
 
 

 یافته به بخش مسابقه پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشدآموزی راههای دانشفیلم اسامی 

 صدا و سیما پخش خواهد شد. 4ماه از شبکه بهمن 52تا  52که از تاریخ 

 باشد.آموزان میهای دانشاسامی بر اساس ترتیب الفبایی استان 

 ردیف فیلمنام  کارگردان استان

 1 های مردهازدواج نگین نجاری اصفهان

 5 همبا هم، بی بهار رادمهر اصفهان

 3 ره، رها، رُهام زادهفاطمه حسن اصفهان

 4 فضای زندگی ایلیا رمضانی بوشهر

 2 ها رفتندماهی هلیا توانایی بوشهر

 6 مایخداحافظ ش ییآقا هیهان خوزستان

 7 سرد یهادر رگ اتیح ینگار طهماسب خوزستان

 8 نبض مریم کریمی زنجان

 2 امید آناهیتا سفالی زنجان

 11 آخرین سالح فاطمه بابایی زنجان

 11 انتخاب مبینا حمزه شهرتهران

 15 سازیمخاطره می ملیکا آقایی شهر تهران

 13 سیاه و سفید پرنیان سعادتی شهر تهران

 14 سفر بارانی پریسا محسنی شهر تهران

 12 ة سکوتهقهق سحر منفرد فارس

 16 کروسکوپیرمیز ،یتجرب یحنانه رجب نیقزو

 17 ریدو مس یرعنا الماس قم

 18 شام آخر یسارا ترق کردستان

 12 ترس یانصار لیمحمدسه کرمان

 51 فصل سکوت یونسی نیام یمرکز

 51 آموزش سفال هزاوه یخاننیحس نینگ یمرکز

                                                              

                                                                      

                            



 
 

 دالمللی فیلم رشاسامی فیلم های  معلمان و دانشجومعلمان راه یافته به بخش مسابقه پنجاهمین جشنواره بین

 صدا و سیما نمایش داده شوند. 4بهمن از شبکه  52بهمن تا  52که قرار است از 

 باشد.های محل خدمت شرکت کنندگان میاسامی به ترتیب الفبایی استان 

 

 ردیف نام فیلم کارگردان زمان قالب استان

 1 آلما )سیب( امیرحسین طالشی 51 داستانی آذربایجان شرقی

 5 رها همچون باد کشتگرجواد  57 مستند اصفهان

 3 آشتی سخن آبادیمریم سجادی نجف 16/2 پویانمایی اصفهان

 4 پُلوُس منصور غالمی 12 داستانی تهران

 2 قبل از رسیدنِ خرمالوها غالمرضا ساغرچیان 3 داستانی تهران

 6 پیوسته فرزانه قبادی 41/1 پویانمایی تهران

 7 مهمان اسماعیلیانمیالد  31/13 مستند خراسان رضوی

 8 الالیی محمد مرادی جاوید 16 مستند خوزستان

 2 سیب سرخ رویا حسنی 42/3 پویانمایی زنجان

 11 شاد صدیقه خواجه حسنی 14 داستانی های تهرانشهرستان

 11 آزاده نژادمیرعباس خسروی 31/11 داستانی های تهرانشهرستان

 15 عروس بلوط روشناسخسرو  18 مستند های تهرانشهرستان

 13 11ساعت محمود الیاسی 8 داستانی قم

 14 شیشه پویا احمدی 14 داستانی کردستان

 12 یک دنیا در یک اتاق بهزاد نعمتی 3 داستانی کردستان

 16 گوَر ایمان قمبری 18 داستانی کهگیلویه و بویراحمد

 17 حاج رحمانقلی حسنی علیرضا نوروزی 52 مستند گلستان

 18 موج اول پورزهرا مسلمی 18 مستند گلستان

 ها، ها، قلبرنگ البنین حاجبی پوریام 12 مستند هرمزگان

 مغزها، دردها 
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