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 اسامی فیلم هایی که در دومین دوره جایزه آکادمی سینماسینما مورد داوري قرار گرفتند منتشر شد.

 هایی که در دومین دوره جایزهبه گزارش روابط عمومی دومین دوره جایزه آکادمی سینماسینما، فهرست فیلم
 مورد داوري قرار گرفتند منتشر شد. آکادمی سینماسینما

ینمایی هاي بلند سشود. فیلمهاي اول، مستند و کوتاه میهاي بلند، فیلماین فهرست شامل چهار بخش، فیلم
) در اکران 1397هاي اکران نوروز (به غیر از فیلم 97اسفند  15تا  1397شامل آثاري است که از ابتداي سال 

شود که در جشنواره سینما هاي مستند آثاري را شامل میاند. فیلمپرده رفتهعمومی یا هنر و تجربه روي 
ه هاي حاضر در جشنواره فیلم کوتادر این جشنواره نمایش داشتند و آثار کوتاه نیز فیلم 1397حقیقت در سال 

 گیرد.را در برمی

 : ت گرفتند به شرح زیر استاسامی کامل فیلم هایی که در این دوره جایزه آکادمی سینماسینما مورد قضاو

 هاي بلند سینمایی:اسامی فیلم

(حمیدرضا » آستیگمات«(فرزاد موتمن)، » آخرین بار کی سحر را دیدي«(روح اهللا حجازي)، » اتاق تاریک«
» ابرها آنسوي«(محسن امیریوسفی)، » هاي دوست داشتنیآشغال«(فریدون نجفی)، » اسکی باز«مصطفوي)، 

بهشت «(محمدحسین لطیفی)، » به وقت خماري«(پیمان معادي)، » ب یک عاشقانهبم«(مجید مجیدي)، 
(سهیل  »پاستاریونی«(علی عطشانی)، » پارادایس«(علیرضا صمدي)، » بی نامی«(حمید سلیمیان)، » گمشده
» تخته گاز«، »(سیدجواد هاشمی» 2پیشونی سفید «(مسعود جعفري جوزانی)، » پشت دیوار سکوت«موفق)، 
جاده « (بهرام توکلی)،» تنگه ابوقریب«(مسعود اطیابی)، » تگزاس«مهدي صاحبی، » ترانه«آهنگرانی)، (محمد 

» تمامچراغ هاي نا«(بایرام فضلی)، » جن زیبا«(پوریا آذربایجانی)، » جشن دلتنگی«(منیژه حکمت)، » قدیم
» ایاخانم ی«ین هاشمی)، (افش» خاله قورباغه«(مصطفی کیایی)، » چهارراه استانبول«(مصطفی سلطانی)، 
(بهروز شعیبی)، » دارکوب«(مانی حقیقی)، » خوك«(رضا مقصودي)، » خجالت نکش«(عبدالرضا کاهانی)، 

(پویا » درساژد«(بهمن کامیار)، » در وجه حامل«(بهروز نورانی پور)، » دایان«(محمد عرب)، » داش آکل«
(بهمن فرمان آرا)، » دلم می خواد«ریم امینی)، (ک» دشمن زن«(حسین قناعت)، » 2دزد و پري «بادکوبه)، 

(محمدعلی باشه » سرو زیر آب«(احمدرضا معتمدي)، » راه رفتن روي سیم«(آرش معیریان)، » دم سرخ ها«



(مهدي » سوفی و دیوانه«(احمدرضا معتمدي)، » سوتفاهم«(غالمرضا آزادي)، » سندباد و سارا«آهنگر)، 
(غالمرضا » ضربه فنی«(محمود غفاري)، » سهیال 17شماره «اهللا)،  (حمید نعمت» شعله ور«پور)، کرم

وان)، (رامبد ج» قانون مورفی«(رضا درمیشیان)، » عصبانی نیستم«(سهیل بیرقی)، » عرق سرد«رمضانی)، 
» مبوسکل«(علی عطشانی)، » کاتیوشا«(رضا مجلسی)، » کاتی و ستاره«(فلورا سام)، » قرارمون پارك شهر«

سین (ح» الزانیا«(عباس نظام دوست)، » گرگ بازي«(حمید بهمنی)، » گام هاي شیدایی«دانی)، (هاتف علیمر
)، (کمال تبریزي» مارموز«(تینا پاکروان)، » لس آنجلس، تهران«(مصطفی قربانپور)، » الال کن«قناعت)، 

 »مستطیل قرمز«)، (بهمن کامیار» مرداد«(حمید زرگرنژاد)، » ماهورا«(یعقوب غفاري)، » ماموریت غیرممکن«
ی)، (علیرضا امین» من دیوانه نیستم«(هومن سیدي)، » مغزهاي کوچک زنگ زده«(حسن و حسین صیدخانی)، 

» ارپاهز«(رامتین لوافی)، » هت تریک«(برزو نیک نژاد)، » ناخواسته«(مصطفی احمدي)، » میلیونر میامی«
(علیرضا » واي آمپول«(محسن دامادي)، » یههمه چی عاد«(رحیم بهبودي فر)، » هشتگ«(ابوالحسن داودي)، 

 (رحیم طوفانی).» یک کیلو و بیست و یک گرم«محمودزاده، 

ین (حس» آندرانیک«(علی دلگشا)، » الف را دید-آخرین کسی که آقاي کاف«(حمیدرضا رفایی)، » اجباري«
(حسین شهابی)، » بی صدا« (آرش سنجابی)،» بازدم«(امید نیاز)، » 21ب «(احسان سلطانیان)، » آنها«مهکام)، 

هادي (» جنبل«(اسماعیل میهن دوست)، » تروماي سرخ«(احمد بهرامی)، » پناه«(مریم بحرالعلومی)، » پاسیو«
یري)، (رایا نص» دژاوو«(مجتبی اسپنانی)، » جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند«کمالی مقدم، مینا بزرگمهر)، 

زمانی «(نوید محمودي)، » رفتن«(مهرشاد کارخانی)، » دو لکه ابر«(افشین لیاقت)، » دنیا تنهایی کم ندارد«
» یگزارش فرار یوسف«(کاظم مالیی)، » کوپال«(سودابه مرادیان)، » ستاره قطبی«(ناهید حسن زاده)، » دیگر

(رفیع پیتز)،  »من سیاه پوستم«(سیدمهدي احمدپناه)، » مکان«(پوریا کاکاوند)، » گلدن تایم«(حسین توقیري)، 
 (عباس امینی).» هندي و هرمز«سعید ابراهیمی فر، » مواجهه«

 هاي مستند: اسامی فیلم

(مهدي شاداب و مریم » آرزالر آغاجی«(ناصر ناصرپور)، » f55«(الهام معروفی)، » سی سی خاطره 330«
ول اص«(محمدصادق اسماعیلی)، » آشنگ«(آرمان قلی پور دشتکی)، » استشهادي براي خانعلی«صبوري)، 

(محمود کیانی » اول مهر«(آزاده بی زارگیتی)، » اهل آب«(مریم حق پناه)، » آنام«(صادق داوري فر)، » بازي
(حجت حیدري و احسان » برج رادکان«(میثم پورجعفري کسمایی)، » این خانه تو نیست«فالورجانی)، 

» رزمین تر از بادبی س«(مرجان خسروي)، » بهاي خون«(رضا مجلسی)، » به کجا می رویم«مالزاده)، 



 (ماهور» پرتره خانم فرخزاد«(مرتضی جذاب)، » پدر بودن«(علیرضا دهقان)، » بی گدار«(غالمرضا جعفري)، 
(هایده  »جاده هاي برفی«(فرهاد بهبانی)، » پرنده آزادي«(ارد عطارپور)، » شیکاگو –پرسپولیس «میرشکاك)، 

(هادي معصوم دوست)، » چند نفر از ما«(سجاد ایمانی)،  »جوکر«(فرهاد درودگر)، » جام در آفساید«مرادي)، 
اب خو«(محمد عسگرخواه)، » خالو اسداله«(امیر اصانلو)، » حلب سکوت جنگ«(محسن کولیوندي)، » چی دا«

(سیدمصطفی فخاري نیري)، » داستان عروسک ها«(هادي احمدي)، » داداسلطنه«(الهام حسامی)، » فرش
» بان و بانو دیدن«(فتح اله امیري)، » در قلمرو افعی دم عنکبوتی«ور دوستانیان)، (دال» داستان فیکا و فیدان«

(حجت حیدري، احسان مالزاده)، » رادکان«(هادي معصوم دوست)، » دیدار شمالی، سربازخانه«(محمد صفا)، 
ت (حج» زندگی روي خاکریز«میالد میرزاباقري، » زمستان یورت«(محمدمهدي خالقی)، » رویاي روهینگیا«

ان (ماه» شبیه سازي آقاي زرد«(کامران جاهدي)، » سی یار«(نیلوفر عظیمیان)، » سیاه دنباله دار«طاهري)، 
(محمدعلی هاشم » ضحاك«(هادي آفریده)، » صف سالم«(الهام آقالري)، » شهر زیباي من«خمامی پور)، 

(رضا  »قارشلق«راهیم فرمانی، اب» فنس«(حسین ریگی)، » فصل بادهاي گرم«(رضا فخاري)، » فرزند«پور)، 
» لسک«(ضیا حاتمی)، » کنسرسیوم«(هایده مرادي)، » هاي برفی)قارلی یولالر (جاده«غالمی مطلق)، 

(فرخ » ماهیاك«(محمدرضا وطن دوست)، » لوتوس«(علی شاه محمدي)، » لگراند«(محمدرضا وطن دوست)، 
 (غزاله رضوي) » من باید پرواز کنم«زارع)، 

(حمید جعفري)، » باد«(مینا مشهدي مهدي)، » آنجا که باد می وزد«دي زمانپور کیاسري)، (مه» آسک« 
بند « (رهبر قنبري)،» بلندي هاي تات نشین«(شیوا سنجري)، » بزك«(سمیه اشتري)، » بازگشت به خانه«

خت ت«(محمدصادق دهقانی)، » تاالن«(اردوان زینی سوق)، » پندوم«(فرهاد ورهرام)، » آب، بند خاك
» خانه اي به وسعت آگاهی«(فرشاد فداییان)، » حکایت اوسا احمد نجار«(پژمان مظاهري پور)، » سلیمان

» رافائل«(محسن علیدادي)، » ده برادر«(مهدي باقري)، » خور بر کرانه کویر نمک«(محمدرضا اصالنی)، 
» زمان«مرعشی)،  (سیدمحمد» رئیس کل«(حجت طاهري)، » روزهاي خوب گمشده تقویم«(رشاد بالف)، 
فرهاد (» عروسی پسر زینت«(منوچهر مشیري)، » شناساي سخن«(سجاد ایمانی)، » سیاه زخم«(ماریا ماوتی)، 

 (رضا غالمی» قارشلق«(فاطمه ذوالفقاري)، » فقدان«(سیاوش جمالی، عطا مهراد)، » فریاد رو به باد«ورهرام)، 
(ایمان » کنون رزم سهراب و رستم شنو«د احسانی)، (محم» کارون«(داود اشرفی)، » قصه بولوار«مطلق)، 

مادرم «(منوچهر طیاب)، » لرستان، کهن سرزمین قوم کاسیت«(لیال امینی)، » الدزها سوخته«نیک بین)، 
(احمد جلیلی جهرمی)، » محکوم به اعدام«(معصومه نورمحمدي)، » مسافر فوکوشیما«(عزت اهللا پروازه)، » ایل



 »وزرا جنگ: داستان هومن و سفید«(امیرحسین نوروزي)، » نجات«مینا اکبري)، » (میدان جوانان سابق«
 (جواد وطنی)» ورس«(مهناز صبور)، 

آن «(بهمن کیارستمی)، » اکسُدوس«(آرمین ایثاریان)، » اسرار دریاچه«(امیر رفیعی)، » آبی به رنگ آسمان«
(سیدمصطفی موسوي » آیت اهللا«، (مهدي نورمحمدي)» آواز جغد کوچک«(احمد شریف زاده)، » زمستان

سیدرضا (» پنهان شدگی«(محمدعلی محمددوست)، » پدر طالقانی«(بابک بهداد)، » بهارستان خانه ملت«تبار)، 
 جاي«(زینب تبریزي)، » تمام چیزهایی که جایشان خالی است«(مجید عزیزي)، » تاریخ صدور«رضوي)، 

فظ و حا«(فرشید قلی پور)، » یا ایمان به قدرت تصویري بهرام چریکه«(محمدعلی طالبی)، » خالی دوست
(مهدي بخشی » خانه اي براي تو«(هادي زارعی، مهدي زارعی)، » خاتمه«(فرشاد فرشته حکمت)، » گوته

 »زیر حکم«(ناصر ضمیري)، » روابط خانوادگی«(یاسر طالبی)، » دلبند«(آرش اسحاقی)، » خرامان«مقدم)، 
)» شهسوار (جهان پهلوان تختی«(مسعود طاهري)، » شرقی«(بیژن شکرریز)، » سالک فکرت«(سعید کشاورز)، 

 »مهین«(سودابه بیضایی)، » مثل اسمم پگاه«(علی زمانی عصمتی)، » مادرم ملکه«(علی شاه محمدي)، 
 (رضوان سرمد).» همه بچه هاي مامان«(پیروز کالنتري)، » همایون«(محمدحسین حیدري)، 

 هاي کوتاه:اسامی فیلم

(کیوان فهیمی)، » استادیوم«(نگین همایونپور)، » ارتکاس«(حامد اصالنی)، » s«(بهرنگ میرزایی)، » 20«
» آدم پران«(مهدي راوش)، » آتی«(محمد ارسالن)، » افسرده نیستم«(غالمرضا حیدري)، » استخوان«

 (کیوان» باگ«)، (شهریار پورسیدیان» بازگشت«(عماد خدابخش)، » آنسوي دریاچه«(امیررضا جاللیان)، 
بذار یه «(روناك جعفري)، » بدل«(محمد کارت)، » بچه خور«(نگین امین زاده)، » بایرن مونیخ«محسنی)، 

 برف«(شرمین مجتهدزاده)، » برافراشتن بادبان«(نوشین معراجی)، » برادر«(حامد قاسمی)، » شب بگذره
» ی سیمب«(سینا قنادان)، » بقاي صلح«)، (مهران کلنگ دار» برودت تابستان«(امین چادگانی)، » تابستان

 پرواز ماهی«(میالد فرج اللهی)، » پاپ کرن«(مرتضی خانجانی)، » بین ما«(مجد کالنتر، سامان صالحی)، 
 »پیاده«(محمدمهدي باقري)، » پوست خرس«(ساالر نسبی طهرانی)، » پسرم مرده«(محمد توریوریان)، » ها

» تراداد«(مرتضی شمس)، » تاول«(علی عسگري)، » تاخیر«ظفري)، (آبتین م» پیدایش«(شکوفا کریمی)، 
» تلقین«(مجید اسماعیلی)، » تلخ«(علی خوشدونی)، » تکلیف«(سیاوش شهابی)، » تشریح«(محدثه تیموري)، 

کتایون پرمر (» تو هنوز اینجایی«(فرشید ایوبی نژاد)، » تنفس«(شیرین اخالصی)، » تله«(اشکان خیل نژاد)، 
(بابک » تیرگی«(علی عرفان فرهادي)، » تیري در تاریکی«(تیمور قادري)، » توت«وحبخش)، و محمد ر



(رضا » چندش«(امین صامتی)، » چشم آبی«(بهنام عابدي)، » جشن«(مصطفی سلیمانی)، » ثبوت«بیگی)، 
» در بین«(فرود عوض پور)، » دایان«(داریوش غذبانی)، » دام«(سلیمان ابراهیمی)، » خانه عروسک«نجاتی)، 

» دریا موج موج می لرزد«(رضا عالیی)، » B6در موقعیت «(عرشیا زینعلی)، » در پرسپکتیو«(علی یار راستی)، 
(ساالر شریفی)، » دگردیسی«(مهران امیرحسینی)، » دزدانه«(فاطمه احمدي)، » دریاي تلخ«(امیر غالمی)، 

(سامان » ذبح«(فرهاد دل آرام)، » ور از خانهد«(علی ثابت قدم مقدم)، » ده صبح«(میالد محمدي)، » دم عید«
وانی (سوگل رض» رورانس«(محمد کریم پور و امیراحمد قزوینی)، » روح القدس«حسین پور و آکو زندکریمی)، 

» اقیس«(امیر جاللی)، » ساکنین طبقه آخر«(پیام شادنیا)، » زیستن«(ندا چترآبنوس)، » زروان«دهاقانی)، 
(سیدوحید حسینی » سرسام«(فروزان جاللی)، » سبز کبود«(پدارم نور)، » 17ساعت «(علیرضا اسفندیارنژاد)، 
(مهدي برجیان)، » سکون«(امید وفایی)، » سزارین«(مهرداد حسنی)، » سرالك«نامی و نوید نامی)، 

(داریوش » شرعی«(مهدي محمد نژادیان)، » شب چره«(یاسر خیر)، » شاه رخ«(مهدي آقاجانی)، » سیندرال«
(آرش دهقان شاد و ژینوس پدرام)، » شور، شوق و اندکی شیدایی«(شهرام خطی)، » شکستگی«زي)، شهبا

 »شهروند«(حمید باب الحوائجی)، » شهرك خصوصی«(کاوه مظاهري)، » شهربازي«(میالد وفا)، » شو تایم«
دي (مه» عروس دریایی«(حمیدرضا وفاخواه)، » عافیت«(کوروش عسگري)، » طاغی«(مهدي مختاري)، 

اود رضایی)، (د» فیبوال«(زیور حجتی)، » فنگ شویی وارونه«(علی دلکاري)، » عروسک«بوستانی شهربابکی)، 
(وحید الوندي فر)، » کاور«(عرشیا زینعلی)، » کارما«(امید شمس)، » قرار«(دهقان محمدي)، » قاشق خالی«
ی (عل» کوهریگ«ان فوالدي فرد)، (احس» کلنجار«(ایمان خشنودي)، » کروکودیل«(ابوذر پاکنژاد)، » کدر«

(سهیل » گسل«(محمد داودي)، » گربه خیس«(فاطمه طوسی)، » گاو آمریکایی«زمانی عصمتی)، 
(بهزاد آزادي)، » گوش سیاه«(مریم یاوري)، » گورستان خیس«(محمدرضا مجد)، » گواهی«امیرشریفی)، 

 ماه«(ماریا ماوتی)، » مادر«آرین لطفعلیان)، » (الل«(مجتبی حیدري، جبار اوجاقلو)، » گوشه ها و زاویه ها«
قات مال«(امیررضا زرین بخش)، » مثال فیصل«(آرین وزیردفتري)، » مثل بچه آدم«(نازیال رجاییه)، » سرخ

» لیزامونا«(محمد اسماعیلی)، » موج کوتاه«(مسعود جهانبخش)، » مکافات«(فرهاد غریبی کالله)، » خصوصی
وش (فرن» نقش«(شاهین علیخانپور)، » نرمش«(آرش شفیعی رئوف)، » بستمیدان بن «(عباس عمرانی)، 

(بهزاد خداویسی)، » هدیه اي براي یک روز غم انگیز«(سحر ستوده)، » هدیه«(اصغر الیی)، » ورم«صمدي)، 
(آیدا علی مددي)، » یک شب«(نوا رضوانی)، » یک حلقه معمولی«(شهرام میراب قدم)، » همه آن چیزها«
» هوك«(عماد سلیمانیان)، » بادیه نشین«(مهرنوش فطرت)، » آمریکا«(کریم لک زاده)، » ییماچ سینما«

(محمدمهدي » کپسول«(علیرضا ربیع مقدم)، » دخمه«(محدثه تیموري)، » تراداد«(شاهین حق شعار)، 



عباس » (پسر دریا«(محمدجواد عبداله زاده)، » ترجمه افول«(محسن مهري درویی)، » زندگی لزج«رسولی)، 
پویا هاشمی)، (» ارشیا«(نرگس نیک سیرت)، » دو از پنج«(نیما حسندخت)، » تقدیم به سانسور«جاللی یکتا)، 

سینساید یا هیچکس باور نمی کنه ولی پلیسا بی «(امیرحسین ریاحی)، » وارونگی«(مهراد شاهی)، » مخلوق«
» ننبود«(ایرج کیانیان)، » هلی شات«(احسان شادمانی)، » بالین«(عطا مجابی)، » خودي افتادن دنبال من

 (پویا رضی).

 هاي اول: اسامی فیلم

م (کری» دشمن زن«(عباس نظام دوست)، » گرگ بازي«(پویا بادکوبه)، » درساژ«(مهدي صاحبی)، » ترانه«
 17شماره «(مصطفی قربان محمدپور)، » الال کن«(حسن و حسین صیدخانی)، » مستطیل قرمز«امینی)، 

بی «)، (فریدون نجفی» اسکی باز«(رحیم طوفانی)، » یک کیلو و بیست و یک گرم«ود غفاري)، (محم» سهیال
 »بهشت گمشده«(بهروز نورانی پور)، » دایان«(فلورا سام)، » قرارمون پارك شهر«(علیرضا صمدي)، » نامی

)، (کاظم مالیی» کوپال«(رایا نصیري)، » دژاوو«(مصطفی سلطانی)، » چراغ هاي ناتمام«(حمید سلیمیان)، 
 »الف را دید-آخرین کسی که آقاي کاف«(سیدمهدي احمدپناه)، » مکان«(ناهید حسن زاده)، » زمانی دیگر«

گزارش «(مریم بحرالعلومی)، » پاسیو«(حمیدرضا رفایی)، » اجباري«(آرش سنجابی)، » بازدم«(علی دلگشا)، 
(مجتبی  »جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند«ن)، (سودابه مرادیا» ستاره قطبی«(حسین توقیري)، » فرار یوسفی
)، (احمد بهرامی» پناه«(هادي کمالی مقدم و مینا بزرگمهر)، » جنبل«(احسان سلطانیان)، » آنها«اسپنانی)، 

 (پوریا کاکاوند).» گلدن تایم«(برزو نیک نژاد)، » ناخواسته«(امید نیاز)، » 12ب «

 19عیاري  وشکیان ریاست و کثیریان کیوان به دبیري »ینماسینماس« آکادمی جایزه دوره دومین پایانی آیین
 .شودمی برگزار) کشاورز بلوار(فارس خلیج اسپیناس هتل در مردادماه

 


