
0011 دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران  

المللیافته به بخش بینآثار ایرانی راه  

 ردیف کد اثر نام اثر بخش کارگردان تهیه کننده

مرکز  آبادی,هحمید محمدی حج

بیگسترش سینمای مستند و تجر  
مید محمدی حجة آبادیح   NA-0351-01-1985 0 گذشته فیلم کوتاه 

 سینمای مستند و مرکز گسترش

اهورا شهبازی، تجربی  
  NA-831-01-1982 1 کالغ فیلم کوتاه اهورا شهبازی

  NA-0281-01-1803 5 جسم خاکستری فیلم کوتاه سمانه شجاعی سمانه شجاعی

  NA-0281-01-1880 0 نهنگ سفید فیلم کوتاه امیر مهران امیر مهران

 مرکز گسترش سینمای مستند و

محبوبه کالیی تجربی،  
  NA-159-01-5111 3 دیوار چهارم فیلم کوتاه محبوبه کالیی

 مرکز گسترش محبوبه محمدزکی,

 سینمای مستند و تجربی
  NA-1130-01-5118 2 آنیما فیلم کوتاه محبوبه محمدزکی

مرکز گسترش  پژمان علی پور,

 سینمای مستند و تجربی
  NA-883-01-5011 1 بادها کجا می میرند فیلم کوتاه پژمان علی پور

 فرناز موذن
ز فرنا بهروز سلیمانی نذیر,

رشیرین سلیمانی نذی موذن,  
  NA-5213-01-5011 9 راهی فیلم کوتاه

تولید دانشجویی دانشگاه 

 سید شعیب حسینی صداوسیما،

 مقدّم

علی  حسین جمشیدی,

 تقوایی
  NA-5219-01-5019 8 راز پیژامه بابا فیلم کوتاه

علی فتوحی مهدی صدیقی, مهدی صدیقی   NA-5021-01-5180 01 گوبانگی فیلم کوتاه 

 انجمن سینمای جوان ایران، محسن

 صالحی فرد
  NA-1012-01-5512 00 پیکره فیلم کوتاه محسن صالحی فرد

ری امور سینمایی کانون پرورش فک

 کودکان و نوجوانان
  NA-0139-01-5015 01 خرچنگ فیلم کوتاه شیوا صادق اسدی

ری امور سینمایی کانون پرورش فک

 کودکان و نوجوانان
 فیلم کوتاه صادق جوادی نیکجه

بادهای پاییزی، 

بادهای بهاری و دو 

 کبوتر

NA-0139-01-5012 05  

  NA-0939-01-5039 00 آتش سرخ فیلم کوتاه مونا عبداله شاهی احسان توسلی زاده

  NA-0351-01-5118 03 ناهار درچمنزار فیلم کوتاه فریاد بیات فریاد بیات



 ردیف کد اثر نام اثر بخش کارگردان تهیه کننده

منجیلی, مرکز فاطمه غروی 

بیگسترش سینمای مستند و تجر  
  NA-1021-01-5111 02 دست و تخم مرغ کودک و نوجوان فاطمه غروی منجیلی

ری امور سینمایی کانون پرورش فک

 کودکان و نوجوانان
  NA-0139-01-5010 01 قدم یازدهم کودک و نوجوان مریم کشکولی نیا

ری امور سینمایی کانون پرورش فک

ننوجواناکودکان و   
  NA-0139-01-5013 09 بعله! کودک و نوجوان مهین جواهریان

  NA-1303-01-0800 08 تجربه ی تجربی کسری یزدانی کسری یزدانی

  NA-5101-01-0822 11 زوزه تجربی پارسا بزرگانی پارسا بزرگانی

  NA-000-01-5035 10 چرخ دنده تجربی عقیل حسینیان عقیل حسینیان

بیگیمهدی علی  مهدی علی بیگی   NA-1103-01-1352 11 شماره های افسانه ای تلویزیونی 

یرسول حسین، سیمای مرکز البرز هدا مسعودی رسول حسینی,   تلویزیونی 
نمایش  -جنگل آبی

 مخصوص
NA-1011-01-1805 15  

یزمرکز پویانمایی صبا، امیر سحرخ  
هاجر  امیر سحرخیز,

 مهرانی,مرتضی ناییجی
  NA-5205-01-5515 10 چیا شیر نمیخوره! تلویزیونی

  NA-519-01-5510 13 سفرنامه صبا تلویزیونی حسام الدین مخبر اقبال واحدی

ایده گزین ارتباطات روماک 

محمود ، عقیل حسینیان(اسنپ)

 فدوی

  NA-000-01-1909 12 ماییم و یک زمین تبلیغاتی عقیل حسینیان

(، دیجی کاال)نو آوران فن آوازه

 عقیل حسینیان
نعقیل حسینیا   NA-000-01-5110 11 روز یوز ایرانی تبلیغاتی 

  NA-000-01-5031 19 واویال ویلی تبلیغاتی عقیل حسینیان عقیل حسینیان

انتشارات همراهان جوان, محمد 

 فرد
بان کوچکمحیط تبلیغاتی یگانه مقدم  NA-0900-01-5105 18  

  NA-0090-01-1089 51 کاکایی دانشجویی زهرا مالیری شعری مالیری

صالحیامیرحسین   
زهرا کبابیان,امیرمهدی 

 صفدری
  NA-0981-01-1350 50 خاطرات زمستان دانشجویی

ساسان پورمعصومی سحر طرزی,   NA-5090-01-1938 51 مارا گناهی نیست دانشجویی سحر طرزی 



 ردیف کد اثر نام اثر بخش کارگردان تهیه کننده

دانشگاه هنر و دانشگاه فیلم 

 بابلزبرگ
  NA-0189-01-5033 55 وطن دانشجویی لیال آهنگ

 مرکز گسترش سینمای مستند و

سپهر مومنی، تجربی  
  NA-113-01-5011 50 سالخی دانشجویی سپهر مومنی

  NA-5250-01-5520 53 دماغ دانشجویی حمیده تیموری حمیده تیموری

هاکاغذپاره فیلم بلند بهزاد نعلبندی بهزاد نعلبندی  NA-5519-01-1018 52  

  

 


