
ن 1
سال

سانس 1
10:30 الی 12

سانس 2
13 الی 14:15

سانس 3
14:30 الی 15:45

سانس 4
16 الی 17:30

سانس 5
18 الی 19:45

سانس 6
20 الی 21:45

سانس 
ویژه کودک و 

نوجوان 

تش نماهنگ ابراهیم در آ
آرش آقاجانی 

2 دقیقه

مستند نان گزیده ها 2 
محمد رضا حاج محمد 

حسینی
63 دقیقه

مستند کوهزاد
مجید ایراندوست

40 دقیقه

مستند ضد )پایان آب( 
محسن کریمیان

36 دقیقه

ن 2
سال

سانس 1
10:30 الی 12

سانس 2
13 الی 14:15

سانس 3
14:30 الی 15:45

سانس 4
16 الی 17:30

سانس 5
18 الی 19:45

سانس 6
20 الی 21:45

ن 3
سال

سانس 1
10:30 الی 12

سانس 2
13 الی 14:15

سانس 3
14:30 الی 15:45

سانس 4
16 الی 17:30

سانس 5
18 الی 19:45

سانس 6
20 الی 21:45

سانس 7
22 الی 23

سانس 7
22 الی 23

فیلم  مافیلم های کودک و نوجوان

نماهنگ بهشت زمینی 
مهران علوی

5 دقیقه

احمد  

7 دقیقه
 اکسیژن

 8 دقیقه
نبرد البرز 

43 دقیقه
 تفنگ عکاس

  22 دقیقه
کوچک جان

  7 دقیقه

مستند یکی از ما
 )بی بی( 

امیراطهر سهیلی 
43 دقیقه

داستانی کوتاه

مستند قیچی تیز 
علیرضا باغشنی

48 دقیقه

ایده و 
فیلمنامه  نویسی

مدرس: مسعود ده نمکی

A m m a r F i l m . i r

بـــــــرنامــــــــــه 
ــش  نمایــــــــــــ
فیلم هـــــــای 
دوازدهمیــن 
جشــــــــنواره 
مردمــــــــــــــیݡ 
فیلم عمّـــــــار

ین
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ســ
ا فل

نم
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 سـ
دی

 23
به 

ــــن
ـــــــ

ج ش
پن

-

مستند عبداهلل 
مصطفی داالیی

  52 دقیقه

مستند یکی از ما
)  )هفت برادر

احمدحسین شفیق 
43 دقیقه

مستند میل 6 
 فرهاد دوانقی

38 دقیقه

مستند ماجرای
اسالم آباد

مهدی آخوندی
40 دقیقه

اتاق گفتگو   / 5دقیقه
بابا  / 7 دقیقه

به رنگ بی رنگ/   10دقیقه
 پاس /   4 دقیقه

پدر /  4 دقیقه
پیغام /   5 دقیقه
تقاطع   / 3 دقیقه

 روضه ی خانگی  / 4 دقیقه 
 ستاره بارون / 4دقیقه 

سرباز / 3دقیقه 
شهیدانه زیستن )سهم(/3دقیقه

صاحبخانه ی خوب/ 3دقیقه
ضبط صوت / 4دقیقه

عملیات محله / 3دقیقه
کفش دزدک/ 3دقیقه

کالس / 3دقیقه
کالس انالین / 2دقیقه

گوشی باز / 2دقیقه
مجموعۀ برای ایران/  5دقیقه

هم دم / 4دقیقه
یک هفته بعد /  7دقیقه

مستند عملیات المپیک
حسین الهام 

80 دقیقه

نماهنگ مسافر
امید توتونچی 

5 دقیقه

نقش ویژه 
سینمای علم

از اجوتینمنت تا ساینتینمنت
بررسی مناسبات هالیوود و یوتیوب

در ایجاد دانشگاه آینده

سخنران: حسن عباسی

مستند طالی بیابان
سعید فرزانمهر

  55 دقیقه

نماهنگ ایرانیوم 
سید مهدی کرباسی

9 دقیقه

مستند رفاقت هایتک  
هاشم مسعودی - محمد 

صادق رمضانی مقدم 
29 دقیقه

مستند ماموریت یازدهم
علی احمدی

50 دقیقه

مستند گنج پنهان
 مظفر حسینخانی هزاوه 

41 دقیقه

نماهنگ تشنه
 اسماعیل معنوی

3 دقیقه

مستند معیشت 
با دستان خالی

سیدحامد قاسمی
50 دقیقه

مستند استراحت 
بماند

علی تک روستا
46 دقیقه

پرستوی جامانده 
13دقیقه

بیشه دراز دروازه آسمان
7دقیقه

نان
5دقیقه

خیابان شهدا
7دقیقه

از رمضان تا رمضان
9دقیقه

کوه عزت
31دقیقه

تولید، اشتغال، 
مانع زدایی

5دقیقه
فرصتی برای رویش

11 دقیقه
مستند عقیق 

حسین روئین تن
28 دقیقه

فیلم  ما

داستانی  برنده
 علی کیوان
15 دقیقه

مستند بغداد یک و 
بیست

سید حسین ربیع 
حسینی
21 دقیقه

داستانی  دختر ایران 
 سید جالل دهقانی 

اشکذری
90 دقیقه

مستند خط شکن
سعید ارغیانی

47 دقیقه

شب اندیشه
ویژه برنامه

جشنواره علوم انسانی

مستند  لیبیدو - 
خونریزی

محمد خوشدل فر
39 دقیقه


