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ن1
سال

14-16

 مسابقه نیمه بلند ملی

راهپرستاره)59(
 احمد سیدکشمیری

شهرگمشده)56(
مهدی افشارنیک

 مسابقه نیمه بلند ملی

بازمانده)44(
 علیرضا کرمی

واهگ)52()ملی و بین الملل(
حدیث جان بزرگی

 مسابقه نیمه بلند ملی

دیوارههایمرز)42(
 فاطمه مرزبانی

عزیز)53(
مهدیه  سادات محور

 مسابقه نیمه بلند ملی

جایزخمجنگ)42(
 عرفان علیحسن زاده
بلواراتحاد)50(

صادق زارع

 مسابقه نیمه بلند ملی

دفک)42(
 بهنام بیرم وند
اپوش)52(

بهمن ابراهیمی

16-18
 مسابقه بلند ملی

قانماز)95(
علی قاسمی، سیدجعفر موسوی

 مسابقه بلند ملی

دیافراگم)66(
جواد وطنی

 مسابقه بلند ملی

پیلهابریشم)75(
محسن آقایی

 مسابقه بلند ملی

امینالضرب)90(
جمشید بیات ترک

 مسابقه بلند ملی و آوینی

ردیازیکمرد)77(
ساسان فالح فر

18-20
 مسابقه بلند ملی

کوهستانبیصدا)72(
فرود عوض پور

 مسابقه بلند ملی و آوینی

پاییزپنجاهسالگی)70(
محسن اسالم زاده اسکستانی

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

اپیبینمرگوزندگی)63(
مهدی سالکی

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

آقانعمت)84(
علی تک روستا

 مسابقه بلند ملی

برزخیها)79(
عارف افشار

20-22
 مسابقه بلند ملی و آوینی

سهنهزارم)70(
بهروز نورانی پور

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

خونهمامانشکوه)76(
مهدی بخشی مقدم

مسابقه بلند ملی و بین الملل

غیرمسکونی)82(
مسعود زارعیان

 مسابقه بلند ملی و آوینی

قرارروزشانزدهم)62(
محمد احسان اصغرزاده

 مسابقه بلند ملی و آوینی

برایپسازمرگم)65(
عبدالرضا نعمت اللهی

ن2
سال

14-16

 مسابقه کوتاه ملی

آنجلینا)37()ملی و بین الملل(
 رضا دانش پژوه

پیرطاهر)35(
حامد قاسمی

 مسابقه کوتاه ملی

اصیل)26(
 سعید آلبوعبادی

روایتفرهت)29(
امیراطهر سهیلی

 خارج از مسابقه

مازیارآلداوود)47(
 بهنام نجم الدین

هپکوتیزم)41(
سعید ساروقی

 خارج از مسابقه

آبیروشن)75(
ابوالفضل توکلی

 خارج از مسابقه

بوچیا)50(
حسین همایونفر

16-18

 مسابقه کوتاه ملی

مهلقا)18(
 مریم جمالی

سنگهایمرز)35(
 روح هللا اکبری

فرشعرش)31(
روح هللا توکلی

 مسابقه کوتاه ملی

پروازبرفرازسرزمینخورشید)37(
 مهدی باقری

کشیمعاشق)37()ملی و بین الملل(
 امیر آقاعبدالهی
ققنوس)5(
مونا شمس

 مسابقه کوتاه ملی

ماهر)39(
 محمد سلیمی راد

آتاوغالن)31()ملی و بین الملل(
 هادی شریعتی

رضایتمادر)26(
امین لطفی شهپر

 مسابقه کوتاه ملی
یکقایقرویدریا)29(
 آرمان قلی پور دشتکی

ماراتنبهسویخطباریکقرمز)34(
 کتایون جهانگیری

ساموراییهادرکردستان)27(
مصعب عباسی سر، سرکوت نیکدل

 مسابقه کوتاه ملی

آستانخورشید)26(
 حمیدرضا محروقی

سرخدار)39(
 محسن سخا

پسرکوهستان)30(
احسان کمرخانی

18-20
 مسابقه نیمه بلند ملی

علیُمسیو)59(
مسعود میر

 مسابقه نیمه بلند ملی

جادهاستخوان)57(
بهروز نورانی پور

 مسابقه نیمه بلند ملی و بین الملل

آبماراخواهدبرد)56(
محمد احسانی

 مسابقه نیمه بلند ملی و بین الملل

اسپانک)58(
محمدرضا خوش فرمان

 مسابقه نیمه بلند ملی

خیشیکهدشتهارا
شیارزد)54(

احسان غیبی حاجیور

20-22

 مسابقه آوینی

درپسجنگ)75(
 محمدحسین محمودیان

همهچیزازباالقشنگتراست)22(
کاوه حدادی

 مسابقه آوینی

پناهبهدریا)22(
 کامران رحیمی

آغازگریکپایان)71(
امید حسن زاده

 مسابقه آوینی

عملیاتدماوند)41(
 احسان مشکور

ضیاءالدین)61(
محمدرضا دهستانی

 مسابقه آوینی

6410روزاسارت)84(
زهره نجف زاده

 مسابقه آوینی

درپسجنگ)75(
محمد حسین محمودیان

همهچیزازباالقشنگتراست)22(
کاوه حدادی
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ن9
سال

16-18

افتتاحیه

مسابقه بلند ملی

دنیایوحشیزاگرس)74(
فرشاد افشین پور

مسابقه بین الملل کوتاه

The last photo (20) 
Mehmet Akif Guler 

Don’t get too comfortable (9) 
Shaima Al Tamimi 

Balcony concert (16) 
Diana Kadlubowska, Krzysztof 

Muhammad Sato, 
the Japanese Muslim (39) 

Atsushi Kadowaki



مسابقه بین الملل کوتاه

Yesterday, today, tomorrow (15)
Orhan Dede 

uStopia (30)
Denisa Parobekova 

45th Parallel (15) 
Lawrence Abu Hamdan 

And then they burn the sea (12) 
Majid Al-Remaihi



18-20

 مسابقه آوینی

عملیاتدماوند)41(
 احسان مشکور

ضیاءالدین)61(
محمدرضا دهستانی

نکوداشت
نادرطالبزاده

 مسابقه آوینی

6410روزاسارت)84(
زهره نجف زاده

بزرگداشت
سیدمحسنطباطباییپور

 مسابقه آوینی

پناهبهدریا)22(
 کامران رحیمی

آغازگریکپایان)71(
امید حسن زاده

20-22
 خارج از مسابقه

هنرمندواحدپنج)58(
محمدصالح حجت اسالمی

 خارج از مسابقه

گوششیطون،کر)79(
مهدی بوستانی شهربابکی

 خارج از مسابقه

زومرهایایرانی)65(
امیرحسین خلیل زاده

 خارج از مسابقه

النهپرستوها)33(
 نرگس شکیبافر، مهرگان درستکار

ناتمامی)55(
عاطفه صبور

 خارج از مسابقه

معجزهیبناسان)86(
حبیب احمدزاده

ن10
سال

14-16

مسابقه بین الملل نیمه بلند

Joao Ayres, an independent 
painter (52) 

Diogo Varela Silva

مسابقه بین الملل نیمه بلند

This cannot be atoned for (42) 
László Halász 

Only the wind (58) 
Zofia Kowalewska

مسابقه بین الملل نیمه بلند

Ivan’s ladder (60) 
Nikolay Bem

مسابقه بین الملل نیمه بلند

The long wave (45) 
Simone Pizzi 

Joaquin my cousin (47) 
Luciano Giardino

مسابقه بین الملل بلند

Vedette (99) 
Claudine Bories, Patrice Chagnard

16-18
مسابقه بین الملل بلند

All those decisions (73) 
Juan Ignacio Zevallos

مسابقه بین الملل بلند

GES-2 (78) 
Nastia Korkia

مسابقه بین الملل بلند

Roots (79)
Tea Lukač

مسابقه بین الملل بلند

Steel life (80)
Manuel Bauer

مسابقه بین الملل بلند

Eskape (70) 
Neary Adeline Hay

18-20
پرترهبینالملل

Vertigo (117) 
Haruo Inoue

پرترهبینالملل

Ablaze (80)
Alec Morgan, Tiriki Onus

بینالمللبلندوپرتره

Thirty five (70)
Ashique Mostafa

پرترهبینالملل

Lynch-Oz (109)
Alexandre O. Philippe

نمایش ویژه بین الملل

Intensive life unit (73) 
Adéla Komrzý

20-22
نمایش ویژه بین الملل

Four journeys (113) 
Louis Hothothot

نمایش ویژه بین الملل

Angeles of Sinjar (109) 
Hanna Polak

نمایش ویژه بین الملل

Aurora’s sunrise (96) 
Inna Sahakyan

نمایش ویژه بین الملل

Fragments from heaven (84) 
Adnane Baraka
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ن6
سال

14-16
مسابقهبلندملیوبینالملل

اپیبینمرگوزندگی)63(
مهدی سالکی

مسابقهبلندملی

برزخیها)79(
عارف افشار

مسابقهبلندملیوبینالملل

آقانعمت)84(
علی تک روستا

مسابقهبلندملی

کوهستانبیصدا)72(
فرود عوض پور

مسابقهبلندملیوآوینی

پاییزپنجاهسالگی)70(
محسن اسالم زاده اسکستانی

16-18
مسابقهبلندملیوبینالملل

غیرمسکونی)82(
مسعود زارعیان

مسابقهبلندملیوآوینی

برایپسازمرگم)65(
عبدالرضا نعمت اللهی

مسابقهبلندملیوآوینی

قرارروزشانزدهم)62(
محمد احسان اصغرزاده

مسابقهبلندملیوآوینی

سهنهزارم)70(
بهروز نورانی پور

مسابقهبلندملیوبینالملل

خونهمامانشکوه)76(
مهدی بخشی مقدم

18-20

مسابقهنیمهبلندملی

دیوارههایمرز)42(
 فاطمه مرزبانی

عزیز)53(
مهدیه  سادات محور

مسابقهنیمهبلندملی

دفک)42(
 بهنام بیرم وند
اپوش)52(

بهمن ابراهیمی

مسابقهنیمهبلندملی

جایزخمجنگ)42(
 عرفان علیحسن زاده
بلواراتحاد)50(

صادق زارع

مسابقهنیمهبلندملی

راهپرستاره)59(
 احمد سیدکشمیری

شهرگمشده)56(
مهدی افشارنیک

مسابقهنیمهبلندملی

بازمانده)44(
 علیرضا کرمی

واهگ)52()ملیوبینالملل(
حدیث جان بزرگی

20-22
مسابقهبلندملیوآوینی

ردیازیکمرد)77(
ساسان فالح فر

مسابقهبلندملی

پیلهابریشم)75(
محسن آقایی

مسابقهبلندملی

امینالضرب)90(
جمشید بیات ترک

مسابقهبلندملی

قانماز)95(
علی قاسمی، سیدجعفر موسوی

مسابقهبلندملی

دیافراگم)66(
جواد وطنی

3
ن
سال

14-16

مسابقه بین الملل کوتاه

Yesterday, today, tomorrow (15) 
Orhan Dede 

uStopia (30) 
Denisa Parobekova 
45th Parallel (15) 

Lawrence Abu Hamdan 
And then they burn the sea (12) 

Majid Al-Remaihi



مسابقه بین الملل کوتاه

The last photo (20) 
Mehmet Akif Guler

Don’t get too comfortable (9) 
Shaima Al Tamimi 

Balcony concert (16) 
Diana Kadlubowska, Krzysztof 

Muhammad Sato, 
the Japanese Muslim (39) 

Atsushi Kadowaki

16-18
مسابقهنیمهبلندملیوبینالملل

آبماراخواهدبرد)56(
محمد احسانی

مسابقهنیمهبلندملی

خیشیکهدشتهاراشیارزد)54(
احسان غیبی حاجیور

مسابقهنیمهبلندملیوبینالملل

اسپانک)58(
محمدرضا خوش فرمان

مسابقهنیمهبلندملی

علیمسیو)59(
مسعود میر

مسابقهنیمهبلندملی

جادهاستخوان)57(
بهروز نورانی پور

18-20

مسابقهکوتاهملی

ماهر)39(
 محمد سلیمی راد

آتاوغالن)31()ملیوبینالملل(
 هادی شریعتی

رضایتمادر)26(
امین لطفی شهپر

مسابقهکوتاهملی

آستانخورشید)26(
 حمیدرضا محروقی

سرخدار)39(
 محسن سخا

پسرکوهستان)30(
احسان کمرخانی

مسابقهکوتاهملی

یکقایقرویدریا)29(
 آرمان قلی پور دشتکی

ماراتنبهسویخطباریکقرمز)34(
 کتایون جهانگیری

ساموراییهادرکردستان)27(
مصعب عباسی، سرکوت نیکدل

مسابقهکوتاهملی

مهلقا)18(
 مریم جمالی

سنگهایمرز)35(
 روح هللا اکبری

فرشعرش)31(
روح هللا توکلی

مسابقهکوتاهملی

پروازبرفرازسرزمینخورشید)37(
 مهدی باقری

کشیمعاشق)37()ملیوبینالملل(
 امیر آقاعبدالهی
ققنوس)5(
مونا شمس

20-22

مسابقهکوتاهملی

آنجلینا)37()ملیوبینالملل(
 رضا دانش پژوه

پیرطاهر)35(
حامد قاسمی

مسابقهکوتاهملی

اصیل)26(
 سعید آلبوعبادی

روایتفرهت)29(
امیراطهر سهیلی

مسابقهبلندملی
دنیایوحشیزاگرس)74(

فرشاد افشین پور
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14-16
 نمایش ویژه بین الملل

(84) Fragments from heaven 
Adnane Baraka

نمایش ویژه بین الملل

Intensive life unit (73) 
Adéla Komrzý

پرترهبینالملل

Vertigo (117) 
Haruo Inoue

پرترهبینالملل

Ablaze (80) 
Alec Morgan, Tiriki Onus

16-18
نمایش ویژه بین الملل

Angeles of Sinjar (109) 
Hanna Polak

نمایش ویژه بین الملل

Four journeys (113) 
Louis Hothothot

نمایش ویژه بین الملل

Aurora’s sunrise (96) 
Inna Sahakyan

مسابقه بین الملل بلند

Vedette (99) 
Claudine Bories, Patrice Chagnard

پرترهبینالملل

Lynch-Oz (109) 
Alexandre O. Philippe

18-20
مسابقه بین الملل نیمه بلند

Ivan’s ladder (60) 
Nikolay Bem

بینالمللبلندوپرتره

Thirty five (70) 
Ashique Mostafa

مسابقه بین الملل نیمه بلند

The long wave (45) 
Simone Pizzi 

Joaquin my cousin (47) 
Luciano Giardino

مسابقه بین الملل نیمه بلند

Joao Ayres, 
an independent painter (52) 

Diogo Varela Silva

مسابقه بین الملل نیمه بلند

This cannot be atoned for (42) 
László Halász 

Only the wind (58) 
Zofia Kowalewska

20-22
مسابقه بین الملل بلند

Roots (79) 
Tea Lukač

مسابقه بین الملل بلند

Eskape (70) 
Neary Adeline Hay

مسابقه بین الملل بلند

Steel life (80) 
Manuel Bauer

مسابقه بین الملل بلند

All those decisions (73) 
Juan Ignacio Zevallos

مسابقه بین الملل بلند

GES-2 (78) 
Nastia Korkia

برنامهینمایشموزهسینما
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبه

25آذر24آذر23آذر22آذر21آذر

ما
سین

موزه

16-18
 مسابقه بلند ملی

کوهستانبیصدا)72(
فرود عوض پور

 مسابقه بلند ملی

قانماز)95(
علی قاسمی، سیدجعفر موسوی

 مسابقه بلند ملی

دیافراگم)66(
جواد وطنی

 مسابقه بلند ملی

پیلهابریشم)75(
محسن آقایی

 مسابقه بلند ملی

امینالضرب)90(
جمشید بیات ترک

18-20
 مسابقه بلند ملی و آوینی

ردیازیکمرد)77(
ساسان فالح فر

مسابقه بلند ملی

دنیایوحشیزاگرس)74(
فرشاد افشین پور

 مسابقه بلند ملی و آوینی

پاییزپنجاهسالگی)70(
محسن اسالم زاده اسکستانی

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

اپیبینمرگوزندگی)63(
مهدی سالکی

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

آقانعمت)84(
علی تک روستا

20-22
 مسابقه بلند ملی

برزخیها)79(
عارف افشار

 مسابقه بلند ملی و آوینی

سهنهزارم)70(
بهروز نورانی پور

 مسابقه بلند ملی و بین الملل

خونهمامانشکوه)76(
مهدی بخشی مقدم

مسابقه بلند ملی و بین الملل

غیرمسکونی)82(
مسعود زارعیان

 مسابقه بلند ملی و آوینی

قرارروزشانزدهم)62(
محمد احسان اصغرزاده


