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بلند ملی

مشق امشب ( 78) 
بلند ملی

جا به جایی یا نابه جایی ( 65) 

بلند ملی

پهلوانان نمی میرند ( 64) 
بلند ملی

ننه مخمل ( 73) 
20-22

بلند ملی

یکی از رویاهاي من ( 87) 
بلند ملی

استخوان هاي شکسته ( 62) 

بلند ملی

هنگامه ارکستر سارها به رهبري قباد 

شیوا ( 101) 

بزرگداشت ابراهیم مختاري
نمایش ویژه ملی

بریکوالژ ( 47) 
18-20

بلند ملی

دبستان پارسی ( 63) 
بزرگداشت ارد عطارپور

بلند ملی

چهره پرداز ( 76) 
بزرگداشت حبیب والی نژاد

بلند ملی

ساموئل خاچیکیان؛ 

یک گفت وگو ( 79) 

سالن چارسو

ن 1
سال

14-16
بلند ملی

سمفونی حمید ( 102) 
بلند ملی

کنترپوآن ( 72) 
بلند ملی

برقه ( 73) 
بلند ملی

گزارش یک کوچ ( 72) 

افتتاحیه16-18
بلند ملی

سرباز شماره صفر ( 74) 
بلند ملی

احتضار ( 73) 
بلند ملی

شرق وحشی ( 63) 
بلند ملی

آن مرد با اتوبوس آمد ( 70) 

بلند ملی

برف گیر ( 65) 
بلند ملی

از رنج عاشقی ( 75) 
بلند ملی

ریتم کند ( 77) 

نیمه بلند ملی 14

راکال ( 50) 

پرواز بی بازگشت ( 40) 

نیمه بلند ملی 7

یاسین ( 54) 

بچه هاي زمین خاکی ( 44) 

بلند ملی

ایستوود ( 71) 
بلند ملی

هیچکس منتظرت نیست ( 120) 

نمایش ویژه ملی

خانه بهار ( 51) 
20-22

نمایش ویژه ملی

زمزمه هاي گمشده در دور دست ( 56) 
نمایش ویژه ملی

می  برد تا به کجا ( 61) 

نمایش ویژه ملی

خانه هاي رها شده ( 78) 
نمایش ویژه ملی

بی رنگی ( 78) 
نمایش ویژه ملی

آن مرد دیگر در را باز نکرد ( 51) 

18-20

نیمه بلند ملی 2

قلعه برقرار ( 51) 

یاشماق ( 50) 

نیمه بلند ملی 4

گیسلو ( 59) 

روسیاه ( 40) 

نیمه بلند ملی 6

روزهاي ناتمام ( 46) 

آن شب ( 55) 

نیمه بلند ملی 8

خروج ممنوع ( 58) 

آخرین پسر گلجان ( 46) 

نیمه بلند ملی 10

آقاي صیاد را ول کنید! ( 52) 

احمد ( 44) 

کوتاه ملی 7

سایه باد ( 12) 

باال بمان ( 39) 

خوره ( 38) 

ایران سه پاره ( 25) 

نیمه بلند ملی 9

ناقوس دریا ( 52) 

برایمان بمان ( 40) 

نیمه بلند ملی 11

ماجراي سال آخر ( 48) 

آورتین ( 58) 

نیمه بلند ملی 13

ریاضت تا سیاست ( 53) 

اي کاش داد می زدم ( 45) 

نمایش ویژه ملی

روزگار گل آقایی ( 78) 

ن 5
سال

14-16

نیمه بلند ملی 1

زردهاي سرخ ( 57) 

نان بی جان ( 44) 

نیمه بلند ملی 3

گود ( 52) 

کالغ ها در باران ( 59) 

نیمه بلند ملی 5

ناگهان ذهنم ایستاد ( 43) 

وقتی دارکوب ها می روند ( 55) 

16-18

کوتاه ملی 1

موذي ( 24) 

مات ( 22) 

برگ ( 36) 

شیرینی فروش ( 21) 

کوتاه ملی 2

خاك ( 29) 

پاییزان ( 27) 

خین پوست ( 17) 

آب، باد، خاك، نان ( 25) 

کوتاه ملی 3

بی بی جان ( 39) 

کاریز، قصه آب ( 23) 

خلیفه قاسم ( 31) 

من زنده برگشتم ( 28) 

کوتاه ملی 4

گالش منزل ( 39) 

شازده حمام ( 33) 

آشیانه خالی ( 29) 

نان با طعم خاك ( 8) 

کوتاه ملی 5

بوي مادر، بوي دریا ( 31) 

یخچالهاي سنتی ایران ( 29) 

خون ریزي ( 39) 

کوتاه ملی 6

امیر ( 30) 

پایان زمین ( 15) 

لبخند بزن رزمنده ( 28) 

امیر اسماعیل تقی جواد ( 39) 

نیمه بلند ملی 12

تکیه دولت ( 53) 

زندگی در آرشیو ( 43) 
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رونمایی از نسخه مرمت شده 
مستند زعفران.

ساخته ابراهیم مختاری
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ن 3
سال

14-16
روزگار ما بین الملل

Man With a Camera (63)
روزگار ما بین الملل

OEconomia (88)
روزگار ما بین الملل

Molecules (70)
روزگار ما بین الملل

Bucolic (67)
روزگار ما بین الملل

No Tenemos Miedo (67)
روزگار ما بین الملل

Edna (62)

بین الملل نیمه بلند 4

Ultimina (60)

بین الملل نیمه بلند 5

 Altered States of 
Consciousness(54)

16-18

بین الملل کوتاه 1

The Fantastic (30)
Sprits and Rocks (13)

Storgetnya (21)
A Year in Exile (19)

 I Don’t Feel at Home Anywhere
Anymore(15)

بین الملل کوتاه 2

The Game (17)
The Hole's Journey (16)
In Flow of Words (22)

Imagining My Father (25)
We Have One Heart (11)

بین الملل نیمه بلند 1

One Image, Two Acts(45)
Oh Dear Sara (60)

بین الملل نیمه بلند 2

Landscape Zero (58)
Rhytms of Lost Time (44)

بین الملل نیمه بلند 3

The Wheel (51)

روزگار ما بین الملل

Jack's Ride (67)

آوینی 9

در جستجوي یک سرباز ( 47) 

در امتداد خاکریز ( 27) 

پهلوان ( 38) 

آوینی 10

آخر رفاقت ( 40) 

پس از 22 سال ( 37) 

صداها فریاد می کشند ( 37) 

20-22

آوینی 2

اکس نیهیل، یک تراژدي اقتصادي( 80) 

محرم ( 31) 

آوینی 4

تفنگ برادرم ( 62) 

تولدت مبارك بامیال ( 39) 

آوینی 6

عملیات المپیک ( 79) 

کسی او را ندید ( 17) 

آوینی 7

شاهمراد ( 78) 

چند قدم آن طرف تر ( 30) 

آوینی 8

کهنه سرباز ( 54) 

معماي رضا ( 41) 

آینه یک جشنواره

(جشنواره بین المللی فیلم مستند لیسبون)

Perpetual Person (101)

آینه یک جشنواره

(جشنواره بین المللی فیلم مستند لیسبون)

Earth (60)
Rio Torto (16)

18-20

آوینی 1

پرده دوم ( 70) 

ژنرال ( 41) 

آوینی 3

ساشا ( 62) 

باغ خاطرات تلخ ( 47) 

آوینی 5

مرگ ماسایوشی ( 67) 

آن مرد ( 46) 

کوتاه ملی 8

امان نامه ( 30) 

هم قدم ( 29) 

مادر بی سیم ( 39) 

آینه یک جشنواره

(جشنواره بین المللی فیلم مستند لیسبون)

Breeding Ground (83)

16-18
بین الملل بلند

Everything Will Not Be Fine
(70)

بین الملل بلند

Raising a School Shooter
(72)

بین الملل بلند

The Mole Agent (90)
بین الملل بلند

Citizen Ashe (94)
بین الملل بلند

River (75)

14-16
بین الملل بلند

The Last Hillbilly (80)
بین الملل بلند

The Gig is Up (89)
بین الملل بلند

Les Enfants Terribles (82)
بین الملل بلند

What Makes Us Boys (72)
بین الملل بلند

Try Harder (76)
بین الملل بلند

Kodokushi (85)

20-22
نمایش ویژه بین الملل

Nemesis (120)
نمایش ویژه بین الملل

Gorbachev, Heaven (100)
نمایش ویژه بین الملل

From the Wild Sea (78)
نمایش ویژه بین الملل

Ostrov - Lost Island (87)
نمایش ویژه بین الملل

Sabaya (91)

روزگار ما بین الملل

OEconomia (88)
18-20

پرتره بین الملل

To the Moon (71)
پرتره بین الملل

Django & Django (97)
پرتره بین الملل

Mau (78)

پرتره بین الملل

 Before the Dying of the 
Light(69)

پرتره بین الملل

Django & Django (97)

نمایش ویژه بین الملل

Nothing but the Sun (74)

ن 4
سال

بین الملل بلند

Maya (84)
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ن 2
سال

مرور آثار حبیب والی نژادمرور آثار ارد عطارپور14-16

کرونا 1

نظیفه ( 25) 

پرده ( 13) 

از پشت شیشه ها ( 29) 

ریشه ها ( 29) 

مرور آثار ابراهیم مختاري

فیلم  پرمخاطب روز

کرونا 2

جان پناه ( 52) 

فقط پنج گرم ( 19) 

گلشهر ( 28) 

مرور آثار حبیب والی نژادمرور آثار ارد عطارپور16-18

کرونا 3

در قرنطینه ( 35) 

کرونا و من؛ نه روایت تصویري ( 48) 
مرور آثار ابراهیم مختاري

کرونا 4

بی هوا ( 19) 

طاعون قرن ( 75) 

فیلم  پرمخاطب روز

فیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روز20-22

فیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روزفیلم  پرمخاطب روز18-20
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