
 ارسوچ 12ساعت  14ساعت  16ساعت  18ساعت  20ساعت  22ساعت 
  2سالن 

   نشست تخصصی مستند مستند مستند جنبی
  
  
 

  
  چهارشنبه 

  
  مرداد 7

  
  

مرور برگزیدگان دوره 
 اول جشنواره

  
  

  آئین مهر تار
  ایران نفت در
 شد باور که زمستانی

  
  
  صنعت پویان
  90 تندر

  ها کارخانه بوق در اصفهان
  
 

  نیش و عیش
 به باشی نخفته شبی که

  سالی درازناي
 فرموالسیون و فناوري توسعه

  کشاورزي گوگرد
  24 مستند

  ایران هلیکوپتري شرکت
 مرد یک قصه

 
ارتباط متقابل مستندسازان 
 و روابط عمومی صنایع

 با حضور 
رزاق کریمی صطفیم  

محمدسعید محصصی  و   
 

   نشست تخصصی پویانمایی نکوداشت نکوداشت جنبی
  
  
 

  
  پنج شنبه 

  
 مرداد 8

  
  

مرور برگزیدگان دوره 
  جشنواره دوم 

  
  

نمایش آثار منتخب 
  )2محمدرضا مقدسیان (

  
  

نمایش آثار منتخب 
  )1محمدرضا مقدسیان (

  

  
اثر بخش  15نمایش 
اثر خارج از  3مسابقه و 

  مسابقه

چگونگی مواجهه 
مستندسازان با مباحث 
فناوري نو در فیلمسازي 

 مستند
سعید تارزاي باحضور  

و عماد احمدوند   

  
  
  

 )1آثار بخش دانشجویی (

   نشست تخصصی آیتم هاي تبلیغاتی بزرگداشت بزرگداشت
  
  

 نماز جمعه

  
  جمعه 

  
 مرداد 9

  
  

  نمایش آثار منتخب
 )2شیردل ( کامران

  
  

  نمایش آثار منتخب
 )1شیردل ( کامران

  
  
 اثر 38نمایش 

  
اقتصاد خالق و چگونگی 
  ارتباط صنعت و سینما 

با حضور دکتر غالمرضا خلیل 
 ارجمندي و حمید فرخ نژاد

  
  



 ارسوچ 12ساعت  14ساعت  16ساعت  18ساعت  20ساعت  22ساعت 
  3سالن

   مستند مستند مستند مستند مستند
  
  
 

  
  چهارشنبه 

  
  مرداد 7

  
  کارون هاي سنگواره

  وراوي
 بود سفید که اي مزرعه

  
  مسعود مهندس
  پوالدین هاي اراده

 مویرا نجات

  
  غرفه
  مشهد سوچی
  ابوالقاسم عمل

  سیاه کاسپین،مروارید
 است کار معدن مادرم،منیژه

  
  "هما" هواپیمایی معرفی

  پارس نگین
  چوب صنایع

 من هویت اوراق همه

 
5000 اشنیک  
جم جام روزنامه  
قلب اسکن - پازل  
3 سفید هاي غوزه و تارا  

 
 

  مستند مستند مستند مستند مستند
 
 

 
 آثار مرکز ملی فرش ایران

  
  پنج شنبه 

  
 مرداد 8

  کاسپین سازي کارتن
  سکو مردان

  سیرجان فوالد جهان
  کهاب ملی طرح

  مپنا
  صفر نقطه

  
  مگاموتور شرکت معرفی

  بایو و نانو
  شکنم می اتم اعتماد اکبر من

  دستها سمفونی
  کویر نگین
  ماندگاري رمز
  همراه تلفن با مردي

  کاپیتان

 اقتصادي ویژه منطقه معرفی
  پارس انرژي
  زاغ تنگه از عبور
 نیروگاه و سد طرح معرفی

  سردشت
  رو اصفهان به

 
ساز عالمت علی حاج  

بازي آغاز  
کاپالن نیروگاه نصب روش  

آتش و آب روزگار  

  
  
  

  )2آثار بخش دانشجویی (
 

   مستند مستند مستند مستند
  
  

 نماز جمعه

  
  جمعه 

  
 مرداد 9

  پنهان هاي سرمایه
  نفرم آخرین من

  جوانی آنسوي
  آب خط زیر

 

 در قند چغندر بذر تاریخچه
  ایران

 پردیس کمپ احداث پروژه
  آذر
  رویانا - پازل
 سبز مسیر

  1 کردستان بلنداي بر
  سیمره نیروگاه و سد معرفی

 ژین

 شرکت 2 فجر پروژه
  ایران پتروشیمی

  روز14
 محیطی زیست اقدامات
  ایران مس صنایع ملی شرکت

 آب روي فانوسی

  داستانی
  من تو ما
  چهارضلعی
  همسفر
1492  




