Tehran

۹۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

تکــه ای از تو/ هادی نوری/ ۲۶ دقیقه/ تهران

مریضخانــه مرکزی/ وحید نامــی و نوید نامی/ ۱۹ دقیقه/ تهران

نوشــابه مشــکی/ محمد پایدار/ ۱۸ دقیقه/ تهران

هرس/ محمــد همتی/ ۱۲ دقیقه/ تهران

نگــران من نباش/ امین خجســته/ ۱۵ دقیقه/ تهران

A PIECE OF YOU/ Hadi Nouri/26/ Tehran

Central Hospital/ Vahid Nami, Navid Nami/19/ Tehran

Black Soda/ Mohammad Paydar/18/ Tehran

Pruning/ Mohammad Hemmati/12/ Tehran

Don’t Worry About Me/ Amin Khojasteh/15/ Tehran
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۲۲۰:۱۵    |     ســالن -۲۱:۴۵
 مسابقه ســینمای بین الملل

عقب نشــینی/ آنابال آنجلوســکا/  مستند/ ۳۰ دقیقه/ آلمان
دگرســانی ها/ گوویندا ون مایل/ داســتانی/ ۱۰ دقیقه/ لوگزامبورگ

اســتخوان ها/ کریســتوبال لئون و خواکین کوســینیا/ پویانمایی/ ۱۴ دقیقه/ شیلی
لطفــًا پس از شــنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید/ ریســتو پکا بلــوم/ تجربی/ ۱۱ دقیقه/ فنالند

ســالخوردگی/ ماتیا توگنونی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ایتالیا
دختر شــکارچی/ دون ژوزفوس رافائل ابلهان/ داســتانی/ ۱۵دقیقه/ فیلیپین

زبان کشــتار/ علی سهیل جورا / داســتانی/ ۱۸دقیقه/ پاکستان
RETREAT / Anabela Angelovska / Documentary / 30 / Germany
Mutations / Govinda Van Maele / Fiction / 10 / Luxembourg
The Bones / Cristóbal León, Joaquín Cociña / Animation / 14 / Chile
Please Leave a Message After the Tone / Risto-Pekka Blom / Experimental / 11 / Finland
SENILITY / Mattia Tognoni / Fiction / 15 /   Italy
The Headhunter's Daughter / Don Josephus Raphael Eblahan / Fiction / 15 / Philippines
Murder Tongue / Ali Sohail Jaura / Fiction / 18 / Pakistan

۱۰ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۱:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
گودال/ فرزاد رنجبر نظری/ ۲۰ دقیقه/ ســمنان

رعنا/ امیر مهندســیان/ ۲۰ دقیقه/ تهران
باال افتادن/ مریــم بختیاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران
از دید نقــاش/ گلی زارعی/ ۱۷ دقیقه/ تهران
سریشــوک/ صمد قربانزاده/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه

The hole/ Farzad Ranjbar/20/Semnan
Rana/ Amir Mohandesian/20/Tehran
Falling Up/ Maryam Bakhtiari/15/ Tehran
From the Painter’s View/ Goli Zarei/ 17/Tehran
Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia

۸۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
مقدس دفاع 

بــه رنگ بی رنگ/ ابوالفضل ســاعی مهربان/ ۱۰ دقیقه/ تهران
آقای شــهردار / میالد محمدی / ۴ دقیقه / تهران
آخریــن پرواز / علیرضــا مومنی/ ۵ دقیقه/ تهران

در پناه خاک / حســن انگشــتری خاتمی / ۱۵ دقیقه / اصفهان
مطلــع فجر / محمد مهــدی فکریان / ۶ دقیقه / تهران

آقــا مهدی زین الدین / ســجاد معارفی / ۹ دقیقه / تهران
رخ پوش / مســعود دهنوی / ۲۰ دقیقه / نیشــابور

Colored no color/ Abolfazl Sae Mehrabani/10/Tehran
Mayor / Milad Mohammadi/4/ Tehran
Last flight / Alireza Momeni/5/ Tehran
IN the shelter of the soil / Hassan Angoshtari Khatami/15/ IsfahanI
nformer of fajr / Mohammad Mahdi fekrian/6/ Tehran
Mr. Mehdi Zainuddin / Mahmood Moarefi/9/ Tehran
Veil/ Masoud Dehnavi/20/ neyshabour
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۱ ۱۳:۳۰    |     ســالن -۱۵:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی

سالخی/ ســپهر مومنی/ ۵ دقیقه / تهران
زنده بیدار، آگاه/ حســین مرادی زاده/ ۱۰ دقیقه/ تهران

گوهر نــور/ زهره مالمحمدی/ ۲ دقیقه/ قم
آسمان دوست داشــتنی/ امیر مهران/ ۱۴ دقیقه/ تهران

تیر مشــقی/ کاوه سیســتانی/ ۶ دقیقه/ تهران
دشــت گل های زرد/ حســین آقامحمدی/ ۱۰ دقیقه/ تهران

ملودی/ احمــد عربانی/ ۹ دقیقه/ تهران
زمان خواب/ محمود غالمی/ ۵ دقیقه/ شــیراز

ســقوط نور/ فرزانه شــفیعی و امین صفار/ ۱۰ دقیقه/ تهران
Slaughter/ Sepehr Momeni/5/ Tehran
The Improvement of Human Reason/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran
Gem of light/ Zohre Mollamohammadi/2/ Qom
The Lovely Sky/ Amir Mehran/14/ Tehran
Blank Cartridge/ Kaveh Sistani/6/ Tehran
Plain of Yellow Flowers/ Hossein Aghamohammadi/10/ Tehran
Melody/ Ahmad Arabani/9/ Tehran
The Sleeping Time/ Mahmood Gholami/5/ Shiraz
FALL OF LIGHT/ Farzaneh Shafiei, Amin Safar/10/ Tehran

۲ ۱۳:۰۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

ترش و شــیرین/ ماکســیمیلیان بدیر-روزنتال/ داســتانی / ۲۳ دقیقه/ فرانسه
خانــواده انگل/ پراپات جیوا رانگســان/  تجربی/ ۵ دقیقه/ تایلند

فضای خالی/ اســتفانی رولند / مســتند/ ۲۰ دقیقه/ ایاالت فدرال میکرونزی
انســان ها وقتی کنار هم چپانده می شــوند احمق تر هســتند/ لورن فرناندز/  پویانمایی / ۴ دقیقه/ فرانســه

آفتاب باالنس/ اوســانا شکویان/ داســتانی/ ۱۵دقیقه/ ارمنستان
چرا هلن کوخ به ســرقت ماشــین دســت می زند؟/ موریتز گایزر/ داستانی / ۲۲ دقیقه/ آلمان

روز خارجــی/ جولیا ماگنــو/  تجربی / ۸ دقیقه/ ایتالیا
Malabar / Maximilian Badier-Rosenthal / Fiction / 23 / France
Parasite Family / Prapat Jiwarangsan / Experimental / 5 / Thailand
The empty sphere / Stéphanie Roland / Documentary / 20 / Micronesia, Federated States of
Humans Are Dumber When Crammed Up Together / Laurène Fernandez / Animation / 4 / FRANCE
Handstand / Ovsanna Shekoyan / Fiction / 15 / Armenia
WHY DOES HELEN KOCH COMMIT SERIOUS VEHICLE THEFT? / Moritz Geiser / Fiction / 22 / Germany
Esterno Giorno (Exterior day) / Giulia Magno / Experimental / 8 / ITALY

۸۹:۰۰    |     ســالن-۱۴:۰۰
 نشست آقای خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سینمایی با  مدیران و روسای دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
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۱۰ ۱۳:۴۵    |     ســالن -۱۵:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

تکــه ای از تو/ هادی نوری/ ۲۶ دقیقه/ تهران

یز مریضخانــه مرکزی/ وحید نامی و نویــد نامی/ ۱۹ دقیقه/ تبر

نوشــابه مشــکی/ محمد پایدار/ ۱۸ دقیقه/ تهران

هرس/ محمــد همتی/ ۱۲ دقیقه/ تهران

نگــران من نباش/ امین خجســته/ ۱۵ دقیقه/ تهران

A PIECE OF YOU/ Hadi Nouri/26/ Tehran

Central Hospital/ Vahid Nami, Navid Nami/19/ Tehran

Black Soda/ Mohammad Paydar/18/ Tehran

Pruning/ Mohammad Hemmati/12/ Tehran

Don’t Worry About Me/ Amin Khojasteh/15/ Tehran

۹ ۱۳:۳۰    |     ســالن-۱۵:۰۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
گودال/ فرزاد رنجبر نظری/ ۲۰ دقیقه/ ســمنان

رعنا/ امیر مهندســیان/ ۲۰ دقیقه/ تهران
باال افتادن/ مریــم بختیاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران
از دید نقــاش/ گلی زارعی/ ۱۷ دقیقه/ تهران
سریشــوک/ صمد قربانزاده/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه

The hole/ Farzad Ranjbar/20/Semnan
Rana/ Amir Mohandesian/20/Tehran
Falling Up/ Maryam Bakhtiari/15/ Tehran

From the Painter’s View/ Goli Zarei/ 17/Tehran

Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia

۹ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
  مسابقه سینمای ایران / فیلم های داستانی

از اینجا باز شود/ محسن اصدق پور  و امیرحسین طالبی/ ۲۶ دقیقه/ تهران
پسر خورشیدی/ آرمان فیاض / ۲۰ دقیقه/ تهران
برخورد/ امیرحسین محسنی/ ۱۵ دقیقه / تهران

ضدیخ/ ابوذر پاک¬نژاد/ ۱۹ دقیقه/ تهران

Where It Begins/ Mohsen Asdaghpour, Amir Hossein Talebi/26/ Tehran

solar boy/ Arman Fayyaz/ 20/ Tehransolar boy/ Arman Fayyaz/ 20/ Tehran
Collision/ Amir Hossein Mohseni/15/ Tehran

Antifreeze/ Aboozar Paknezhad/19/ Tehran
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۲ ۱۵:۳۰    |     ســالن -۱۷:۰۰
مسابقه ســینمای بین الملل

علی و گوســفند معجزه آســایش/ میتهام ردا/  داســتانی/ ۲۷ دقیقه/ عراق و انگلستان

هیوالهــا/ فرانک ترمبلی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ کانادا

 فقــدان/ مارک هریچر/  پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ فرانســه

حوضچــه جاذبه/ جاناتان په/  تجربی/ ۱۶ دقیقه/ فرانســه

وســمه/ لورنز پیهل/  داســتانی/ ۲۰ دقیقه/ آلمان

پینوکیــو/ کارگردانی گروهی/ پویانمایی/ ۶ دقیقه/ فرانســه

Ali and his miracle sheep / Maythem Ridha / Fiction / 27 / iraq/ UK

MONSTERS / Frank Tremblay / Fiction / 15 / Canada

Absence / Marc Héricher / Animation / 10 / France

BASSIN OF ATTRACTION / JONATHAN PÊPE / Experimental / 16 / France

WAID / Lorenz Piehl / Fiction / 20 / Germany

PINOCCHIO / Group Directing / Animation / 6 / France

۱ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های تجربی

اتاق آقای ون/ احســان میرزایی/ ۶ دقیقه / قزوین

۲۱۳۲ نفر میبینند/ کمیل ســهیلی/ ۴ دقیقه/ مشــهد

از خنــده مغزم پوکید/ علی آســترکی/ ۷ دقیقه/ تهران

دال و مدلــول/ امیــن بزرگ زاد و محمد پوســتین دوز/ ۱۳ دقیقه/ اصفهان

وقتی ال.آر گریســت/ احمــد خوش نیت/ ۶ دقیقه/ تهران

زمســتان خاطرات/ علی آریافرد/ ۷ دقیقه/ شیراز
صبحانــه/ مرتضــی فرهادنیا/ ۲ دقیقه / تهران

Mr. Vans Room/ Ehsan Mirzaie/6/Qazvin

2132 people are watching/Komeil Soheili/4/Mashhad

My Brain Burst Out Laughing/Ali Astaraki/7/Tehran

Signified and signifier/Amin Bozorgzad, Mohammad Poustindouz/13/Isfahan

WHEN L.R WEPT/Ahmad Khoshniat/6/ Tehran

Winter Memories/ Ali Ariafard/7/ Shiraz
Breakfast/ Morteza Farhadnia/2/ Tehran

۸ ۱۵:۳۰    |     ســالن-۱۷:۰۰
برگزاری شورای پیچینگ باشگاه فیلم اولی ها
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۱ ۱۸:۰۰    |     ســالن -۱۹:۳۰
مســابقه ســینمای ایران / فیلم های پویانمایی
جایگزیــن / عبــداهللا علیمراد / ۱۵ دقیقه / تهران
آدم هــا و مــاه/ یونس غزالی/ ۵ دقیقه / تهران

بزرگتریــن ماجرای ُگلی/ الیــکا مهران پور/ ۱۳ دقیقه/تهران
ســمپاش/ فرنوش عابدی/ ۹ دقیقه/ تهران

چرخ زندگی/ زهرا حســینی/ ۳ دقیقه/ اردبیل
یاماها/ فرزانه قبادی/ ۱۰ دقیقه/ شــاهرود

برگشت ناپذیر/ شــیدا کاشی/ ۸ دقیقه/ تهران
ربــاب/ صبا جاور/ ۷ دقیقه/ تهران

Replacement/ Abdollah Alimorad/15/Tehran
People and the Moon/Younes Ghazali/5/ Tehran
Goli’s Greatest Adventure/ Elika Mehranpoor/13/ Tehran
The Sprayer/ Farnoosh Abedi/ 9/ Tehran
The wheel of life/ Zahra Hoseini/3/ Ardabil
Yamaha/ Farzaneh Qobadi/10/ Shahrud
Irreversible/ Sheyda Kashi/8/ Tehran
Rubab/ Saba Javar/7/ Tehran

۱۰ ۱۵:۴۵    |     ســالن-۱۷:۱۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
رو به شب/ ســعید کشاورز/ ۲۰ دقیقه/ تهران

پارادوپینگ/ محمدرضا حســنی رنجبر/ ۲۰ دقیقه/ رفســنجان
یه چوم یه لنگ/ یاســر برزگر/ ۱۷ دقیقه/ تهران

ِشــیهه/ پویا سعیدی/ ۲۰ دقیقه/ تهران
Towards The Night/ Saeed Keshavarz/20/Tehran
Paradoping/ MohammadReza Hasani Ranjbar/ 20/Rafsanjan
Ye chum_Ye lang/ Yaser Barzegar/17/ Tehran
Neigh/ Pouya saeedi/ 20/ / Tehran

۲ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۲۰:۰۰
مسابقه سینمای بین الملل

دار و ندارم روی ژرمانیا/ بهراز رافائل قبادلو/ داستانی/ ۲۲ دقیقه/ آلمان
آشفته ایام مبارک/ کارگردانی گروهی/ پویانمایی/ ۷ دقیقه/ فرانسه
در میان کلمات/ فرید اسماعیل/ داستانی / ۱۵ دقیقه/ لوکزامبورگ

فیلسوف/ کونچا بانرکویرو/ تجربی / ۲۱ دقیقه/ اسپانیا
نشانی/ آرام دیلدار/ داستانی/ ۱۵ دقیقه/ ترکیه

پنجره های قدیمی/ پاول بروک/ داستانی / ۱۷ دقیقه/ انگلستان دقیقه/ انگلستان
All on Germania / Behraz Raphael Ghobadloo / Fiction / 22 / Germany
MERRY BIG MESS / Group Directing / Animation / 7 / France
between the words / Farid Ismaïl / Fiction / 14.5 / Switzerland
DESCARTES / Concha Barquero / Experimental / 21 / SPAIN
The Address / Aram Dildar / Fiction / 15 / Turkey
Old Windows / Paul Holbrook / Fiction / 17 / United kingdom
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۸۱۸:۰۰    |     ســالن -۱۹:۳۰
سینما و   کتاب 

یاماهــا/ فرزانه قبادی/ پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ شــاهرود
صبحانــه/ مرتضی فرهادنیــا/ تجربی/ ۲ دقیقه / تهران

رنگارنگ/ محمدرضا مرادی/  داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ اراک
سریشــوک/ صمد قربانزاده/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ارومیه
گیلگمش/ حســین مــرادی زاده/ تجربی/ ۱۰ دقیقه/ تهران
تیرمشــقی/ کاوه سیســتانی/ پویانمایی/  ۶ دقیقه/ تهران

زنده  بیدار، آگاه/ حســین مــرادی زاده/ پویانمایی/ ۱۰ دقیقه/ تهران
Yamaha/ Farzaneh Qobadi/10/ Shahrud
Breakfast/ Morteza Farhadnia/2/ Tehran
Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak
Sarsaok/ Samad Ghorbanzadeh/15/Urmia
Gilgamesh/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran
Blank Cartridge/ Kaveh Sistani/6/ Tehran
The Improvement of Human Reason/ Hossein Moradizadeh/10/ Tehran

   ۹ ۱۸:۰۰    |     ســالن-۱۹:۳۰

۱۰ ۱۸:۱۵    |     ســالن-۱۹:۴۵
  مسابقه سینمای ایران / فیلم های داستانی

قهوه خانه عاشیقالر/ رضا جمالی/ ۱۷ دقیقه/ اردبیل
جابجایی/ سیاوش بهادری راد/ ۱۷ دقیقه/ تهران
دندان درخت/ علی پاک نیا/ ۲۲ دقیقه/ تهران

لیدی/ فردین انصاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران
فلس/ هومن نادری/ ۱۸ دقیقه/ اصفهان

Ghahve khaneye Ashighlar/ Reza Jamali/17/ ArdabilGhahve khaneye Ashighlar/ Reza Jamali/17/ Ardabil
Moving/ Siavash Bahadorirad/17/ Tehran
Tree’s Tooth/ Ali Paknia/22/ Tehran
Lady/ Fardin Ansari/15/ Tehran
Fals/ Hooman Naderi/18/ Isfahan
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۱۲۰:۰۰    |     ســالن -۲۱:۳۰

مســابقه ســینمای ایران / فیلم های مستند

لوورخانه/ شــروین وحــدت و پیام عزیزی/ ۳۰ دقیقه/ تهران

پاززان/ ســجاد ایمانی/ ۲۸ دقیقه/ تهران

ج امیــر/ داوود میرزابیگی/ ۳۰ دقیقه / کر

Louvre House/ Payam Azizi, Shervin Vahdat/ 30/ Tehran

PAEEZAN/ Sajad Imani/ 27/ Tehran

AMIR/ Davood Mirzabeygi/30/ Karaj

   ۹ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۳۰
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی
کرم ابریشــم/ امیر هنرمند/ ۳۰ دقیقه/ تهران
نجــان/ محمدمهدی باقری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

آماتــور/ حامد اصالنی/ ۱۶ دقیقه/ تهران
رنگارنــگ/ محمدرضا مرادی/ ۱۵ دقیقه/ اراک

دوباره ســکوت/ ســیدمحمدرضا کمال علوی/ ۱۳ دقیقه/ تهران
Silkworm/ Amir Honarmand/ 30 / Tehran
Najan/ M. Mahdi Bagheri/16 / Tehran
AMATEUR/ Hamed Aslani/ 16/ Tehran
Rangarang/Mohammad Reza Moradi/15/Arak
Silence again/ Mohammad Kamal Alavi/13/ Tehran

۸ ۲۰:۰۰    |     ســالن-۲۱:۰۰
استعدادهای نو

میز هفت/ سبحان بیرانوند/ ۱۴ دقیقه/ تهران

ترال / میثم فرهومند ، اهورا بارانی / ۶ دقیقه / بوشهر
نشنیدن/ احمد صمیمی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

کورتیزول / دانیال نوروش / ۲۰ دقیقه / تهران

Table seven/ Sobhan Beyranvand/14/Tehran

Trawl /Meisam Farhomand and Ahoura Barani/6/ BushehrTrawl /Meisam Farhomand and Ahoura Barani/6/ Bushehr

Not hearing /Ahmad Samimi/20/Tehran
Cortisol /Danial Norvash/20/ Tehran
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۲ ۲۰:۱۵    |     ســالن -۲۱:۴۵

مسابقه ســینمای بین الملل

بــاال افتادن/ مریم بختیاری/  داســتانی/ ۱۵دقیقه/ ایران

اتاق آقای ون/ احســان میرزایی/ تجربی/ ۶ دقیقه/ ایران

ســم پاش/ فرنوش عابدی/ پویانمایی/ ۹ دقیقه/ ایران

دریچه/ مســعود حاتمی/ داستانی/ ۲۳ دقیقه/ ایران

نجــان/ محمدمهدی باقری/ داســتانی/ ۱۵ دقیقه/ ایران

Falling Up / Maryam Bakhtiari / F / 15' / Iran

Mr. Van's Room / Ehsan Mirzaie / E / 6' / Iran

The Sprayer / Farnoosh Abedi / A / 9' / Iran

THE HATCH / Masoud Hatami / F / 23' / Iran

Najan / M. Mahdi Bagheri / F / 15' / Iran

   ۱۰ ۲۰:۱۵    |     ســالن-۲۱:۴۵
  مســابقه ســینمای ایران / فیلم های داستانی

او لبخند نمی زند/ زردشــت افشــاری/ ۲۷ دقیقه/ بهبهان
پر ویز/ پیمــان فخرایی/ ۲۲ دقیقه/ تهران

با همراهی ســارا/ ایمــان فراهانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران
اســماء/مصطفی آقامحمدلو و فرهاد حاجی عباســی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

She Does Not Smile/ Zardosht Afshari/27/ Behbahan
PAR WIZ/ Peyman Fakhraei/22/ Tehran
Sarah Helps Her/ Iman Farahani/15/ Tehran
ASMAA/ Mostafa Aghamohammadloo, Farhad Haji Abbasi/ Tehran




