
 : هاافسانه مسابقه پنجمین دوره نهایی یافتگان به مرحلهفهرست راه

 فانتزی

 آثار کوتاه

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 بصیر صمیمی سایه ی سرو ۱

 سورن کریمی قوانین قتل ۲

 فرنوش فرجادی راد در اعماق جنگل ۳

 رویا زنده بودی دی زنگرو ماه ولکا ۴

 محمد بابایی نفرین ۵

 مهرداد اسماعیل پور مکعب آرزوها ۶

 آرمین مسجدی زاده الماس ِسحر ۷

 سارا خیابانچیان وچهار ساعتهیک استراحت بیست ۸

 ُکالبیفرانک  شازده ی وطنی ۹

 علیرضا عسگرپور خامنه یک نویسنده ۱۰

 علیرضا عسگرپور خامنه تاسیان ۱۱

 منا تابش ُکشفرشته ۱۲

 ترانه خوشبخت هلو سان شاین ۱۳

 لیال کارزند رمال ۱۴

  

 آثار بلند

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 زادهشیما شریف ی آرواندورمجموعه ۱

 ناهید عارفی تاج ۲

 یگانه مزینانی ناکجاکافه ای در  ۳

 هدی موتورچی تسخیر شده )راز یاقوت سرخ( ۴

 هدی موتورچی تسخیر شده )گذر از زمان( ۵

 بهمن احمدی ماجرای ظهور ناگهانی کتاب دوم ۶

  



  

 

 تخیلیعلمی

 آثار کوتاه

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 سورن کریمی ژنراتوری که فریاد کشید ۱

 ریاضیآرمین  استراحت مطلق ۲

 لیال کارزند منزوی ۳

 مرتضی بایگی سقوط ۴

 حسین خاموشی گاراژیک قاچ روشنایی بیرون از کافه ۵

 منا تابش بازمانده ۶

 میالد پرنیانی مسح سبز ۷

 سهیل مقیمی قهقرا ۸

 محمد سرابي دروازه فوالد ۹

 میالد پرنیانی سفر یزیره ۱۰

 هدی داستانی آمونیوم دی کرومات ۱۱

  

  

 آثار بلند

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 علیرضا شیخی هزارتوی دردسر ۱

 پوریا سعیدی نفرین مریخ ۲

 علیرضا برازنده نژاد دریاچه ۳

 زهره فرهادی این رویا نیست ۴

دروازه ها -دختر ابدی  ۵  زهره لشگری انباردان 

  

  



 وحشت:

 آثار کوتاه

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 علی پاینده جهرمی میتراقصه های  ۱

 زهرا نعیمی زار ۲

 مهران فانی کافه دختر ۳

 مهریماه رمضانی لیندی شیطان ده ۴

 محمد اسعدی کافه مینیمال ۵

 نسیم سهیلی مینیاتور های قاتل ۶

 محمدسعید احمدزاده صبِح شب گیر ۷

 محمد اسعدی صورت برزخی ۸

 سلطانیالیاس  خوابیدمردی که با چشمان باز می ۹

 محمد اسعدی نفرین سیاه ۱۰

  

  

  

 آثار بلند

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 سحر موتورچی چه کسی نوزاد مرا برد؟! ۱

 محسن رضایی ۱۳پایگاه شماره  ۲

 ساناز سیداصفهانی فالمینگو ۳

 بهزاد قدیمی شکست حصر ۴

  

  

 



 بخش جنبی نویسنده نوجوان: 

 آثار نویسندگان نوجوان

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 نرگس زارعی ابتال ۱

 محمد متین وحیدی تا به قاف ۲

 مینو ربیعی دوباره مرگ و دخترجوان ۳

 کیارش باقری چندرگه ها ۴

 سروش فرحی رستمی سلحشوران طوس ۵

 مینا عطایی جادوگر خواب خور ۶

 مینا عطایی مریضی ابرها ۷

  

  

 بخش جنبی فیلمنامه، نمایشنامه: 

فیمنامه -آثار نمایشنامه   

 نام نویسنده نام اثر ردیف

 احمد نوری شب یلدا ۱

 گلزار رضوی خانه شاتوتی ۲

 ریحانه کفشچیان مقدم کفشهای نو برای لیلی ۳

 میرعلیرضا رنجبر بازی کثیف ۴

 پژمان سهرابی هوسباز کرملین ۵

 نغمه تفلیسی شب سفید ۶

 سعید محمدی وشکی رستوران ۷

 ساحل اسماعیلی فرشته موسیقی ۸

  

 


