
سینمای ایران سینمای ایران سینمای ایران

ساعت 20:30 ساعت 18 ساعت 15:30 سینما 
فلسطین 1    

ماهورا   ›99
کارگردان: 

حمیدزرگرنژاد   

ویالیی ها  ›90
کارگردان: 
منیر قیدی

  

کنجانچم   › 85
کارگردان: 

یاسمن نرصتی

 سه شنبه 
6 آذر


تنگه ابوقریب   ›90

کارگردان: 

بهرام توکلی  


ماجرای نیمروز    ›107

کارگردان: 

محمدحسین مهدویان 

ساحل امن    ›92
کارگردان: 

کرامت پورشهسواری

چهارشنبه
 7 آذر


سرو زیر آب   ›112

کارگردان: 
محمدعلی باشه آهنگر

دایان  ›80
کارگردان: 

بهروز نورانی پور

صدای منو میشنوید؟   ›88
کارگردان: 

صادق پروین آشتیانی

   

پنجشنبه 
8 آذر

فیلم سینامیی

برگزیده بخش سینامی ایران

امپراطور جهنم   ›86
کارگردان: 

پرویز شیخ طادی

   

به وقت شام   ›115

کارگردان:

ابراهیم حامتی کیا  

جمعه
 9 آذر

17:15 نماز جماعت               بخش روایت نو           بخش جلوه گاه نور    مسابقه بین الملل 

سینما فلسطین 2سینما فلسطین 1 

سینمای
 بین الملل

اسالم هراسی
)نمایش فیلم و 

تحلیل(

گفتمان 
فرهنگی 

انقالب اسالمی

کارگاه انتقال 
تجربه

ساعت 20:30 ساعت 18 ساعت 16 ساعت 15 سینما 
فلسطین2

 Panfilovs28
 28مرد پانفیلوو       

105‹

کارگردان: 

کیم دراژنین

آندره شالوپا

روسیه  2016

 American
Assassin

   قاتل آمریکایی 
110‹

 کارگردان: 

مایکل کُوئستا

آمریکا 2017

با حضور:

دکرت مجید شاه 

حسینی

   
دکتر وحید یامین 

پور    
با حضور مهامنان

با حضور:
آقای

 احمدرضا درویش 

 سه شنبه
6 آذر


The Father

پدر 
116‹

کارگردان: 

باسیل الخطیب

سوریه    2017

6Days
 شش روز

94›

کارگردان: 

توا فریز

آمریکا 2017

با حضور:

دکرت حسن عباسی

  
دکتر وحید یامین 

پور          

با حضور مهامنان

با حضور:
 آقای 

مسعود ده منکی

چهار شنبه
 7 آذر

 Tiger Zinda
Hai

تایگر زنده است    
150‹

کارگردان: 

علی عباس ظفر

هند 2017

 Under The
Shadow

 زیر سایه       ‹84
کارگردان: 

بابک انوری

آمریکا  2016

با حضور:

آقای سعید مستغاثی

دکتر وحید یامین 
پور 

با حضور مهامنان

با حضور:
آقای

علی نصیریان

 پنجشنبه
8 آذر

 

  

 Passage To
    Dawn

مسیری به سپیده 
دم   ›100
کارگردان: 

آندرو کاسرتو

اسپانیا 2016

سینمای بین الملل
 A Twelve-Year 

Night

شب دوازده ساله   
130‹

کارگردان: 

آلوارو  برچرن

اروگوئه   2018

 جمعه
9 آذر

                                              بخش عماد مغنیه

   

سینمای
 بین الملل

نقد و بررسی 
فیلم

سینمای ایران

ساعت 20 ساعت 19 ساعت 17:30 ساعت 15:30 سینما
فلسطین 3

    Rain of Homs 
باران حمص    ›100 

کارگردان: 

جود سعید

سوریه2017

جلسه نقدو بررسی 
فیلم

با حضور عوامل

دریاچه ماهی   ›95

کارگردان: 

مریم دوستی

 Khashoggi is
Not Alone

فقط خاشقچی نیست   
 28‹

عربستان سعودی2017

مهلت زندگی   ›18
لبنان 

 Yemen : Kids
and war

یمن: کودکان و جنگ   
 52‹

خدیجه السالمی

فرانسه 2018

سه شنبه
 6 آذر

  Take off
تیک آف    › 135  

کارگردان: 

ماهش نارایان

هند  2017

جلسه نقدو بررسی 
فیلم

با حضور عوامل

اشنوگل   ›83

کارگردان ها: 

هادی حاجتمند

 علی سلیامنی 

رسنرسی

  I am Rohingya:
 A Genocide in

Four Acts
من روهنگیا هستم

نسل کشی در چهار 
فصل ›90 
کارگردان: 

یوسف زینه

کانادا 2018 

چهارشنبه
 7 آذر 

  
 Aleppo central

prison siege
زندان حلب   ›113  

کارگردان: 

نجدت انزور

سوریه  2016

جلسه نقدو بررسی 
فیلم

با حضور عوامل

چراغهای ناتمام  
85‹

کارگردان: 

مصطفی سلطانی


 Mosul Between
War and Peace
موصل بین جنگ و 

صلح   ›27 
کارگردان: آناستازیا ترافیمووا

روسیه 2018

مبنی 125    ›12
کارگردان: رواد االمین

لبنان 2017

سالم بر قدس  ›12
کارگردان: مهد محمد

لبنان 

Twice A Victim
دوبار قربانی شده    

 48‹
کارگردان: پائوال پاالسیوس

فرانسه-اسپانیا 2018

پنجشنبه
 8 آذر

مستند خارجی  
 On A Knife    

Edge
بر روی لبه چاقو   ›90 

کارگردان: 

جرمی ویلیامز

آمریکا  2017

سینمای بین الملل
 Never Leave

Me
هیچوقت ترکم 

نکن    ›96 
کارگردان: 

آیدا بژیک

ترکیه-بوسنی  2017


 Aleppo

 Earthquake
زلزله حلب     ›92  

کارگردان: 

الکساندر خارچنکو

روسیه-سوریه 2017

جمعه
 9 آذر

 بخش عماد مغنیه                                                             بخش روایت نو      بخش عماد مغنیه  مسابقه بین الملل   18:15 نماز جماعت   

سینما فلسطین 3

فیلم های  مستند  ایران و بین امللل 

ساعت 21:15
مستند-ایران

ساعت 19:15
مستند-ایران

ساعت 17:15
مستند-ایران

ساعت 15:15
مستند-ایران

عصر جدید
3 

بیُتنا )خانه ما(   ›40
کارگردان: 

مصطفی ارشاق

آقای نخست وزیر   
70‹

کارگردان: 

محمدرضا امامقلی

ثانیه های انتظار   
30‹

کارگردان: 

مصطفی ارشاق
مردی با سالح 

کلمات
35‹ 

کارگردان: 

حسین احمدی


نجات   

45‹

کارگردان: 

امیرحسین نوروزی

دوزخ      ›27
کارگردان: 

برهان احمدی

بانو قدس ایران   
82‹

کارگردان: 

مصطفی رزاق کریمی

نبرد پالمیرا   ›29
کارگردان: 

ساسان فالح فر

کویرس   ›30
کارگردان: 

سعید صادقی

ابراهیم   ›42
کارگردان: 

حسین احمدی

سه شنبه
6 آذر 

خوره   ›40
کارگردان:

 محمدرضا امامقلی

چراغهای  خاموش
72‹

کارگردان: 

حمید عبدا... زاده

زینب   ›24
کارگردان: 

محمدمهدی بهرامی 

نژاد
صلیب های شکسته  

28‹

کارگردان: 

مهدی الرویی

بازگشت  ›45
کارگردان: 

عبدالستار کاکایی


فرزند ایران   ›26

کارگردان: 

عارف جعفری 

چگینی

ترور سرچشمه ›80
کارگردان: 

محمدحسین 

مهدویان

چشم به راه   ›38
کارگردان: 

مجتبی احسانی

علی محمد خانیکی


بابایی   ›63
کارگردان: 

مظفر حسین خانی 

هزاوه

چهارشنبه
7 آذر 

مظنه   ›50
کارگردان: 

سیدرضا حسینی


مردمان نیمه جان   

58‹

کارگردان: 

روح ا... قاسمی

خانه    ›23
کارگردان: 

مجید کلهر


آقای معاون   ›32

کارگردان: 

حسین وزیرزاده

مردان زندگی   ›45
کارگردان: 

یحیی رضایی


پیرمرد و خواننده   

44‹

کارگردان: 

امیر اصانلو


گیسوان حلب      ›26

کارگردان: 

میثم صبوحی

 حرام میخوریم؟!   
45‹

کارگردان: 

هادی محمدی نسب

رویای روهینگیا  
22‹

کارگردان: 

محمدمهدی خالقی
  

C 130معمای
›35

کارگردان: 

سیدمهدی دزفولی

     قله های برفی   
43‹

کارگردان:

 نارص نادری

پنجشنبه
 8 آذر

مستند خارجی 
 The    

 Occupation
 Of The

 American
Mind

اشغال ذهن 
امریکایی   ›82

کارگردانان: 

لورتا آلپر-جرمی ارپ

آمریکا  2016

مستند خارجی
Killing Gaza
کشتن غزه    ›97

کارگردانان : 

مکس بلومنتال 

دن کوهن

امریکا-غزه   2018

مشد عباس... بودن 
یا نبودن   ›45

کارگردان: 

سیدهاشم مرتضویان

قاتل خاموش   ›50
کارگردان: 

روح ا... رضایی

 

جمعه
 9 آذر

عصر جدید 3

 بخش عماد مغنیه        بخش مستند بین الملل       بخش جلوه گاه نور               بخش روایت نو  

مستند خارجی

تکرار فیلم سینمایی
Tiger Zinda Hai

تایگر زنده است   ›150
کارگردان: 

علی عباس ظفر

هند 2017



فیلم های  مستند  ایران و بین امللل 

ساعت 21:30
مستند-ایران

ساعت 19:30
مستند-ایران

ساعت 17:30
مستند-ایران

ساعت 15
مستند-ایران

عصر جدید 
2

مرز مه آلود  ›32
کارگردان: 

آتبین حسینی

صدای سکوت   ›75
کارگردان:

پناه برخدا رضایی


همشهری جنگ   

42‹

کارگردان: 

احمد زایری

ادوارد   ›68
کارگردان: 

محمدباقر شاهین

پرونده 1220    ›50
کارگردان: 

محمدجواد رجب 

بیگی

زخم تازه    ›60
کارگردان: 

سیدمحمدعلی 

صدری نیا

   نیمه شب 24 آوریل
41‹

 کارگردان:

جواد موگویی

 آخرین پرواز   ›64
:کارگردان

محسن قیرصی

سه شنبه
6 آذر 


حرمان   ›50
کارگردان: 

حمید عبدا... زاده

در جستجوی وطن 
شرقی   ›59
کارگردان: 

علیرضا خوشنویس

داستان یمن   ›35
کارگردان: 

محمدعلی شعبانی

 
زنانی با گوشواره 

های باروتی
75‹   

کارگردان:

 رضا فرهمند

رویای ویتوریو   ›27
کارگردان: 

مجتبی لطفی کرامتی

جورچین   ›83
کارگردان:

 محمد دیندار

 ابوذرها نمی میرند
53‹

 کارگردان:

نارص نادری

رویای مرجان   ›56
کارگردانان:

 حمید مشایخی

محسن اسالم زاده

چهارشنبه
7 آذر 


مشق پدر   ›16

کارگردان: 

مرتضی بالیده

بومرنگ   ›40
کارگردان: 

محسن نقی زاده


شرح یک عکس   

50‹

کارگردان: 

ساتیار امامی


سید شجاع      ›44

کارگردان: 

سیدحسن یوسفی

پرواز هدهد    ›62
کارگردان: 

مصطفی رزاق 

کریمی

نا رو انار    ›25
کارگردان: 

حیدر بنی حمزه

یاران غار    ›26 
کارگردان: 

محمدفرج صالحی

لوتوس   ›15
کارگردان: 

محمدرضا وطن 

دوست

چریک پیر    ›25
کارگردان: 

سیدمسعود امامی


راز حلب   ›50
کارگردان: 

نارص نادری

 باتمیان گون   ›55
کارگردان: 

محمد زارع

پنجشنبه
8 آذر 


مستند خارجی

ISIS: The Start
داعش: شروع  ›48

گارگردان:  

محمد  معارج
 
 

مستند خارجی
 

 The Coming   
War

On China 

جنگ پیش رو علیه 
چین  ›113

گارگردان:  

جان پیلجر

انگلستان-چین    2016


پسرم    ›30
کارگردان: 

محمدمهدی خالقی


با صبر زندگی   ›51

کارگردان: 

وحید فراهانی


آخرین فصل زندگی   

28‹

کارگردان: 

ساسان فالح فر

جمعه
 9 آذر

 

عصر جدید 2 

خیابان طالقانی.نبش خیابان شهیدبرادران مظفر . سینما فلسطین
خیابان طالقانی.جنب خیابان وصال شیرازی.سینما عصر جدید

www.moqavematfilmfest.ir

عنوان درس
ساعت  13:00 تا 

15:00

عنوان درس
ساعت10:00 تا 

12:00

موضوع مدرس روز و تاریخ

کارگردانی کارگردانی کارگردانی
پرویز شیخ طادی

کارگردان
سه شنبه

6 آذر 

کارگردانی کارگردانی کارگردانی پرویز شیخ طادی

کارگردان

چهارشنبه
7 آذر 

کارگردانی کارگردانی کارگردانی پرویز شیخ طادی

کارگردان

پنجشنبه
8 آذر 

کارگردانی کارگردانی کارگردانی
پرویز شیخ طادی

کارگردان

 

جمعه
 9 آذر

این کارگاه ویژه هرنجویان،فعاالن حوزه مستند و تلویزیون کشورهای منطقه میباشد.
در پایان این دوره به هرنجویان گواهی رشکت در کارگاه آموزشی اعطا خواهد شد.

کارگاه آموزشی تخصصی »سینامی مقاومت«
 )ویژه هرنجویان خارجی(

سینما فلسطین 

 بخش عماد مغنیه        بخش مستند بین الملل       بخش جلوه گاه نور             بخش روایت نو  




