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تولد:  1۳1۶ )تهران(

درگذشت:  ۴ شهریور 1۳۹۹ )وین(

حرفه: مستندساز، نویسنده، مترجم و منتقد

تحصیالت:

- دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه فنی وین

طراحــی  و  تلویزیــون  و  ســینما  کارگردانــی  رشــته  دانش آموختــه   -
و  موســیقی  دولتــی  کادمــی  آ ســینمایی  دانشــکده  از  صحنــه 

ویــن نمایشــی  هنرهــای 

سوابق: 

- عضو پیوسته فرهنگستان هنر  از سال 1۳۸۵

- استاد رشته سینما در دانشکده هنرهای دراماتیک و تلویزیون

علــوم  دانشــکده  عکاســی  و  ســینماتوگرافی  رشــته  سرپرســت   -
تهــران اجتماعــی  ارتباطــات 

فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره های  هیئــت داوران  عضــو   -
تهــران نوجوانــان  و  کــودکان  و  آموزشــی 

- عضــو هیئــت داوران یونســکو در جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 

کــو لهســتان  کرا کوتــاه 

- عضــو هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی ســینمای مســتند شــهر 
ترنتــو  ایتالیــا

افتخارات:

- دلفــان نقــره ای بــرای فیلــم »ســرامیك« از جشــنواره بین المللــی 
تهــران، 1۳۴۲ آموزشــی  و  فیلم هــای مســتند 

یــس  یتــم« از ســوی ســازمان یونســکو بــرای تدر - انتخــاب فیلــم »ر
آموزشــگاه های ســینمایی آن ســازمان، 1۳۴۳ فیلــم در  تدویــن 

- دیپلــم افتخــار بــرای فیلــم »مســجد جامــع اصفهــان« از جشــنواره 
بین المللــی فیلــم برلیــن در آلمــان، 1۳۴۹

ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــم« از جش یت ــم »ر ــرای فیل ــار ب ــم افتخ - دیپل
ویــن در اتریــش، 1۳۵۲

- دلفــان طایــی بــرای فیلــم »معمــاری دوران صفــوی« از جشــنواره 
بین المللــی فیلم هــای مســتند و آموزشــی تهــران، 1۳۵۴

مقیــاس  در  هندســه ای  »اصفهــان،  فیلــم  بــرای  افتخــار  دیپلــم   -
1۳۵۶ تهــران،  رشــد  بین المللــی  جشــنواره  از  انســانی« 

از  کــرد«  گلــه  جهــان  روان  »وآنگــه  فیلــم  بــرای  افتخــار  دیپلــم   -
1۳۷۷ تهــران،  رشــد    بین المللــی  جشــنواره 

منوچهر  طیاب
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- دلفیــن طایــی جایــزه ویــژه اولیــن جشــنواره مــروری بــر فیلم هــای 
جزیــره  در  طیــاب«  منوچهــر  »بزرگداشــت  ایران شناســی،  مســتند 

کیــش، 1۳۷۸

کتــاب زریــن بــه خاطــر مجموعــه آثــاری در ســینمای مســتند از   -
جشــنواره بین المللــی رشــد تهــران، 1۳۷۹

ــی  ــوان یک ــر« به عن کوی ــی  ــاد در دل تنهای ــراه ب ــم »هم ــاب فیل - انتخ
ــا در جشــنواره  پ ــی منتقــدان فیلــم ارو از هفــت فیلــم مســتند انتخاب

بین المللــی فیلــم لوکارنــو ســوئیس، 1۳۷۹

جایــزه  کســب  و  )کارگردانــی(  فیلم نامــه  بهتریــن  ســیمین  لــوح   -
کویــر« از  کتشــاف بــرای فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی  ویــژه رشــته ا

جشــنواره بین المللــی ســینمای مســتند ترنتــو ایتالیــا، 1۳۸0

- لــوح افتخــار، نشــان زریــن و جایــزه ویــژه دســتاورد ملــی »جایــزه 
یــای پــارس«، 1۳۸۶ ینــی« بــرای فیلــم »در بــزرگ شــهید آو

کیــش،  - تندیــس ویــژه هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم 
1۳۹0

- نشــان فیــروزه حقیقــت از جشــنواره بین المللــی ســینما حقیقــت، 
1۳۹۸

آثار مستند: 

- سفال، سرامیک )1۳۴۲(، برنده دلفان نقره

یــس در مــدارس  یتــم )1۳۴۳(، فیلــم منتخــب یونســکو بــرای تدر - ر
ســینمایی، دیپلــم افتخــار از جشــنواره ویــن

- خوزستان )1۳۴۳(

- دزفول، شوشتر )1۳۴۴(

کران )1۳۴۴( کران تا   -

- قالی )1۳۴۵(

- جزیره قشم )1۳۴۶(

- سپاهی دانش )1۳۴۷( 

- مســجد جامــع اصفهــان )1۳۴۸(، دیپلــم افتخــار جشــنواره فیلــم 
برلیــن

یای پارس )1۳۴۸( - در

- ایران سرزمین ادیان )1۳۴۹(، دیپلم افتخار جشنواره وین

- سیر خط در ایران )1۳۴۹(

- سوی شهر خاموش، دزفول )1۳۴۹(

- آبادان )1۳۵0( 

- سوزنبان )1۳۵0(

یست )1۳۵0( یکاتور کار  -

- جنگ خروس )1۳۵0(

- شب های تهران، ۷ قسمت )1۳۵0(

- زن ها و حرفه ها )1۳۵0(

- خیمه شب بازی )1۳۵1( تئاتر روحوضی )1۳۵1(

- نمایشگاه نقاش امپرسیونیست ها )1۳۵1(

- نمایشگاه جواهرات )1۳۵1(

- نمایشگاه شیشه و سفال )1۳۵1(

کودکان )1۳۵۲( - نمایشگاه نقاشی 

کاخ چهل ستون )1۳۵۲(  -

کاخ هشت بهشت )1۳۵۲(  -

-کاخ عالی قاپو )1۳۵۲(

- مسجد شیخ لطف اهلل )1۳۵۳(
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- معماری دوران صفوی )1۳۵۴(، برنده دلفان طایی

- معماری دوران سلجوقی )1۳۵۴(

- معماری دوران ایلخانی )1۳۵۴(

- معماری دوران تیموری )1۳۵۴(

- معماری آستان قدس رضوی )1۳۵۵(

- اصفهــان هندســه ای بــر مقیــاس انســانی )1۳۵۵(، دیپلــم افتخــار 
جشــنواره ســینمایی مســکو

کاشی معرق )1۳۵۵( - ساخت 

- تعمیر نقاشی های دیواری )1۳۵۵(

- سفالگری در ایران )1۳۵۶(

- معماری دوران اولیه اسامی )1۳۵۶(

- خراسان )1۳۵۶(

یا، معماری دوران هخامنشی )1۳۵۶( ک آر - خا

- میراث، معماری و هنر دوران ساسانی )1۳۵۷(

- شاهنامه )1۳۵۷(

- پرتو یک حماسه )1۳۵۷(

- فردوسی طوسی )1۳۵۷( داستانی، نیمه تمام

- آب )1۳۵۹(

دانشــگاه   ،)1۳۶۲ تــا   1۳۵۹( قســمت   1۲ مصنوعــی،  شــعور   -
IBM شــرکت   همــکاری  بــا  نیویــورک،  کلمبیــا، 

کلمبیــا،  دانشــگاه   ،)1۳۶۳( قســمت   ۲ الیــس،  جزیــره  پــروژه   -
نیویــورک

کلمبیا، نیویورک کودکان استثنایی )1۳۶۵(، دانشگاه   -

کلمبیا، نیویورک - انرژی و آسیاب های بادی )1۳۶۶(، دانشگاه 

- معماری دوران رنسانس )1۳۶۷(، وین، اتریش

کــرده ام / تئاتــر عروســکی )1۳۶۷(، ویــن،  گــم  - مــن عروســکم را 
اتریــش

کرد )1۳۷۲( گله  - وآنگه روان جهان 

کویر )1۳۷۷( - همراه باد در دل تنهایی 

- نقاشی ایرانی، ۳ قسمت )1۳۸1ـــ 1۳۸۲(

یای پارس )1۳۸۵ـــ 1۳۸۶( - در

- پروازی دور بر بال های خیال )1۳۸۶(

- دروازه ملکوت )1۳۸۷(

کهن )1۳۸۷ـــ 1۳۸۸( گاهواره تمدنی  گرس،  - زا

- البرز )1۳۸۹ـــ 1۳۹0(

- از مغرب تا مشرق )1۳۹۴(

کاسیت )1۳۹۶( کهن سرزمین قوم  - لرستان، 

فیلم داستانی: 

- سوزنبان )1۳۵0(

تألیفات:  

کتاب خورشید. یای پارس، )1۳۸۵(، تهران:  - در

کتاب خورشید. کویر، )1۳۸1(، تهران:  - همراه باد در دل تنهایی 

کتــاب خورشــید  کهــن، )1۳۹۴(، تهــران:  گاهــواره تمدنــی  گــرس  - زا
و فرهنگســرای میردشــتی.

کتــاب  یــخ، )1۳۹۴(، تهــران:  - البــرز زادگاه فرهنگــی بــه قدمــت تار
خورشــید و فرهنگســرای میردشــتی.
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