
روح اهللا مالمیر
 رئیس گروه برنامه ریزی جشنوارة بین المللی فیلم رشد 

 اشاره
دانش آمــوزان عصر حاضر با دانش آموزان دهه های شــصت، 
هفتاد، هشــتاد و حتی پنج سال قبل بسیار فرق دارند. آن ها با 
توجه به امکانات، فناوری های علمی، ابزار و وسایل پیشرفته ای 
که در همة زمینه ها در اختیار دارند، گوی سبقت را از بسیاری 
از ما بزرگان ربوده اند و خیلی زودتر از آنکه زمانش فرا برســد، 
پا به دوران بزرگ ســالی نهاده اند. دسترســی آســان و سریع 
دانش آمــوزان به منابع علمی و آموزشــی در همة زمینه ها، از 
جمله فرهنگ و هنر، باعث شــده اســت دانش آموزان در کنار 
تحصیل علم و دانش در مدرســه، نیم نگاهی هم به عاقه ها و 
آرزوهای قلبی خود داشته باشند و در البه الی برنامه های رسمی 
کاس درس، به سراغ رشــته های هنری، از جمله فیلم سازی، 

بروند و آثاری از خود خلق کنند. 
نزدیک به دو دهه اســت که دانش آموزان دوره های اول و دوم 
متوســطه، با میل و رغبت براساس اســتعدادها و توانایی های 
هنری خود در جشــنواره های گوناگون فیلم ســازی، از جمله 
جشنوارة فیلم رشد، شرکت می کنند و ما هر ساله شاهد آثاری 
هستیم که توجه اعضای هیئت انتخاب و هیئت داوران را جلب 
می کند. مسّلم است نخستین جشــنوارة سینمایی کشورمان، 
یعنی جشــنوارة فیلم رشــد، به داشــتن چنین دانش آموزان 
هنرمند و خاقی بر خود می بالد و وجود آنان افق روشن تری را 

برای فردای سینمای ایران رقم خواهد زد؛ ان شاءا... . 

آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة 
دانش آموزان فیلم ســاز در پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم 

رشد است.

 تعداد فیلم های دانش آموزی ثبت شده در دبیرخانه
فیلم هــای دانش آموزی معمــواًل از دو طریق بــه دبیرخانة 
جشنوارة فیلم رشــد می رسند: نخســت از طریق »دبیرخانة 
مســابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی« معاونت پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش  و پرورش که هرساله مسابقات فیلم سازی 
را از ســطح مدرسه تا مرحلة کشــوری برگزار می کند، و دوم 
از طریق خود دانش آموزان فیلم ســاز. در تابستان 1399 تعداد 
185  اثر از طریق معاونت مذکور به دبیرخانة فیلم رشد ارسال 
و اســامی آن ها در سایت جشنواره ثبت شد. عاوه بر این آثار، 
خود دانش آموزان تعداد 60 اثر دیگر را نیز در ســایت جشنواره 
به ثبت رساندند که در مجموع 245 فیلم دانش آموزی از ایران 

در دبیرخانة جشنوارة فیلم رشد در دست بررسی قرار گرفت.

 اعضای هیئت انتخاب فیلم های دانش آموزی
- جواد طوسی
- یداله کریمی

- حمیدرضا کاظمی پور
- روح اهللا مالمیر

در پنجاهمین سکانس جشنوارة بین المللی فیلم رشد

گزارشى از هجدهمين جشنوارة 
دانش آموزان فيلم ساز

آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة آنچه در ادامه می خوانید، گزارشــی از هجدهمین جشــنوارة 

در پنجاهمین سکانس جشنوارة بین المللی فیلم رشد

گزارشى از هجدهمين جشنوارة 
دانش آموزان فيلم سازدانش آموزان فيلم ساز
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 تعداد فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقه
بنا بــر آرای هیئت انتخاب، از بین فیلم های ارسال شــده به 
دبیرخانة فیلم رشــد، تعداد 31 فیلم در قالب های داســتانی، 
مســتند، پویانمایی و نماهنگ برای رقابت در بخش مســابقة 

دانش آموزی از بین 245 اثر دانش آموزی انتخاب شدند. 

 اعضای هیئت داوران فیلم های دانش آموزی
1. سعید پوراسماعیلی

2. سید محمدرضا خردمندان
3. علیرضا دهقان

فیلم  برندگان هجدهمین جشــنوارة   اســامی 
دانش آموزی در جشنوارة پنجاهم 

مراســم اختتامیة پنجاهمین جشــنوارة فیلم رشد عصر روز 
سه شنبه 28 بهمن ماه 1399  در سینما فلسطین برگزار شد و 

بر اساس رأی هیئت داوران، برندگان فیلم دانش آموزی به شرح 
زیر اعام شدند:

دیپلم افتخار و جایزة نقدی رتبة اول اهدا شد به: فیلم داستانی 
»خاطره می سازیم«، به کارگردانی ملیکا آقایی

دیپلم افتخار و جایزة نقدی رتبة دوم اهدا شد به: فیلم مستند 
»ازدواج های مرده«، به کارگردانی نگین نجاری

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی رتبة ســوم اهدا شــد به: فیلم 
پویانمایی »ترس«، به کارگردانی محمدسهیل انصاری

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی رتبة ســوم اهدا شــد به: فیلم 
پویانمایی »انتخاب«، به کارگردانی زهرا )مبینا( حمزه

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شــد به: فیلم مســتند »عبای 
زرین«، به کارگردانی پریا حسین زاده

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شد به: فیلم پویانمایی »نبض«، 
به کارگردانی مریم کریمی

استان كارگردان نام فيلم رديف

اصفهان تينا اسحاقى پدر 1

اصفهان نگين نجارى ازدواج هاى مرده 2

اصفهان بهار رادمهر با هم، بى هم 3

اصفهان فاطمه حسن زاده ره، رها، ُرهام 4

بوشهر ايليا رمضانى فضاى زندگى 5

بوشهر هليا توانايى ماهى ها رفتند 6

خراسان رضوى محمددانيال غالمى مقدم شكار 7

خوزستان هانيه آقايى خداحافظ شيما 8

خوزستان درسا درنشان الاليى 9

خوزستان نگار طهماسبى
حيات در رگ هاى 

سرد
10

خوزستان پريا حسين زاده عباى زرين 11

زنجان مريم كريمى نبض 12

زنجان فائزه وزيرى تبار مِن درون 13

زنجان آناهيتا سفالى اميد 14

زنجان فاطمه بابايى آخرين سالح 15

شهر تهران مبينا حمزه انتخاب 16

شهر تهران ياسمين اعتماديان اتاق رنگى 17

شهر تهران مليكا آقايى خاطره مى سازيم 18

شهر تهران پرنيان سعادتى سياه و سفيد 19

شهر تهران پريسا محسنى سفر بارانى 20

فارس سحر منفرد قهقهة سكوت 21

قزوين حنانه رجبى
تجربى، زير 
ميكروسكوپ 

22

قم رعنا الماسى دو مسير 23

كردستان سارا ترقى شام آخر 24

كرمان محمدسهيل انصارى ترس 25

گيالن مهشيد جمالى سيل در گلستان 26

مازندران شكوفه رمضانپور
نن جان

(مادربزرگ)
27

مازندران مائده شابازاده انتظار 28

مركزى امين يونسى فصل سكوت 29

مركزى نگين حسين خانى هزاوه آموزش سفال 30

يزد مريم زارعين كندوى كالمندى 31

استان كارگردان نام فيلم رديف

جدول1. فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقۀ هجدهمین دورۀ بخش ملی پنجاهمین جشنوارۀ بین المللی فیلم رشد 
(اسامی بر اساس ترتیب الفبایی استان های دانش آموزان مرتب شده اند.)

دانش آموزی از بین 

 اعضای هیئت داوران فیلم های دانش آموزی
1. سعید پوراسماعیلی

2. سید محمدرضا خردمندان
3. علیرضا دهقان

فیلم  برندگان هجدهمین جشــنوارة   اســامی 
دانش آموزی در جشنوارة پنجاهم 

مراســم اختتامیة پنجاهمین جشــنوارة فیلم رشد عصر روز 
سه شنبه 

رديف

جدول
(اسامی بر اساس ترتیب الفبایی استان های دانش آموزان مرتب شده اند.)
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جدول 3. چهاردهمین تا هجدهمین جشنوارۀ دانش آموزان فیلم ساز جشنوارۀ رشد در یک نگاه

جشنوارۀ عنوان
چهل و ششم

جشنوارۀ 
چهل و هفتم

جشنوارۀ 
چهل و هشتم

جشنوارۀ 
چهل و نهم

جشنوارۀ 
پنجاهم

1561361220162245تعداد فیلم های ثبت شده در دبیرخانه

29 ایرانی+6 403514تعداد فیلم های راه یافته به بخش مسابقه
31 ایرانیخارجی

182081315تعداد استان های راه یافته به جشنواره

-5---تعداد کشورهای راه یافته به جشنواره

174 نفر ایرانی24171تعداد دانش آموزان پسر راه یافته به مسابقه

1227 نفر ایرانی16177تعداد دانش آموزان دختر راه یافته به مسابقه

-2311تعداد تندیس زرین اعطاشده

-1311تعداد تندیس سیمین اعطاشده

75154تعداد دیپلم افتخار اعطاشده

2-231تعداد لوح تقدیر

--5--تعداد جایزة حمایتی از طرف سینمای جوانان ایران

سه دیپلم افتخار و ---تعداد جایزة حمایتی از طرف کمیسیون ملی یونسکو
-یک جایزة نقدی

                                                 

جدول 2. استان هایی که فیلم های دانش آموزی آن ها در بخش مسابقۀ فیلم رشد پذیرفته شده اند
تعداد جایزه های کسب  شدهتعداد اثر راه یافته  به بخش مسابقهاستانردیف

یك دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی4اصفهان1

-2بوشهر2

-1خراسان رضوی3

یك لوح تقدیر و جایزۀ نقدی4خوزستان4

یك لوح تقدیر و جایزۀ نقدی4زنجان5

دو دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی5شهر تهران6

-1فارس7

-1قزوین8

-1قم9

-1کردستان10

یك دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی1کرمان11

-1گیان12

-2مازندران13

-2مرکزی14

-1یزد15

چهار دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی –31جمع آثار
  دو لوح تقدیر و جایزۀ نقدی
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