
  منوچهر طياب :استاد

  تهران ،۱۳۱۶ :زادروز

  

  :هزاران از چند

 مستندساز ارزنده كشور -

 مدرس رشته سينما -

 عضو پيوسته فرهنگستان هنر -

  

پس از پايان دوران دبيرستان، تحصيالت خود را در رشـته  . در تهران به دنيا آمد ۱۳۱۶منوچهر طياب در سال 

دانشـگاه  در صـحنه  كارگرداني سـينما و تلويزيـون و طراحـي     معماري در دانشگاه فني وين در اتريش و رشته

  .سينمايي آكادمي دولتي موسيقي و هنرهاي نمايشي وين ادامه داد

مـدرس رشـته سـينما در دانشـكده هنرهـاي       فـيلم مسـتند و آموزشـي،    ۹۰بيش از  وي نويسنده و كارگردان

هاي آموزشي كودكان و نوجوانان تهران،  يلمالمللي ف هاي بين دراماتيك و همچنين عضو هيئت داوران جشنواره

المللي مسـتند تورنتـوي    لهستان و جشنواره بين -هاي كوتاه كراكو المللي فيلم سازمان يونسكو در جشنواره بين

  .ايتاليا بوده است

راني دارد كه از اين بين، هشت اثر مربوط به معماري صـفوي  ياثر مستند درباره معماري ا ۱۲طياب نزديك به 

بـا اينكـه ايـن آثـار در     . رسـد  به اوج هنر خود در اين مجموعـه مـي  » شيخ لطف اهللا دمسج«او در فيلم . ستا

تـرين آثـار مسـتند در عرصـه معمـاري محسـوب        اند، اما هنوز از مهـم  شمسي ساخته شده ۵۰و  ۴۰هاي  دهه

  .وندش مي

ه نتيجه سه سـال تحقيـق مسـتمر    شود ك ترين آثار او محسوب مي از شاخص» همراه باد در دل تنهايي كوير«

هاي مختلف به ارمغان آورده  نوارهاين مستندساز ارزنده در دل كويرهاي كشور است و جوايز متعددي را در جش

المللي فيلم لوكارنوي سوييس و جايزه رشته اكتشاف از  جايزه انتخابي منتقدان فيلم اروپا در جشنواره بين. است

  .ء اين افتخارات استاز جملهجشنواره مستند تورنتو 

  



  :روند تحصيلي

 آموخته معماري، دانشگاه فني وين، اتريش دانش -

آموخته رشته كارگرداني سينما و تلويزيون  و طراحي صحنه، دانشكده سينمايي آكادمي دولتـي   دانش -

 موسيقي و هنرهاي نمايشي وين، اتريش

  

  :آثار

  :ها فيلم

 )۱۳۴۲() سراميك(سفال  -

 )۱۳۴۳(ريتم  -

 )۱۳۴۳(خوزستان  -

 )۱۳۴۴(شوشتر  -دزفول -

 )۱۳۴۴(كران تا كران  -

 )۱۳۴۵(قالي  -

 )۱۳۴۶(جزيره قشم  -

 )۱۳۴۸(مسجد جامع اصفهان  -

 )۱۳۴۸(درياي پاريس  -

 )۱۳۴۹(ايران سرزمين اديان  -

 )۱۳۴۹(سير خط در ايران  -

 )۱۳۴۹() دزفول(سوي شهر خاموش  -

 )۱۳۵۰(آبادان  -

 )۱۳۵۰(سوزنبان فيلم كوتاه داستاني  -

 )۱۳۵۰(ت كاريكاتوريس -

 )۱۳۵۰(جنگ خروس  -



 )۱۳۵۰( هاي تهران شب -

 )۱۳۵۰( ها زنها و حرفه -

 )۱۳۵۱( بازي خيمه شب -

 )۱۳۵۱( تيارت روحوضي -

 )۱۳۵۱( نمايشگاه نقاشي امپرسيونيستها -

 )۱۳۵۱( نمايشگاه جواهرات -

 )۱۳۵۱( نمايشگاه شيشه و سفال -

 )۱۳۵۲( نمايشگاه نقاشي كودكان -

 )۱۳۵۲( كاخ چهلستون -

 )۱۳۵۲( كاخ هشت بهشت -

 )۱۳۵۲( كاخ عالي قاپو -

 )۱۳۵۳( مسجد شيخ لطف اهللا -

 )۱۳۵۴( معماري دوران صفوي -

 )۱۳۵۴( معماري دوران سلجوقي -

 )۱۳۵۴( معماري دوران ايلخاني -

 )۱۳۵۴( معماري دوران تيموري -

 )۱۳۵۵( معماري آستان قدس رضوي -

 )۱۳۵۵( اي بر مقياس انساني اصفهان هندسه -

 )۱۳۵۵( ساخت كاشي معرق -

 )۱۳۵۵( هاي ديواري تعمير نقاشي -

 )۱۳۵۶( سفالگري در ايران -

 )۱۳۵۶( معماري دوران اوليه اسالمي -

 )۱۳۵۶( خراسان -

 )۱۳۵۶( )معماري دوران هخامنشي(خاك آريا  -



 )۱۳۵۷( )معماري و هنر دوران ساساني(ميراث  -

 )۱۳۵۷( شاهنامه -

 )۱۳۵۷( پرتو يك حماسه -

 )۱۳۵۷( فردوسي طوسي -

 )۱۳۵۹( آب -

 )۱۳۶۳-۱۳۵۹( يشعور مصنوع -

 )۱۳۶۳( پروژه جزيره اليس -

 )۱۳۶۵( كودكان استثنايي -

 )۱۳۶۶( هاي بادي انرژي و آسياب -

 )۱۳۶۷( معماري دوران رنسانس -

 )۱۳۶۸( ام من عروسكم را گم كرده -

 )۱۳۷۲( وانگه روان جهان گله كرد -

 )۱۳۷۷( همراه باد در دل تنهايي كوير -

 )۱۳۸۲( نقاشي ايراني -

 )۱۳۸۵( درياي پارس -

 )۱۳۸۸( رسزاگ -

 )۱۳۹۰( البرز -

  

  :كتاب

 )۱۳۸۱( انتشارات خورشيد ،)هاي تصويري كارگردان يادداشت(همراه باد در دل تنهايي كوير  -

) سازي و تحقيق درباره خليج فارس و درياي عمان سال فيلم ۴۰ساز طي  سفرنامه فيلم(درياي پارس  -

 )۱۳۸۵( انتشارات خورشيد

  

  :افتخارات



 فيلمهاي مسـتند و آموزشـي تهـران   المللي  راي فيلم سراميك از جشنواره بيناي ب دريافت دلفين نقره -

)۱۳۴۲( 

هاي سينمايي آن  وزشگاهمانتخاب فيلم ريتم، از سوي سازمان يونسكو جهت تدريس تدوين فيلم در آ -

 )۱۳۴۳(سازمان 

 ر آلمـان المللـي فـيلم بـرلين د    دريافت ديپلم افتخار براي فيلم مسجد جامع اصفهان از جشنواره بـين  -

)۱۳۴۹( 

 )۱۳۵۲( المللي فيلم ويندر اتريش دريافت ديپلم افتخار براي فيلم ريتم از جشنواره بين -

هـاي مسـتند و آموزشـي     المللي فـيلم  دلفين طاليي براي فيلم معماري دوران صفوي از جشنواره بين -

 )۱۳۵۴( تهران

المللـي رشـد    ي از جشـنواره بـين  اي در مقياس انسان دريافت ديپلم افتخار براي فيلم اصفهان، هندسه -

 )۱۳۵۶( تهران

 )۱۳۷۷( المللي رشد تهران دريافت ديپلم افتخار براي فيلم وانگه روان جهان گله كرد از جشنواره بين -

بزرگداشت «د ايرانشناسي، هاي مستن دريافت دلفين طاليي جايزه ويژه اولين جشنواره مروري بر فيلم -

 )۱۳۷۸( در جزيره كيش» يابمنوچهر ط

 المللـي رشـد تهـران    دريافت كتاب زرين به خاطر مجموعه آثاري در سينماي مستند از جشنواره بـين  -

)۱۳۷۹( 

فيلم اروپا در جشنواره  ن، به عنوان يكي از هفت فيلم مستند انتخابي منتقدا... انتخاب فيلم همراه باد -

 )۱۳۷۹( المللي فيلم لوكارنو سوئيس بين

و كسب جايزه ويژه رشته اكتشاف براي فيلم همراه ) كارگرداني(امه دريافت لوح سيمين بهترين فيلمن -

 )۱۳۸۰( مللي سينماي مستند ترنتو ايتالياال از جشنواره بين... باد 

 لوح زرين جايزه بزرگ شهيد آويني براي فيلم درياي پارس  -

 تنديس ويژه هيئت داوران جشنواره كيش -

 المللي سينما حقيقت سپاسنامه جشنواره بين -


