
 

 0011المللی پویانمایی تهران  دوازدهمین جشنواره بین

 فیلم کوتاه()ی ایران مسابقه برگزیدگان
 

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

 NA-0103-01-0401 1 رفت... اسدیالهسمانه فضل اسدیالهسمانه فضل

 NA-330-01-0490 2 اینجا که منم گلناز گودرزی گلناز گودرزی

استودیو  مرز،مد کیوانمح

 مرز
 NA-0119-01-1140 3 پدر مرزمحمد کیوان

 NA-0101-01-1010 4 ولی با هم میشه... قاسم صارمی قاسم صارمی

 NA-0101-01-1019 5 این نیز بگذرد... قاسم صارمی قاسم صارمی

 NA-0101-01-1013 6 زاگرس قاسم صارمی قاسم صارمی

 Spot 103 NA-1913-01-1901 7 زهرا طالبلو مصطفی رنجوری

مرکز گسترس ، هاجر مهرانی

 سینمای مستند و تجربی
 NA-0011-01-1113 8 کهربا هاجر مهرانی

، حمید محمدی حجة آبادی

مرکز گسترش سینمای 

 مستند و تجربی

حمید محمدی حجة 

 آبادی
 NA-0901-01-1140 9 گذشته

مرکز  اهورا شهبازی،

گسترش سینمای مستند 

 وتجربی

 NA-491-01-1143 11 کالغ شهبازی اهورا

مرکز گسترش ، سارا نامجو

 یمستند و تجرب ینمایس
 NA-0343-01-1403 11 ستارگان زیر باران سارا نامجو

مرکز ، مسعود صفری

مستند و  ینمایگسترش س

 یتجرب

 NA-0343-01-1400 12 ای هستهمیشه گمشده مسعود صفری

مرکز گسترش ، مهسا سامانی

 یو تجربمستند  ینمایس
 NA-0343-01-1400 13 هبوب مهسا سامانی

مرکز ، سمانه شجاعی

مستند و  ینمایگسترش س

 یتجرب

 NA-0343-01-1409 14 جسم خاکستری سمانه شجاعی

مرکز گسترش  ،امیر مهران

 یمستند و تجرب ینمایس
 NA-0343-01-1440 15 نهنگ سفید امیر مهران



مرکز ، زادهحسین مرادی

تند و مس ینمایگسترش س

 یتجرب

 NA-0343-01-1440 16 عقل سرخ زادهحسین مرادی

مرکز ، محبوبه کالیی

مستند و  ینمایگسترش س

 یتجرب

 NA-101-01-0113 17 دیوار چهارم محبوبه کالیی

مرکز ، محبوبه محمدزکی

گسترش سینمای مستند و 

 تجربی

 NA-1190-01-0114 18 آنیما محبوبه محمدزکی

انجمن  پور،اکبر تراب

 سینمای جوانان ایران
 NA-0903-01-0100 19 رخت ترشد پوراکبر تراب

 علی درخشی محمد ابوالحسنی
ثانیه )دستکش به دست کرده و  04کووید 

 اشیاء را ضدعفونی کرده( والیبال
NA-0343-01-0104 21 

سید  ،زادهمصطفی خلیل

 محمدرضا حسینی

، حمدرضا خردمندانم

 محمد لطفعلی
 NA-0933-01-0139 21 خانه

 NA-0913-01-0144 22 یستیچ ادیبیزادهسارا طبیب ادیبیزادهسارا طبیب

مرکز  ،پورپژمان علی

مستند و  ینمایگسترش س

 یتجرب

 NA-449-01-0011 23 ادها کجا می میرندب پورپژمان علی

مرکز گسترش  الهه قمشی،

 یمستند و تجرب ینمایس
 NA-400-01-0010 24 قطعه تنهایی الهه قمشی

 فرناز موذن

، نذیربهروز سلیمانی

شیرین ، فرناز موذن

 سلیمانی نذیر

 NA-0319-01-0033 25 اهیر

تولید دانشجویی دانشگاه 

سید شعیب  صدا و سیما،

 حسینی مقدّم

علی ، حسین حمشیدی

 تقوایی
 NA-0311-01-0031 26 راز پیژامه بابا

مرکز ، الیکا مهران پور

گسترش سینمای مستند و 

 تجربی

 NA-0491-01-0011 27 زرگترین ماجراجویی گُلیب پورالیکا مهران

مرکز  ،الحسینینجمه هاشم

گسترش سینمای مستند و 

 تجربی

)نگین(  جمهن

 الحسینیهاشم
 NA-1040-01-0110 28 چرخ خیاطی

مرکز ، رزینیایرج محمدی

گسترش سینمای مستند و 

 تجربی

 NA-0303-01-0113 29 اغ پادشاهب رزینیایرج محمدی

 مهدی صدیقی
علی ، مهدی صدیقی

 فتوحی
 NA-0031-01-0140 31 گوبانگی



 NA-1013-01-0003 31 چوپان -کیمیاگر مسعود قدسیه مسعود قدسیه

انجمن ، فردمحسن صالحی

 سینمای جوان ایران
 NA-1033-01-0033 32 یکرهپ فردمحسن صالحی

امور سینمایی کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان
 NA-0191-01-0010 33 رچنگخ اسدیشیوا صادق

امور سینمایی کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان
 NA-0191-01-0013 34 ادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوترب نیکجهصادق جوادی

 The Electro Fractal NA-1-01-0090 35 محمدرضا طزری محمد رضا طزری

 NA-0191-01-0091 36 تش سرخآ شاهیهمونا عبدال احسان توسلی زاده

، علی غالمی، فرنوش عابدی

 ینمایمرکز گسترش س

 یمستند و تجرب

 NA-0343-01-0100 37 ملکوت )خارج از مسابقه( فرنوش عابدی

مرکز گسترش  ،سیما ممتحن

 سینمای مستند و تجربی
 NA-1111-01-1014 38 فرفره )خارج از مسابقه( شیوا ممتحن

 NA-0901-01-0134 ناهار درچمنزار ریاد بیاتف فریاد بیات

 
39 

 

 ) کودک و نوجوان(مسابقه ی ایران  برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

 NA-031-01-1130 1 لولی محمدباقر محتشمی حمید رضا ریاحی دهکردی

 یمایصداوس ،علی رئیس

یاسالم یجمهور  

علی ، ریحانه کاوش

 رئیس
یکار کنمفهمیدم چ  NA-011-01-1134 2 

موسسه فرهنگی  علی رئیس،

 هنری صلح و سالم
 NA-011-01-1111 3 باران ریحانه کاوش

 صدا و سیمای مرکز فارس،

یدهقان مانیپ  
10اتاق  پیمان دهقانی  NA-0949-01-1940 4 

انجمن سینمای جوان 

محمد وهابی الهیجان،  
 NA-0113-01-1301 5 زاک و زیک اسماعیل  جباری

 محمد مهدی مشکوری
، حسین صفارزادگان

 امین حصارکی
این قسمت ستاره راهنما -ببعی  NA-0099-01-0030 6 

پروانهمیالد حاجی سین صفارزادگانح  این قسمت یه کار کوچولو -هاکارتونی   NA-0099-01-0031 7 

پورزینب صرفی ینب صرفی پورز   NA-0300-01-0043 8 باالبر 



ام امینیاناله الهام امینیان  NA-0301-01-0110 9 فوبی 

مرکز  فاطمه غروی منجیلی،

گسترش سینمای مستند و 

 تجربی

 NA-1031-01-0113 11 دست و تخم مرغ فاطمه غروی منجیلی

 NA-0901-01-0010 11 آشمچز فریاد بیات فریاد بیات

امور سینمایی کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان
نیامریم کشکولی زدهمدم یاق   NA-0191-01-0010 12 

امور سینمایی کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان
 NA-0191-01-0019 13 بعله! مهین جواهریان

 

 ) تجربی(مسابقه ی ایران  برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

 NA-1909-01-0400 1 تجربه ی کسری یزدانی کسری یزدانی

زدگانمهدی برق مهدی برق زدگان ویزن   NA-0100-01-0409 2 

 NA-0103-01-0433 3 زوزه پارسا بزرگانی پارسا بزرگانی

،گلرخ همتی، کسری یزدانی  

013 band 

گلرخ  ،کسری یزدانی

 همتی
 NA-1909-01-1043 4 تا این روزها بگذرند...

زادهحسین مرادی زادهحسین مرادی  اریکیت   NA-0930-01-0111 5 

یانعقیل حسین  NA-000-01-0090 6 چرخ دنده عقیل حسینیان 

مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی، الهه 

مهرجردیفالحیان  

مهرجردیالهه فالحیان نجشککگ   NA-0940-01-0030 7 

نژادسمیه سادات مکی  
 ،نژادمریم سادات مک

نژادسمیه سادات مکی  
استان یک قهرماند  NA-0190-01-0130 8 

 

 ) تلویزیونی(بقه ی ایران مسا برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

حمید حسینیسید رضا صارمیمحمد   NA-0190-01-0431 1 پویانمایی تشتک 

بیگیمهدی علی بیگیمهدی علی  ماره های افسانه ایش   NA-1109-01-1903 2 



مرکز  ،آتنا مسلمی

 پویانمایی صبا
غول زمان -کوچولوهای کنجکاو آتنا مسلمی  NA-1000-01-1303 3 

نجات -سفرهای سعدی محمد صفار الهام نادری فرید  NA-0041-01-1199 4 

سیمای مرکز البرز 

رسول حسینی هماهنگی،  

هدا ، رسول حسینی

 مسعودی
نمایش مخصوص -جنگل آبی  NA-1011-01-1400 5 

کانون تبلیغاتی آگه 

 سازان
 علی )سینا( جلیلیان

آیا واقعا باید  -این قسمت  -جورباجور

 بین خطوط راند؟
NA-0904-01-0011 6 

صدا و سیمای مرکز 

 همدان به سفارش استان

محمدگودرزی ها،  

11قسمت  -بچه زمستون  محمدگودرزی  NA-0313-01-0131 7 

رها فرجی، هادی امیری رها فرجی-هادی امیری   آره یا نه-جنگل دامون    NA-0333-01-0143 8 

امیر  انمایی صبا،مرکز پوی

 سحرخیز

هاجر  ،امیر سحرخیز

مرتضی ناییجی، مهرانی  
 NA-0300-01-0010 9 چیا شیر نمیخوره!

مهدی مشکوریمحمد علی موسویسید  سکسکه -دنیای سارا کوچولو   NA-0014-01-0014 11 

حوزه هنری استان 

فهیمه قبادی سمنان،  
مرکز شنلگولی در خانه -دیویونه فهیمه قبادی  NA-011-01-0000 11 

 دیسع، یاحسان طاهر

یترخان  
غول دریاچه -0افسانه گرگران  سعید ترخانی  NA-0303-01-0093 12 

 NA-031-01-0030 13 سفرنامه صبا حسام الدین مخبر اقبال واحدی

 

 

 تبلیغاتی()ی ایران مسابقه برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

ادآزمرضیه میثمی آزادمرضیه میثمی  ایتیزر مانگای ماسک شیشه   NA-0001-01-1110 1 

 NA-0101-01-1011 2 در خانه بمانیم قاسم صارمی بانک تجارت

الدین مخبرحسام سینا نسوری هااستودیو چشم   NA-031-01-1934 3 

 محمد علیزاده کارگزاری بورس ایران
تیزر معرفی بورس کاال کارگزاری بورس 

انبیمه ایر  
NA-0031-01-1313 4 

جواد جمشیدیمحمد جواد جمشیدیمحمد  آپ -شب یلدا   NA-0041-01-1301 5 

جواد جمشیدیمحمد جواد جمشیدیمحمد   NA-0041-01-1301 6 روز جهانی موسیقی 

جواد جمشیدیمحمد جواد جمشیدیمحمد   NA-0041-01-1300 7 شهر فرش 



الدین مخبرحسام مجتبی موسوی 0ارتب ن   NA-031-01-1331 8 

ایده گزین ارتباطات 

عقیل  ،(اسنپ)روماک

محمود فدوی، حسینیان  

 NA-000-01-1101 9 ماییم و یک زمین عقیل حسینیان

 Butterfly NA-0101-01-1190 11 سوگل ثناگو سوگل ثناگو

دیجی ) نوآوران فن آوازه

عقیل حسینیان ،(کاال  
انان(رو نجات میدیم )قهرم هم دنیا با عقیل حسینیان  NA-000-01-1193 11 

 یجید) نوآوران فن آوازه

انینیحس لیعق ،(کاال  
 NA-000-01-1430 12 هنر برای همه عقیل حسینیان

 NA-000-01-1439 13 عیدی ما همراهی شما عقیل حسینیان سینا شعربافی

1اسپری مردانه مای  عقیل حسینیان سوگل ثناگو  NA-000-01-1433 14 

 یجید) نوآوران فن آوازه

انینیحس لیعق ،(کاال  
 NA-000-01-0110 15 روز یوز ایرانی عقیل حسینیان

به سفارش کمپانی 

 بیسکوئیت گرجی
دلوئیمحمد نوریامیر یدیوی تبلبغاتی بیسکوپالس گرجیو   NA-0901-01-0100 16 

ادیبیسارا طبیب زاده سارا ظبیب زاده ادیبی هرامم   NA-0913-01-0143 17 

شیم شرکت بیمه تیم  
امین  ،نگاره حلیمی

 ملکیان
 NA-931-01-0000 18 تیم شیم

 NA-000-01-0004 19 همراه بانک تجارت عقیل حسینیان عقیل حسینیان

 NA-000-01-0091 21 واویال ویلی عقیل حسینیان عقیل حسینیان

 انتشارات همراهان جوان،

 محمد فرد
بان کوچکمحیط یگانه مقدم  NA-0100-01-0100 21 

جواد جمشیدیدمحم جواد جمشیدیحمدم   NA-0041-01-0149 22 شب چلّه 

 

 (یانقالب اسالم یهاو ارزش ینید) ی ایران مسابقه برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

بیگیسجاد اسماعیل بیگیسجاد اسماعیل  اجین   NA-30-01-0490 1 

صدا و  مصطفی کولیوندی،

 سیمای مرکز ایالم
 NA-109-01-1001 2 وصل جعفر میرناصری



 ، سید شعیب حسینی

تولید دانشجویی دانشگاه 

 صدا و سیما

 NA-0011-01-1340 3 یا علی علیرضا خوشکام

احسان حیدریسید احسان حیدرییدس   NA-0909-01-1434 4 این واقعیته 

 NA-0031-01-1411 5 بی قرار مهدی صدیقی مهدی صدیقی

شریفی مسعود محسن مشرقی  NA-0904-01-0133 6 آقا اجازه 

شهید  1111ستاد کنگره 

محمدعلی  استان کرمان،

 اسدی

 NA-0000-01-0009 7 اخرین پیام حسن اسدی

مرکز گسترش ، زیبا ارژنگ

 سینمای مستند و تجربی
خورشید کاشی-خورشید آسمان زیبا ارژنگ  NA-1031-01-0141 8 

، رها فرجی، هادی امیری

جوانان انجمن سینمای 

 استان همدان

رها فرجی، هادی امیری  NA-0333-01-0140 9 کاش 

خدیورفاطمه  فاطمه خدیور اهم   NA-0333-01-0011 11 

 

 دانشجویی()ی ایران مسابقه برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

 NA-0103-01-0403 1 سرو خشایار الوندی خشایار الوندی

 حسینی مقدم، شعب

تولید دانشجویی دانشگاه 

 صدا و سیما

 NA-1103-01-0434 2 چشمهایش محمدرضا چاکرالحسینی

 NA-190-01-1003 3 پژواک برزان رستمی برزان رستمی

 NA-0010-01-1041 4 کاکایی زهرا مالیری شعری مالیری

 امیرحسین صالحی
امیرمهدی  ،زهرا کبابیان

 صفدری
 NA-0141-01-1900 5 خاطرات زمستان

انجمن سینمای جوانان 

هژیر اسعدی کوردستان،  
 NA-0903-01-1330 6 خوالنه وه هژیر اسعدی

محسن ، راضیه محمدی

 دهقان
 NA-0313-01-1311 7 پرنده کاغذی راضیه محمدی

ساسان ، سحر طرزی

 پورمعصومی
 NA-0010-01-1194 8 مارا گناهی نیست سحر طرزی



، مریم علوی ،لیال آهنگ

رضیه کردلو، ا حنیفسار  

سارا ، مریم علوی، لیال آهنگ

مرضیه کردلو، حنیف  
 NA-0133-01-1410 9 ماالیز

دانشکده سینما تئاتر 

 ، دانشگاه هنر تهران

 گروه تواتاقیا

ناهید  نفر( 3گروه تو اتاقیا )

فروزان  ،احمد شربتی ،رادالهامی

، همتیهانیه علی ،اکبرنیام

طیبه ، تهرانینیلوفر نادری

ریحانه اقبالی ،زادهعبداهلل  

االم  NA-0319-01-1400 11 

مرکز ، مجیدرضا عیوضی

مستند  ینمایگسترش س

یو تجرب  

 NA-0343-01-1409 11 بهشت مجیدرضا عیوضی

، شهابیشیدخت دژم

مرکز گسترش سینمای 

 مستند و تجربی

شهابیشیدخت دژم وردم، خوردی...خ   NA-311-01-1441 12 

پریساجعفری 

مرکز  ،رابیسیاهگو

گسترش سینمای مستند 

 و تجربی

 NA-0031-01-0190 13 ماهی پریسا جعفری سیاهگورابی

دانشگاه هنر و دانشگاه 

 فیلم بابلزبرگ
 NA-0341-01-0099 14 وطن لیال آهنگ

مرکز گسترش سینمای 

سپهر  مستند و تجربی،

 مومنی

 NA-319-01-0031 15 سالخی سپهر مومنی

مرکز ، زهره عباسی

مستند  ینمایرش سگست

یو تجرب  

 NA-301-01-0030 16 تولد زهره عباسی

پورمهردخت خرمی مهردخت خرمی پور سافرم   NA-1111-01-0111 17 

دلوئیمحمد نوریامیر نوری دلویی رمگسخ   NA-0901-01-0134 18 

مرکز ، فهیمه قبادی

گسترش سینمای مستند 

 و تجربی

 NA-011-01-0014 19 ای دی فهیمه قبادی

 NA-034-01-0001 21 ریش سفید امیرحسین نوروزی امیرحسین نوروزی

ابوالقاسم ، لیال آهنگ

آیدا ، الشعراافخم

شاهیسلیمانی نظری  

 ،مجتبی ترکی ،شیما پورمحمدی

آیدا ، مریم علوی ،لیال آهنگ

فاطمه  ،سلیمانی نظری شاهی

ابوالقاسم  ،سینا بسطامی، اقبال

الشعراافخم  

یرَثه  NA-1314-01-0001 21 



مرکز ، فائزه دادگرآزاد

مستند  ینمایگسترش س

یو تجرب  

 NA-1101-01-0031 22 103 فائزه دادگرآزاد

 NA-0300-01-0030 23 دماغ حمیده تیموری حمیده تیموری

الدین مخبرحسام دانشگاه سوره تهران روس دانشگاه سورهخ   NA-031-01-0011 24 

اجنامهزرت ریحانه مستوفیان ریحانه مستوفیان  NA-0333-01-0011 25 

 

 فیلم بلند(ی ایران )مسابقه برگزیدگان

 ردیف کد اثر نام اثر کارگردان تهیه کننده

هزاد نعلبندیب هاکاغذپاره بهزاد نعلبندی   NA-0011-01-1034 1 

 


