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آشفته گی

کارگردان: فریدون جیرانی
تهیهکننده: فریدون جیرانی

فیلمنامهنویس: فریدون جیرانی
مدیرفیلمبرداری: مسعود سالمی

چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنه: کامیاب امین عشایری 

طراحلباس: مارال جیرانی
تدوین: بهرام دهقانی

صدابردار: امین میرشکاری
صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: کارن همایونفر

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: وحید قطبی زاده

عکاس: یوسف عبدالرضایی
بازیگران: بهرام رادان، مهناز افشار، مهران احمدی، علی 

میالنی و نسیم ادبی

خالصهداستان:آشفتگیرئالیستیواجتماعینیست.یکفیلم
استدربارهعشقوجنایت.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
96

2۰
17

/9
3´

آزادی  19:3۰ 1۰بهمن
ایرانمال)2(و)3(  22:3۰ 1۰بهمن
تماشا  16:3۰ 1۰بهمن
ایرانمال)2(و)3(  15 11بهمن
کیان  19 11بهمن
مگامال)1(و)2(  17:3۰ 12بهمن
راگا  21:3۰ 12بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 13بهمن
ماندانا  22:3۰ 13بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 14بهمن
ماندانا  15 14بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 15بهمن

جوان)1(  17:3۰ 15بهمن
فرهنگ)2(  18 16بهمن
آستارا  2۰ 16بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 17بهمن
استقالل  22:3۰ 17بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18بهمن
استقالل  15 18بهمن
21بهمن15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم(
زندگی)2(  17:3۰ 21بهمن
17:3آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 22بهمن
شکوفه  2۰ 22بهمن
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ایده اصلی

کارگردان: آزیتا موگوئی
تهیهکننده: آزیتا موگوئی
فیلمنامهنویس: امیر عربی

مدیرفیلمبرداری: علیرضا برازنده
چهرهپرداز: سودابه خسروی

طراحصحنه: امیرحسین قدسی 
طراحلباس:  نفیسه ناصرنیا

تدوین: بهرام دهقانی
صدابردار: امیر  شاهوردی

صداگذار: پرویز آبنار
موسیقی: بهزاد عبدی
عکاس: علی نیک رفتار

بازیگران: بهرام رادان،  مریال زارعی، پژمان جمشیدی، 
هانیه توسلی، مهرداد صدیقیان و شهناز نوشیر، آندره آ 

ماچالکیدو، ایرینا مانژوسوا، واروارا الرمو 

پروژه یک اندازی راه برای اسپانیا و ایران داستان: خالصه
بزرگدرجزیرههندورابیدرجنوبایرانبهتوافقرسیدهاند.
شرکتهاوافرادبسیاریبهطمعبرندهشدندراینمناقصه

شرکتکردهاند.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/9
5´

آزادی  17 1۰بهمن
ایرانمال)2(و)3(  2۰ 1۰بهمن
تماشا  21:3۰ 1۰بهمن
مگامال)1(و)2(  22:3۰ 11بهمن
کیان  16:3۰ 11بهمن
مگامال)1(و)2(  15 12بهمن
راگا  19 12بهمن
زار( کورش)مایاک-الله   18  13بهمن
ماندانا  2۰ 13بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 14بهمن
جوان)1(  22:3۰ 14بهمن
فرهنگ)2(  23 15بهمن

جوان)1(  15 15بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 16بهمن
آستارا  17:3۰ 16بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 17بهمن
استقالل  2۰ 17بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 18بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 21بهمن
زندگی)2(  15 21بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 22بهمن
شکوفه  17:3۰ 22بهمن
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بنفشه آفریقایی

کارگردان: مونا زندی حقیقی
تهیهکننده: علیرضا شجاع نوری
فیلمنامهنویس: حمید بابابیگی
مدیرفیلمبرداری: فرهاد صبا
چهرهپرداز: مهرداد میرکیانی

طراحصحنهولباس: علی عابدینی
تدوین: بهرام دهقانی

صدابردار: مهدی صالح کرمانی
صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: پیمان یزدانیان
عکاس: حبیب مجیدی

بازیگران: فاطمه معتمدآریا، سعید آقاخانی و رضا بابک

خالصهداستان:شوکومتوجهمیشودکههمسراولشفریدون
توسطفرزندانشانبهخانهسالمندانمنتقلشدهاست.اوبه
همراههمسردومشرضاتصمیممیگیرندتافریدونرابهخانه

خودشانبیاورند....
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
96

-1
39

7
2۰

17
/9

3´

آزادی  22 1۰بهمن
شکوفه  15 1۰بهمن
آزادی  14:3۰ 11بهمن
ٌ)2(و)3(  17:3۰ 11بهمن
تماشا  19 11بهمن
مگامال)1(و)2(  2۰ 12بهمن
کیان  21:3۰ 12بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(  23  13بهمن
راگا  16:3۰ 13بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 14بهمن
ماندانا  17:3۰ 14بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 15بهمن

جوان)1(  2۰ 15بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 16بهمن
آستارا  22:3۰ 16بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 17بهمن
آستارا  15 17بهمن
فرهنگ)1(  15 18بهمن
استقالل  17:3۰ 18بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 21بهمن
زندگی)2(  2۰ 21بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 22بهمن
شکوفه  22:3۰ 22بهمن
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بیست و سه نفر

کارگردان: مهدی جعفری
تهیهکننده: مجتبی فرآورده

فیلمنامهنویس: مهدی جعفری
مدیرفیلمبرداری: مرتضی قیدی

چهرهپرداز: عباس عباسی
طراحصحنه: کامیاب امین عشایری 

طراحلباس:  سارا سمیعی
تدوین: میثم موالیی 
صدابردار: بهمن اردالن
صداگذار: بهمن اردالن

موسیقی: آریا عظیمی نژاد
جلوههایویژهمیدانی: محسن روزبهانی

جلوههایویژهبصری: هادی اسالمی و امیر سحرخیز
عکاس: محمد بدرلو

بازیگران: سعید آلبوعبادی،  رضا نوری،  مجید پتکی، 
حسین پودیده، عبدالحمید تقلبی و بیست و سه نفر 

نوجوان

خالصهداستان:روایتنوجوانانیکهاسارتدرعزترابهآزادی
باذلتترجیحدادند.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/1
1۰

´

17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 1۰بهمن
شکوفه  2۰ 1۰بهمن
آزادی  19:3۰ 11بهمن
ایرانمال)2(و)3(  22:3۰ 11بهمن
تماشا  16:3۰ 11بهمن
ایرانمال)2(و)3(  15 12بهمن
کیان  19 12بهمن
مگامال)1(و)2(  17:3۰ 13بهمن
راگا  21:3۰ 13بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(  2۰:3۰  14بهمن
ماندانا  22:3۰ 14بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 15بهمن

ماندانا  15 15بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 16بهمن
جوان)1(  16بهمن17:3۰
فرهنگ)2(  18 17بهمن
آستارا  2۰ 17بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 18بهمن
استقالل  22:3۰ 18بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 21بهمن
استقالل  15 21بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 22بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 22بهمن
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پالتو شتری

کارگردان: مهدی علی میرزایی
تهیهکننده: مجید شیخ انصاری

فیلمنامهنویس: مهدی علی میرزایی
مدیرفیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی

چهرهپرداز: عباس عباسی
طراحصحنهولباس: پیام حسین سوری

تدوین: محمد نجاریان
صدابردار: مسیح سراج
صداگذار: آرش قاسمی

موسیقی: مسعود سخاوت  دوست
جلوههایویژهبصری: رضا انصارین

عکاس: افرا شهباززاده
بازیگران: سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره 

کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه 
چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان 

مهردادیان و رضا شیخ انصاری

خالصهداستان:داستانیدرموردپیچیدگیهایرقابتورفاقت.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/9
3´

22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 1۰بهمن
زندگی)2(  15 1۰بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 11بهمن
شکوفه  17:3۰ 11بهمن
آزادی  17 12بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 12بهمن
تماشا  21:3۰ 12بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 13بهمن
کیان  16:3۰ 13بهمن
)2( و )1( مگامال  15 14بهمن
راگا  19 14بهمن
18کورش)مایاک-اللهزار( 15بهمن

ماندانا  2۰ 15بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 16بهمن
جوان)1(  22:3۰ 16بهمن
فرهنگ)2(  23 17بهمن
جوان)1(  15 17بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 18بهمن
آستارا 17:3۰ 18بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 21بهمن
استقالل  2۰ 21بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 22بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 22بهمن
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تیغ و ترمه

کارگردان: کیومرث پوراحمد
تهیهکننده: علی قائم مقامی

فیلمنامهنویس: کیومرث پوراحمد
مدیرفیلمبرداری: علیرضا زرین دست

چهرهپرداز: مهری شیرازی
طراحصحنهولباس: کیومرث پوراحمد و مهرانه ربی

تدوین: خشایار موحدیان و سعید سیاح
صدابردار: بابک اردالن

صداگذار: محمود موسوی نژاد
موسیقی: فردین خلعتبری

جلوههایویژهبصری: امیررضا معتمدی و سعید خلیلی
عکاس: مهدی حیدری

بازیگران: دیبا زاهدی، پژمان بازغی، الله اسکندری، 
مهران رجبی، کوروش سلیمانی، آویسا سجادی، شراره 

رنجبر و هومن برق نورد

خالصهداستان:ترمهدختربیستوششسالهایاستکهبا
عمویخودزندگیمیکندباآمدنمادرشازخارجازکشور

اتفاقاتیرخمیدهدورازینمایانمیشود.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/9
3´

15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 1۰بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 1۰بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 11بهمن
شکوفه  2۰ 11بهمن
آزادی  19:3۰ 12بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 12بهمن
تماشا  16:3۰ 12بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 13بهمن
کیان  19 13بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 14بهمن
راگا  21:3۰ 14بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 15بهمن

ماندانا  22:3۰ 15بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 16بهمن
ماندانا  15 16بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 17بهمن
جوان)1(  17:3۰ 17بهمن
فرهنگ)2(  18 18بهمن
آستارا  2۰ 18بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 21بهمن
استقالل  22:3۰ 21بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 22بهمن
استقالل  15 22بهمن
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جمشیدیه

کارگردان: یلدا جبلی
تهیهکننده: محمدصادق آذین

فیلمنامهنویس: یلدا جبلی و فردین خلعتبری
مدیرفیلمبرداری: معین مطلبی

چهرهپرداز: عظیم فراین
طراحصحنهولباس: فردین خلعتبری و یلدا جبلی

تدوین: یلدا جبلی
صدابردار: مهدی صالح کرمانی

صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: فردین خلعتبری
عکاس: سیدحبیب مجیدی

بازیگران: سارا بهرامی، حامد کمیلی، کیومرث پوراحمد، 
پانته آ پناهی ها، سعید چنگیزیان،  ستاره پسیانی و 

بهرام عظیمی

خالصهداستان:ترانهوامیردرشبتولدامیردرگیرحادثهای
میشوندوبرایکشفحقایقنهفتهدردلحادثهواردمسیر
امکان میروند پیش آن در چه هر که میشوند پیچیدهای

بازگشتشانکمترمیشود.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/1
۰6

´

23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 1۰بهمن
استقالل  15 1۰بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 11بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 11بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 12بهمن
شکوفه           2۰  12بهمن
آزادی  19:3۰ 13بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 13بهمن
تماشا  16:3۰ 13بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 14بهمن
کیان  19 14بهمن
مگامال)1(و)2(  17:3۰ 15بهمن

راگا  21:3۰ 15بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 16بهمن
ماندانا  22:3۰ 16بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 17بهمن
ماندانا  15 17بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 18بهمن
جوان)1(  17:3۰ 18بهمن
فرهنگ)2(  18 21بهمن
آستارا  2۰ 21بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 22بهمن
استقالل  22:3۰ 22بهمن
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خون خدا

کارگردان: مرتضی علی  عباس میرزایی 
تهیهکننده: سیاوش حقیقی

فیلمنامهنویس: مرتضی علی  عباس میرزایی 
مدیرفیلمبرداری: شهرام نجاریان

چهرهپرداز: هاشم فغانی
طراحصحنهولباس: بهزاد جعفری طادی

تدوین: لعیا عباس میرزایی
صدابردار: علی ذوالفقاری

صداگذار: سیدعلیرضا علویان
موسیقی: پیام آزادی

عکاس: حسن شجاعی
بازیگران: رضا اخالقی راد، فرید سجادی حسینی، سعید 
داخ، علیرضا ثانی فر، خسرو احمدی و شیوا ابراهیمی

خالصهداستان:میثمکارتنخوابیستکهدوراِننقاهتبعد
ازترکاعتیادشمصادفشدهاستبادههاولمحرم.اوشب

عاشورادرجعبهغذاینذری،پاکتیآغشتهبهخونمییابد.
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تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/7
6´

2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 1۰بهمن
جوان)1(  22:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)2(  23 11بهمن
جوان)1(  15 11بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 12بهمن
آستارا  17:3۰ 12بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 13بهمن
استقالل  2۰ 13بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 14بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 14بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15بهمن
زندگی)2(  15 15بهمن

15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 16بهمن
شکوفه  17:3۰ 16بهمن
آزادی  17 17بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 17بهمن
تماشا  21:3۰ 17بهمن
مگامال)1(و)2(  22:3۰ 18بهمن
کیان  16:3۰ 18بهمن
مگامال)1(و)2(  15 21بهمن
راگا  19 21بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(   18  22بهمن
ماندانا  2۰ 22بهمن
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درخونگاه

کارگردان: سیاوش اسعدی 
تهیهکننده: منصور سهراب پور

فیلمنامهنویس: نیما نادری و سیاوش اسعدی
مدیرفیلمبرداری: تورج اصالنی

چهرهپرداز: آرزو حالجی
طراحصحنهولباس: مجید علی اسالم

تدوین: محمدرضا مویینی
صدابردار: ناصر انتظاری

صداگذار: علیرضا علویان 
موسیقی: فرزین قره گوزلو

جلوههایویژهمیدانی: رضا ترکمان
جلوههایویژهبصری: فرید ناظرفصیحی

عکاس: مهرداد ناصری
بازیگران: امین حیایی، جمشید هاشم پور، ژاله صامتی، 

مهراوه شریفی نیا، پانته آ پناهی، محمود جعفری و 
منصور شهبازی

خالصهداستان:ظهریمیآید،تابسازد!اگرنبازد.
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فرهنگ)1(  2۰ 1۰بهمن
استقالل  22:3۰ 1۰بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 11بهمن
استقالل  15 11بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 12بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 12بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 13بهمن
شکوفه  2۰ 13بهمن
آزادی  19:3۰ 14بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 14بهمن
تماشا  16:3۰ 14بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 15بهمن

کیان  19 15بهمن
مگامال)1(و)2(  17:3۰ 16بهمن
راگا  21:3۰ 16بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 17بهمن
ماندانا  22:3۰ 17بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 18بهمن
ماندانا  15 18بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 21بهمن
جوان)1(  17:3۰ 21بهمن
فرهنگ)2(  18 22بهمن
آستارا  2۰ 22بهمن
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سال دوم دانشکده من

کارگردان: رسول صدرعاملی 
تهیهکننده: مسعود ردایی

فیلمنامهنویس: پرویز شهبازی
مدیرفیلمبرداری: هومن بهمنش

چهرهپرداز: عبداله اسکندری
طراحصحنهولباس: آتوسا قلمفرسایی 

تدوین: مصطفی خرقه پوش
صدابردار: منصور شهبازی

صداگذار: سیدمحمود موسوی نژاد
موسیقی: کریستف رضاعی

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: مریم تخت کشیان
بازیگران: سها نیاستی، فرشته ارسطویی، علی مصفا، 

پدرام شریفی، بابک حمیدیان،  ویشکا آسایش، شقایق 
فراهانی، نیلوفر خوش خلق، علی استادی،  مریم بوبانی، 

شیوا خسرومهر و افشین هاشمی

دانشکده دوم سال دانشجویان آوا و مهتاب داستان: خالصه
هستندکهبهاتفاقتعدادیدیگرازهمکالسیهایشانبراییک

سفرچندروزهدانشجوییازتهرانبهاصفهانمیروند.
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فرهنگ)2(  15:3۰ 1۰بهمن
آستارا  17:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 11بهمن
استقالل  2۰ 11بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 12بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 12بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 13بهمن
زندگی)2(  15 13بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 14بهمن
شکوفه  17:3۰ 14بهمن
آزادی  17 15بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 15بهمن

تماشا  21:3۰ 15بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 16بهمن
کیان  16:3۰ 16بهمن
)2( و )1( مگامال  15 17بهمن
راگا  19 17بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(    18  18بهمن
ماندانا  2۰ 18بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 21بهمن
جوان)1(  22:3۰ 21بهمن
فرهنگ)2(  23 22بهمن
جوان)1(  15 22بهمن
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خ پوست سر

کارگردان: نیما جاویدی
تهیهکننده: مجید مطلبی

فیلمنامهنویس: نیما جاویدی
مدیرفیلمبرداری: هومن بهمنش

چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنه: محسن نصرالهی
طراحلباس:  شیما میرحمیدی

تدوین: عماد خدابخش
صدابردار: ایرج شهزادی
صداگذار: ایرج شهزادی
موسیقی: رامین کوشا

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: محمد بدرلو
بازیگران: نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانی حقیقی، 

ستاره پسیانی،  حبیب رضایی و آتیال پسیانی

خالصهداستان:سال1347،یکزندانقدیمیدرجنوبایران
بهدلیلمجاورتبافرودگاهِدرحالتوسعهشهردرحالتخلیه
است.سرگردنعمتجاهد،رئیسزندانبههمراهمامورانشدر

حالانتقالزندانیانبهزندانجدیدند.تااینکه...
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فرهنگ)1(  15 1۰بهمن
استقالل  17:3۰ 1۰بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 11بهمن
زندگی)2(  2۰ 11بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 12بهمن
شکوفه  22:3۰ 12بهمن
آزادی  22 13بهمن
شکوفه  15 13بهمن
آزادی  14:3۰ 14بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 14بهمن
تماشا  19 14بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 15بهمن

کیان  21:3۰ 15بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   23  16بهمن
راگا  16:3۰ 16بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 17بهمن
ماندانا  17:3۰ 17بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 18بهمن
جوان)1(  2۰ 18بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 21بهمن
آستارا  22:3۰ 21بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 22بهمن
آستارا  15 22بهمن
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سمفونی نهم

کارگردان: محمدرضا هنرمند 
تهیهکننده: زینب تقوایی

فیلمنامهنویس: محمدرضا هنرمند و حامد افضلی
مدیرفیلمبرداری: هومن بهمنش

چهرهپرداز: مجید اسکندری
طراحصحنهولباس: مشکین مهرگان

تدوین: محمدرضا موئینی
صدابردار: مهدی ابراهیم زاده
صداگذار: حسین ابوالصدق

موسیقی: امین هنرمند
جلوههایویژهمیدانی: ایمان کرمیان 

جلوههایویژهبصری: فرید ناظرفصیحی
عکاس: احمدرضا شجاعی

بازیگران: حمید فرخ نژاد، ساره بیات، محمدرضا فروتن، 
مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، هدی زین العابدین و 

پژمان بازغی

خالصهداستان:مرگوعشقدوبالیهستندکهراحیلقهرمان
زنفیلمرابهبهشتمیبرند.
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فرهنگ)1(  22:3۰ 1۰بهمن
آستارا  15 1۰بهمن
فرهنگ)1(  15 11بهمن
استقالل  17:3۰ 11بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 12بهمن
زندگی)2(  2۰ 12بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 13بهمن
شکوفه  22:3۰ 13بهمن
آزادی  22 14بهمن
شکوفه  15 14بهمن
آزادی  14:3۰ 15بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 15بهمن

تماشا  19 15بهمن
)2( و مگامال)1(  2۰ 16بهمن
کیان  21:3۰ 16بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(   23  17بهمن
راگا  16:3۰ 17بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 18بهمن
ماندانا  17:3۰ 18بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 21بهمن
جوان)1(  2۰ 21بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 22بهمن
آستارا  22:3۰ 22بهمن
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شبی که ماه کامل شد

کارگردان: نرگس آبیار
تهیهکننده: محمدحسین قاسمی

فیلمنامهنویس: نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی
مدیرفیلمبرداری: سامان لطفیان

چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنهولباس: محمدرضا شجاعی

تدوین: حمید نجفی راد
صدابردار: مهدی صالح کرمانی

صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: مسعود سخاوت دوست

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: فرید ناظرفصیحی

عکاس: امید صالحی
بازیگران: الناز شاکردوست، هوتن شکیبا، فرشته 
صدرعرفایی، شبنم مقدمی، پدرام شریفی،  فرید 

سجادی حسینی، امین میری، بانیپال شومون و آرمین 
رحیمیان

خالصهداستان:روایتدخترجوانیازجنوبشهرتهرانکه
درگیرعشقجوانیشهرستانیمیشودوایندرحالیاست
کهدختربهدالیلیمجبوربهمهاجرتازایراناستکهدراین
مسیربرادرشبااوهمراهمیشودامادرمیانهراهاتفاقاتیبرای

آنهارقممیخورد.
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17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 1۰بهمن
جوان)1(  2۰ 1۰بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 11بهمن
آستارا  22:3۰ 11بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 12بهمن
آستارا  15 12بهمن
فرهنگ)1(  15 13بهمن
استقالل  17:3۰ 13بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 14بهمن
زندگی)2(  2۰ 14بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15بهمن
شکوفه  22:3۰ 15بهمن

آزادی  22 16بهمن
شکوفه  15 16بهمن
آزادی  14:3۰ 17بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 17بهمن
تماشا  19 17بهمن
)2( و مگامال)1(  2۰ 18بهمن
کیان  21:3۰ 18بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(   23  21بهمن
راگا  16:3۰ 21بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 22بهمن
ماندانا  17:3۰ 22بهمن
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طال

کارگردان: پرویز شهبازی 
تهیهکننده: رامبد جوان

فیلمنامهنویس: پرویز شهبازی
مدیرفیلمبرداری: پیمان شادمانفر

چهرهپرداز: عباس عباسی
طراحصحنهولباس: امیرحسین قدسی و سارا سمیعی

تدوین: پروز شهبازی
صدابردار: منصور شهبازی
صداگذار: حسین ابوالصدق

موسیقی: ستار اورکی
جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ 
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: محمد بدرلو
بازیگران: هومن سیدی،  نگار جواهریان، طناز طباطبائی، 
احترام برومند، هدی زین العابدین و مهرداد صدیقیان

خالصهداستان:راهیبرایپولدارشدن،خستهازنگاهتحقیر
آمیزدوروبریها،احساستباهیازکارکردنبرایدیگران؛این
هادالیلیاستکهسهنفررابههموصلکردهتایککارو

کاسبیراهبیندازند.
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15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 1۰بهمن
ماندانا  17:3۰ 1۰بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 11بهمن
جوان)1(  2۰ 11بهمن
2۰:3۰فرهنگ)2( 12بهمن
آستارا  22:3۰ 12بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 13بهمن
آستارا  15 13بهمن
فرهنگ)1(  15 14بهمن
استقالل  17:3۰ 14بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 15بهمن
زندگی2  2۰ 15بهمن

2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 16بهمن
شکوفه  22:3۰ 16بهمن
آزادی  22 17بهمن
شکوفه  17بهمن15
آزادی  14:3۰ 18بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 18بهمن
تماشا  19 18بهمن
مگامال)1(و)2(  2۰ 21بهمن
کیان  21:3۰ 21بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(   23  22بهمن
راگا  16:3۰ 22بهمن
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غالمرضا تختی

کارگردان: بهرام توکلی
تهیهکننده: سعید ملکان

فیلمنامهنویس: سعید ملکان و بهرام توکلی
مدیرفیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه

چهرهپرداز: سعید ملکان
طراحصحنه: کیوان مقدم 
طراحلباس:  امیر ملک پور

تدوین: میثم موالیی
صدابردار: رشید دانشمند

صداگذار: امیرحسین قاسمی
موسیقی: افشین عزیزی

جلوههایویژهمیدانی: محسن روزبهانی
جلوههایویژهبصری: محسن خیرآبادی،  رضا میثاقی، 

هادی اسالمی و شهاب نجفی
عکاس: مریم تخت کشیان

بازیگران: محسن تختی،  علیرضا گودرزی، شاهرخ 
شهبازی، ماهور الوند، آتیال پسیانی، پریوش نظریه، 

سیاوش طهمورث، محمد ولیزادگان، معصومه تقی پور، 
محمدرضا بانکی،  فریدون عبدالهیان، امیررضا فرامرزی، 

خالصهداستان:اینفیلمروایتیاستاززندگیجهانپهلوان
تختی.
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فرهنگ)2(  23 1۰بهمن
جوان)1(  15 1۰بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 11بهمن
آستارا  17:3۰ 11بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 12بهمن
استقالل  2۰ 12بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 13بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 13بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 14بهمن
زندگی)2(  15 14بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15بهمن
شکوفه  17:3۰ 15بهمن

آزادی  17 16بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 16بهمن
تماشا  21:3۰ 16بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 17بهمن
کیان  16:3۰ 17بهمن
)2( و )1( مگامال  15 18بهمن
راگا  19 18بهمن
کورش)مایاک-اللهزار(   18  21بهمن
ماندانا  2۰ 21بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 22بهمن
جوان)1(  22:3۰ 22بهمن
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قسم

کارگردان: محسن تنابنده
تهیهکننده: جلیل شعبانی

فیلمنامهنویس: محسن تنابنده
مدیرفیلمبرداری: تورج اصالنی

چهرهپرداز: عباس عباسی
طراحصحنه: بابک پناهی 
طراحلباس: فرحناز نادری
تدوین: خشایار موحدیان

صدابردار: مهدی ابراهیم زاده
صداگذار: فرامرز ابوالصدق

موسیقی: یحیی سپهری شکیب
عکاس: صبا سیه پوش

بازیگران: مهناز افشار، سعید آقاخانی، حسن پورشیرازی 
و مهران احمدی

خالصهداستان:پنجسالهیهآبخوشازگلومپاییننرفته،
نمیذارمسایهیهخوندیگهروزندگیمباشه.
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زار( کورش)مایاک-الله   23  1۰بهمن
راگا  16:3۰ 1۰بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 11بهمن
ماندانا  17:3۰ 11بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 12بهمن
جوان)1(  2۰ 12بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 13بهمن
آستارا  22:3۰ 13بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 14بهمن
آستارا  15 14بهمن
فرهنگ)1(  15 15بهمن
استقالل  17:3۰ 15بهمن

18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 16بهمن
زندگی)2(  2۰ 16بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17بهمن
شکوفه  22:3۰ 17بهمن
آزادی  22 18بهمن
شکوفه  15 18بهمن
آزادی  14:3۰ 21بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 21بهمن
تماشا  19 21بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 22بهمن
کیان  21:3۰ 22بهمن
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قصر شیرین

کارگردان: رضا میرکریمی
تهیهکننده: رضا میرکریمی

فیلمنامهنویس: محسن قرائی و محمد داوودی
مدیرفیلمبرداری: مرتضی هدایی

چهرهپرداز: محمود دهقانی
طراحصحنهولباس: آتوسا قلمفرسائی

تدوین: رضا میرکریمی
موسیقی:  امین هنرمند

صدابردار: سعید بجنوردی
صداگذار: آرش قاسمی
عکاس: حافظ احمدی

بازیگران: حامد بهداد، ژیال شاهی، یونا تدین، نیوشا 
علیپور، محمدعلی عسگری، بابک لطفی ، آزاده نوبهار، 

اکبر آیینر

خالصهداستان:جاللمرادی42سالهطیتصادفیخانوادهای
رابهقتلرساندهاماتصادفدردادگاهغیرعمدشناختهمیشود.
را فرزندانش و همسر زندانیاش، دوران گذراندن از پس او
ترککردهوبهشهردیگریمیرود.پسازدوسالبهشهرش

بازمیگرددچراکههمسرشدچارمرگمغزیشده...
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)2( و )1( مگامال  2۰ 1۰بهمن
کیان  21:3۰ 1۰بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   23  11بهمن
راگا  16:3۰ 11بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 12بهمن
ماندانا  17:3۰ 12بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 13بهمن
جوان)1(  2۰ 13بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 14بهمن
آستارا  22:3۰ 14بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 15بهمن
آستارا  15 15بهمن

فرهنگ)1(  15 16بهمن
استقالل  17:3۰ 16بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 17بهمن
زندگی)2(  2۰ 17بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 18بهمن
شکوفه  22:3۰ 18بهمن
آزادی  22 21بهمن
شکوفه  15 21بهمن
آزادی  14:3۰ 22بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 22بهمن
تماشا  19 22بهمن
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وز: رد خون ماجرای نیمر

کارگردان: محمدحسین مهدویان
تهیهکننده: سیدمحمود رضوی مجد

فیلمنامهنویس: حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی
مدیرفیلمبرداری: هادی بهروز

چهرهپرداز: شهرام خلج
طراحصحنهولباس: محمدرضا شجاعی

تدوین: محمد نجاریان
صدابردار: هادی ساعدمحکم
صداگذار: مهرشاد ملکوتی
موسیقی: حبیب خزایی فر

جلوههایویژهمیدانی: ایمان کرمیان
جلوههایویژهبصری: سینا قویدل

عکاس: مجید مطلبی
بازیگران: هادی حجازی فر، جواد عزتی، محسن کیایی، 

بهنوش طباطبایی، هستی مهدوی، حسین مهری، 
مهدی زمین پرداز، محمد عسگری، امیراحمد قزوینی، 

امیرحسین هاشمی

خالصهداستان:-خونهافشینروگشتن.خونهخواهرمنو.
بهشوننگفتیمنکیام؟نگفتیچهکاراییازدسترفیقات

برمیآد؟
-بویسیگارمیدی.
-اینمگزارشکن...«
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فرهنگ)1(  17:3۰ 1۰بهمن
استقالل  2۰ 1۰بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 11بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 11بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 12بهمن
زندگی)2(  15 12بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 13بهمن
شکوفه  17:3۰ 13بهمن
آزادی  17 14بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 14بهمن
تماشا  21:3۰ 14بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 15بهمن

کیان  16:3۰ 15بهمن
)2( و )1( مگامال  15 16بهمن
راگا  19 16بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   18  17بهمن
ماندانا  2۰ 17بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 18بهمن
جوان)1(  22:3۰ 18بهمن
فرهنگ)2(  23 21بهمن
جوان)1(  15 21بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 22بهمن
آستارا  17:3۰ 22بهمن
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متری شیش و نیم

کارگردان: سعید روستایی 
تهیهکننده: سیدجمال ساداتیان
فیلمنامهنویس: سعید روستایی
مدیرفیلمبرداری: هومن بهمنش

چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنه: محسن نصرالهی 

طراحلباس: غزاله معتمد
تدوین: بهرام دهقانی

صدابردار: ایرج شهزادی
صداگذار: امیرحسین قاسمی

موسیقی: پیمان یزدانیان
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: امیرحسین شجاعی
بازیگران: پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار و 

فرهاد اصالنی

خالصهداستان:دربزنگاهروزهایسخت،اعتیادوموادمخدر
همگریبانزندگیمردماینشهررارهانمیکند.
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2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 1۰بهمن
ماندانا  22:3۰ 1۰بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 11بهمن
ماندانا  15 11بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 12بهمن
جوان)1(  17:3۰ 12بهمن
فرهنگ)2(  18 13بهمن
آستارا  2۰ 13بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 14بهمن
استقالل  22:3۰ 14بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 15بهمن
استقالل  15 15بهمن

15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 16بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 16بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17بهمن
شکوفه  2۰ 17بهمن
آزادی  19:3۰ 18بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 18بهمن
تماشا  16:3۰ 18بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 21بهمن
کیان  19 21بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 22بهمن
راگا  21:3۰ 22بهمن
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مردی بدون سایه

کارگردان: علیرضا رئیسیان
تهیهکننده: علیرضا رئیسیان

فیلمنامهنویس: علیرضا رئیسیان
مدیرفیلمبرداری: مسعود سالمی

چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنهولباس: کامیاب امین عشایری

تدوین: هایده صفی یاری
صدابردار: امیر نوبخت

صداگذار: محمدرضا دلپاک
موسیقی: ستار اورکی

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ 
جلوههایویژهبصری: امیر سحرخیز

عکاس: امیرحسین شجاعی
بازیگران: لیال حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصالنی، امیر 
آقایی، گوهر خیراندیش، نادر فالح، حسام نورائی، 
آویسا سجادی، به آفرید غفاریان، سیامک اطلسی، 

نسیم ادبی

خالصهداستان:ماهانکوشیارپسازساختیکفیلممستند
زندگیاشتهدیدشدهوهمسرشعاشقانهبهکمکاومیآید

اماحوادثیرمزآلودهمهچیزرادگرگونمیکند.
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)2( و )1( مگامال  17:3۰ 1۰بهمن
راگا  21:3۰ 1۰بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 11بهمن
ماندانا  22:3۰ 11بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 12بهمن
ماندانا  15 12بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 13بهمن
جوان)1(  17:3۰ 13بهمن
فرهنگ)2(  18 14بهمن
آستارا  2۰ 14بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 15بهمن
استقالل  22:3۰ 15بهمن

23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 16بهمن
استقالل  15 16بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 17بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 17بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 18بهمن
شکوفه  2۰ 18بهمن
آزادی  19:3۰ 21بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 21بهمن
تماشا  16:3۰ 21بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 22بهمن
کیان  19 22بهمن
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مسخره باز

کارگردان: همایون غنی زاده
تهیهکننده: علی مصفا

فیلمنامهنویس: همایون غنی زاده
مدیرفیلمبرداری: علی قاضی
چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنه: سهیل دانش
طراحلباس:  الهام معین
تدوین: هایده صفی یاری
صدابردار: محمود کاشانی

صداگذار: امیرحسین قاسمی
موسیقی: محمدرضا غنی زاده

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: مسعود اشتری
بازیگران: علی نصیریان، هدیه تهرانی، رضا کیانیان، صابر 

ابر و بابک حمیدیان

خالصهداستان:توپرورشگاهصداممیکردندمسخرهباز!اما
منمشتمحکمیحوالهصورتیکیشونکردمتاداستانرو

شروعکنم.
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ایرانمال)2(و)3( 15 1۰بهمن
کیان  19 1۰بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 11بهمن
راگا  21:3۰ 11بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 12بهمن
ماندانا  22:3۰ 12بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 13بهمن
ماندانا  15 13بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 14بهمن
جوان)1(  17:3۰ 14بهمن
فرهنگ)2(  18 15بهمن
آستارا  2۰ 15بهمن

فرهنگ)1(  2۰ 16بهمن
استقالل  22:3۰ 16بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 17بهمن
استقالل  15 17بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 18بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 21بهمن
شکوفه  2۰ 21بهمن
آزادی  19:3۰ 22بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 22بهمن
تماشا  16:3۰ 22بهمن
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ناگهان درخت

کارگردان: صفی یزدانیان
تهیهکننده: پیمان معادی

فیلمنامهنویس: صفی یزدانیان
مدیرفیلمبرداری: همایون پایور
چهرهپرداز: مهرداد میرکیانی

طراحصحنهولباس: ایرج رامین فر
تدوین: هایده صفی یاری
صدابردار: ایرج شهزادی
صداگذار: ایرج شهزادی

موسیقی: کریستف رضاعی
جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: محمد لطفعلی

عکاس: علی نیک رفتار
بازیگران: پیمان معادی، مهناز افشار، زهره عباسی، 

شقایق دهقان، مهراب قاسم خانی،  سیامک صفری و 
پانته آ پناهی ها

خالصهداستان:فرهادزندگیخودراازکودکیتانزدیکبه
پنجاهسالگیبرایروانکاوشتعریفمیکند.
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)2( و )1( مگامال  15 1۰بهمن
راگا  19 1۰بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   18  11بهمن
ماندانا  2۰ 11بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 12بهمن
جوان)1(  22:3۰ 12بهمن
فرهنگ)2(  23 13بهمن
جوان)1(  15 13بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 14بهمن
آستارا  17:3۰ 14بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 15بهمن
استقالل  2۰ 15بهمن

2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 16بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 16بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17بهمن
زندگی)2(  15 17بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 18بهمن
شکوفه  17:3۰ 18بهمن
آزادی  17 21بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 21بهمن
تماشا  21:3۰ 21بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 22بهمن
کیان  16:3۰ 22بهمن
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پالتو شتری

کارگردان: مهدی علی میرزایی
تهیهکننده: مجید شیخ انصاری

فیلمنامهنویس: مهدی علی میرزایی
مدیرفیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی

چهرهپرداز: عباس عباسی
طراحصحنهولباس: پیام حسین سوری

تدوین: محمد نجاریان
صدابردار: مسیح سراج
صداگذار: آرش قاسمی

موسیقی: مسعود سخاوت  دوست
جلوههایویژهبصری: رضا انصارین

عکاس: افرا شهباززاده
بازیگران: سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره 

کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه 
چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان 

مهردادیان و رضا شیخ انصاری

خالصهداستان:داستانیدرموردپیچیدگیهایرقابتورفاقت.
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22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 1۰بهمن
زندگی)2(  15 1۰بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 11بهمن
شکوفه  17:3۰ 11بهمن
آزادی  17 12بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 12بهمن
تماشا  21:3۰ 12بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 13بهمن
کیان  16:3۰ 13بهمن
)2( و )1( مگامال  15 14بهمن
راگا  19 14بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   18  15بهمن

ماندانا  2۰ 15بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 16بهمن
جوان)1(  22:3۰ 16بهمن
فرهنگ)2(  23 17بهمن
جوان)1(  15 17بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 18بهمن
آستارا 17:3۰ 18بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 21بهمن
استقالل  2۰ 21بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 22بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 22بهمن
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جان دار

کارگردان: حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری
تهیهکننده: کامران مجیدی

فیلمنامهنویس: حسین امیری  دوماری،  پدرام پورامیری و 
محمد داودی

مدیرفیلمبرداری: هومن بهمنش 
چهرهپرداز: عباس عباسی

طراحصحنهولباس: بابک کریمی طاری
تدوین: بهرام دهقانی

صدابردار: طاهر پیشوایی
صداگذار: محمدرضا دلپاک

موسیقی: امیر توسلی
جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیک

جلوههایویژهبصری: فرید ناظرفصیحی
عکاس: اردالن آذرمی

بازیگران: فاطمه معتمدآریا،  حامد بهداد، جواد عزتی، 
باران کوثری، مسعود کرامتی، علی شادمان، محمدعلی 

محمدی، امیراحمد قزوینی، علیرضا مهران و صادق 
ملکی

خالصهداستان:بهخدااگریهباردیگهبپرسیدشامچیه؟شام
چیشد؟چرانمیرسه؟همینوسطخودمودارمیزنم.
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2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 1۰بهمن
شکوفه  22:3۰ 1۰بهمن
آزادی  22 11بهمن
شکوفه  15 11بهمن
آزادی  14:3۰ 12بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 12بهمن
تماشا  19 12بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 13بهمن
کیان  21:3۰ 13بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   23  14بهمن
راگا  16:3۰ 14بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 15بهمن

ماندانا  17:3۰ 15بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 16بهمن
جوان)1(  2۰ 16بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 17بهمن
آستارا  22:3۰ 17بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 18بهمن
آستارا  15 18بهمن
فرهنگ)1(  15 21بهمن
استقالل  17:3۰ 21بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 22بهمن
زندگی)2(  2۰ 22بهمن
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حمال طال

کارگردان: تورج اصالنی
تهیهکننده: منصور سهراب پور

فیلمنامهنویس: تورج اصالنی و هادی نادری
مدیرفیلمبرداری: حسن اصالنی

چهرهپرداز: رضا عربی
طراحصحنهولباس: مجید علی اسالم

تدوین: حمید علی قلیان و امیر ادیب پرور 
صدابردار: محمد صالحی
صداگذار: علیرضا علویان

موسیقی: مسعود سخاوت دوست
جلوههایویژهمیدانی: محمد جنگی
جلوههایویژهبصری: علیرضا قادری

عکاس: علی رفیع پور
بازیگران: پیام احمدی نیا، لطف اله سیفی، سعید آقاخانی، 

ژاله صامتی،  امید روحانی، امین آقافرزانه، علیرضا 
مهران و حسن زاهدی

خالصهداستان:رضاحملکنندهطالست.شغلشرساندنطال
وجواهراتازکارگاهبهمغازههااستکهیکروزازاودزدی

میشود.
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2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 1۰بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 1۰بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 11بهمن
زندگی)2(  15 11بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 12بهمن
شکوفه  17:3۰ 12بهمن
آزادی  17 13بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 13بهمن
تماشا  21:3۰ 13بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 14بهمن
کیان  16:3۰ 14بهمن
)2( و )1( مگامال  15 15بهمن

راگا  19 15بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   18  16بهمن
ماندانا  2۰ 16بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 17بهمن
جوان)1(  22:3۰ 17بهمن
فرهنگ)2(  23 18بهمن
جوان)1(  15 18بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 21بهمن
آستارا  17:3۰ 21بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 22بهمن
استقالل  2۰ 22بهمن
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دیدن این فیلم جرم است

کارگردان: رضا زهتابچیان
تهیهکننده: محمد حمزه زاده

فیلمنامهنویس: رضا زهتابچیان
مدیرفیلمبرداری: روزبه رایگا
چهرهپرداز: محسن دارسنج

طراحصحنهولباس: بابک پناهی
تدوین: سیاوش کردجان

صدابردار: امیر نوبخت
صداگذار: علیرضا علویان
موسیقی: حبیب خزایی فر

جلوههایویژهمیدانی: حمید رسولیان
جلوههایویژهبصری: شهاب نجفی

عکاس: کورش پیرو
بازیگران: امیر آقایی، لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز، 
حسین پاکدل، محمود پاک نیت،  حمیدرضا پگاه، 

احسان امانی، احسان شیخی

خالصهداستان:فقطیکفیلم5دقیقهایمیخواستمتابعدا
صدای ندادند... امونم ولی کنم دفاع دخترم و زنم از بتونم
آژیرهاشوندارهنزدیکمیشه...االنمثلموروملخمیریزن

اینجا



61

تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/9
۰´

فرهنگ)2(  18 1۰بهمن
آستارا  2۰ 1۰بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 11بهمن
استقالل  22:3۰ 11بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 12بهمن
استقالل  15 12بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 13بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 13بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 14بهمن
شکوفه  2۰ 14بهمن
آزادی  19:3۰ 15بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 15بهمن

تماشا  16:3۰ 15بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 16بهمن
کیان  19 16بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 17بهمن
راگا  21:3۰ 17بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 18بهمن
ماندانا  22:3۰ 18بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 21بهمن
ماندانا  15 21بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 22بهمن
جوان)1(  17:3۰ 22بهمن
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وزهای نارنجی ر

کارگردان: آرش الهوتی
تهیهکننده: علیرضا قاسم خان

فیلمنامهنویس: آرش الهوتی و جمیله دارالشفائی
مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی

چهرهپرداز: شهرام خلج
طراحصحنهولباس: فاضل ژیان

تدوین: مهدی حسینی وند
صدابردار: حسن شبانکاره

صداگذار: بهمن اردالن
موسیقی: کریستف رضاعی

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: سینا قویدل

عکاس: رز ارغوان
بازیگران: هدیه تهرانی، علی مصفا،  مهرا ن احمدی، 
علیرضا استادی، ژیال شاهی، رویا حسینی، صدف 

عسگری، لیلی فرهادپور و امین گلستانه

خالصهداستان:داستانزندگی»آبان«زنیمیانسال،کهواسطه
استخدامکارگرانفصلیدرشمالکشوراست.
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18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 1۰بهمن
زندگی)2(  2۰ 1۰بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 11بهمن
شکوفه  22:3۰ 11بهمن
آزادی  22 12بهمن
شکوفه  15 12بهمن
آزادی  14:3۰ 13بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 13بهمن
تماشا  19 13بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 14بهمن
کیان  21:3۰ 14بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   23  15بهمن

راگا  16:3۰ 15بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 16بهمن
ماندانا  17:3۰ 16بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 17بهمن
جوان)1(  2۰ 17بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 18بهمن
آستارا  22:3۰ 18بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 21بهمن
آستارا  15 21بهمن
فرهنگ)1(  15 22بهمن
استقالل  17:3۰ 22بهمن
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زهرمار

کارگردان: سیدجواد رضویان
تهیهکننده: جواد نوروزبیگی
فیلمنامهنویس: پیمان عباسی

مدیرفیلمبرداری: تورج اصالنی
چهرهپرداز: عبداله اسکندری
طراحصحنه: مهدی موسوی 

طراحلباس: ثنا نوروزبیگی
تدوین: حسن حسندوست
صدابردار: محمود خرسند
صداگذار: محمود خرسند

جلوههایویژهمیدانی: ایمان کرمیان
جلوههایویژهبصری: علیرضا قادری

عکاس: کورش جوان
بازیگران: سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق 

فراهانی، علیرضا استادی، رضا رویگری، برزو ارجمند، 
حسین محب اهری، سیامک صفری 

خالصهداستان:رضادفتردارمیانسالکهبهتازگیبهتهراننقل
مکانکردهاست،رهیهمکالسیسالهایدورخودرامیبیند
کههنوزکینهایقدیمیازاودارد.درشرایطیکهرضاتالش
میکندازاودلجوییکند،رهیدسیسهایطراحیمیکندو

رضارادرگرفتاریبزرگیاسیرمیکند.
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15کورش)گراندسینما-فاروس( 1۰بهمن
جوان)1(  17:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)2(  18 11بهمن
آستارا  2۰ 11بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 12بهمن
استقالل  22:3۰ 12بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 13بهمن
استقالل  15 13بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 14بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 14بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15بهمن
شکوفه  2۰ 15بهمن

آزادی  19:3۰ 16بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 16بهمن
تماشا  16:3۰ 16بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 17بهمن
کیان  19 17بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 18بهمن
راگا  21:3۰ 18بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 21بهمن
ماندانا  22:3۰ 21بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 22بهمن
ماندانا  15 22بهمن
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سونامی

کارگردان: میالد صدرعاملی
تهیهکننده: رسول صدرعاملی

فیلمنامهنویس: میالد صدرعاملی، علی اصغری و 
محمدرضا صدرعاملی

مدیرفیلمبرداری: پیمان شادمانفر
چهرهپرداز: عباس عباسی

طراحصحنه: امیرحسین حداد 
طراحلباس: غزاله معتمد

تدوین: بهرام دهقانی
صدابردار: مهران ملکوتی
صداگذار: بهمن اردالن

موسیقی: کریستف رضاعی
جلوههایویژهمیدانی: ارشا اقدسی
جلوههایویژهبصری: بهنام خاکسار

عکاس: نوشین جعفری
بازیگران: بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا 

شجاع نوری، فرشته حسینی، رعنا آزادی ور، امیرمهدی 
ژوله و محمدرضا غفاری

خالصهداستان:درآخریناردویتیمملیتکواندو،سرمربی
وسهتنازبهترینبازیکنانتیمدردانمارکپناهندهشدهو
بهایرانبازنگشتهاند.اینفرصتیاستکهخسروی،سرمربی
قدیمیوکهنهکاربعدازسالهابازگرددوکارنیمهتمامشرا

بهپایانبرساند.
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فرهنگ)2(  2۰:3۰ 1۰بهمن
آستارا  22:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 11بهمن
آستارا  15 11بهمن
فرهنگ)1(  15 12بهمن
استقالل  17:3۰ 12بهمن
18آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 13بهمن
زندگی)2(  2۰ 13بهمن
2۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 14بهمن
شکوفه  22:3۰ 14بهمن
آزادی  22 15بهمن
شکوفه  15 15بهمن

آزادی  14:3۰ 16بهمن
ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 16بهمن
تماشا  19 16بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 17بهمن
کیان  21:3۰ 17بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   23  18بهمن
راگا  16:3۰ 18بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 21بهمن
ماندانا  17:3۰ 21بهمن
17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 22بهمن
جوان)1(  2۰ 22بهمن
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مسخره باز

کارگردان: همایون غنی زاده
تهیهکننده: علی مصفا

فیلمنامهنویس: همایون غنی زاده
مدیرفیلمبرداری: علی قاضی
چهرهپرداز: ایمان امیدواری
طراحصحنه: سهیل دانش 

طراحلباس:  الهام معین
تدوین: هایده صفی یاری
صدابردار: محمود کاشانی

صداگذار: امیرحسین قاسمی
موسیقی: محمدرضا غنی زاده

جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ
جلوههایویژهبصری: جواد مطوری

عکاس: مسعود اشتری
بازیگران: علی نصیریان، هدیه تهرانی، رضا کیانیان، صابر 

ابر و بابک حمیدیان

خالصهداستان:توپرورشگاهصداممیکردندمسخرهباز!اما
منمشتمحکمیحوالهصورتیکیشونکردمتاداستانرو

شروعکنم.
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ایرانمال)2(و)3( 15 1۰بهمن
کیان  19 1۰بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 11بهمن
راگا  21:3۰ 11بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 12بهمن
ماندانا  22:3۰ 12بهمن
22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 13بهمن
ماندانا  15 13بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 14بهمن
جوان)1(  17:3۰ 14بهمن
فرهنگ)2(  18 15بهمن
آستارا  2۰ 15بهمن

فرهنگ)1(  2۰ 16بهمن
استقالل  22:3۰ 16بهمن
23آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 17بهمن
استقالل  15 17بهمن
15:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 18بهمن
17:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 21بهمن
شکوفه  2۰ 21بهمن
آزادی  19:3۰ 22بهمن
ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 22بهمن
تماشا  16:3۰ 22بهمن
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معکوس

کارگردان: پوالد کیمیایی 
تهیهکننده: مسعود کیمیایی

فیلمنامهنویس: پوالد کیمیایی
مدیرفیلمبرداری: تورج منصوری

چهرهپرداز: محمدرضا قومی
طراحصحنهولباس: بابک کریمی طاری

تدوین: مصطفی خرقه پوش و امیر ادیب پرور
صدابردار: پرویز آبنار
صداگذار: پرویز آبنار

موسیقی: بهزاد عبدی
جلوههایویژهمیدانی: ارشا اقدسی
جلوههایویژهبصری: بهنام خاکسار

عکاس: علی نیک رفتار
بازیگران: بابک حمیدیان،  شهرام حقیقت دوست،  

لیال زارع،  اکبر زنجانپور، پروانه معصومی، علیرضا 
کمالی نژاد، اکبر معززی و سیاوش طهمورث 

خالصهداستان:دودوستقدیمیقبلازانقالب،یکیفعال
زیرزمینی واردمسابقات آنها فرزند ویکیمکانیک، سیاسی

اتومبیلرانیمیشوند.
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زار( )مایاک-الله کورش   18  1۰بهمن
ماندانا  2۰ 1۰بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 11بهمن
جوان)1(  22:3۰ 11بهمن
فرهنگ)2(  23 12بهمن
جوان)1(  15 12بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 13بهمن
آستارا  17:3۰ 13بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 14بهمن
استقالل  2۰ 14بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 15بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 15بهمن

22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 16بهمن
زندگی)2(  15 16بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17بهمن
شکوفه  17:3۰ 17بهمن
آزادی  17 18بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 18بهمن
تماشا  21:3۰ 18بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 21بهمن
کیان  16:3۰ 21بهمن
)2( و )1( مگامال  15 22بهمن
راگا  19 22بهمن
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یلدا

کارگردان: مسعود بخشی
تهیهکننده: علی مصفا

فیلمنامهنویس: مسعود بخشی
مدیرفیلمبرداری: یولیان آتاناسف

چهرهپرداز: لیال ثانی
طراحصحنه: لیال نقدی پری 

طراحلباس: رعنا امینی 
تدوین: ژاک کومتس

صدابردار: دانا فرزانه پور
صداگذار: بنجامین بنوا و دنی سشو
جلوههایویژهمیدانی: آرش آقابیگ

عکاس: سمیه جعفری
بازیگران: فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، بابک 

کریمی و صدف عسگری

خالصهداستان:مریمکمیجانی،زنجوانیکهبهدلیلقتل
یلدا،در بهمرگمحکومشده،درشب ناصرضیا، شوهرش
استودیوبرنامهتلویزیونیپربیننده)لذتعفو(حاضرمیشود،
تاتوسطتنهافرزندمقتول،موناضیا،بخشیدهشود.مجموعه
اتفاقاتیکهدرپشتصحنهوصحنهاینبرنامهزندهرخمیدهد،
هردوزنجوانرادرچالشیجدیبرایتصمیمگیریقرار

میدهد.
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)2( و )1( مگامال  22:3۰ 1۰بهمن
کیان  16:3۰ 1۰بهمن
)2( و )1( مگامال  15 11بهمن
راگا  19 11بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   18  12بهمن
ماندانا  2۰ 12بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 13بهمن
جوان)1(  22:3۰ 13بهمن
فرهنگ)2(  23 14بهمن
جوان)1(  15 14بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 15بهمن
آستارا  17:3۰ 15بهمن

فرهنگ)1(  17:3۰ 16بهمن
استقالل  2۰ 16بهمن
2۰:3۰آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 17بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 17بهمن
22:3۰آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 18بهمن
زندگی)2(  15 18بهمن
15آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 21بهمن
شکوفه  17:3۰ 21بهمن
آزادی  17 22بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 22بهمن
تماشا  21:3۰ 22بهمن
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آخرین داستان

کارگردان: اشکان رهگذر
تهیهکننده: احسان رسول اف
فیلمنامهنویس: اشکان رهگذر

سرپرستانانیماتورها: بابک ارجمند، ریحانه میر هاشمی و 
حامد شاملو

کامپوزیت: نگار صدری و گلی شریف بختیار
تدوین: ژینوس پدرام

صدابردار: علیرضا علویان
صداگذار: علیرضا علویان

موسیقی: کریستف رضاعی
جلوههایویژهبصری: علیرضا مالمیری
عکاس: امیر عابدی و پردیس پرمون

صداپیشگان: اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیال حاتمی، 
پرویز پرستویی، اشکان خطیبی، باران کوثری، حسین 
پور شیرازی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، بانیپال 
شومون، فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجید مظفری، زهیر 

یاری

داستان از آزاد برداشتی فیلم این داستان داستان: خالصه
»ضحاک«شاهنامهحکیمابوالقاسمفردوسیاست.
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ایرانمال)2(و)3( 17:3۰ 1۰بهمن
تماشا  19 1۰بهمن
)2( و )1( مگامال  2۰ 11بهمن
کیان  21:3۰ 11بهمن
)مایاک-اللهزار( کورش   23  12بهمن
راگا  16:3۰ 12بهمن
15:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 13بهمن
ماندانا  17:3۰ 13بهمن

17:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 14بهمن
جوان)1(  2۰ 14بهمن
آستارا  22:3۰ 15بهمن
آستارا  15 16بهمن
استقالل  17:3۰ 17بهمن
زندگی)2(  2۰ 18بهمن
شکوفه  22:3۰ 21بهمن
شکوفه  15 22بهمن
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بنیامین

کارگردان: محسن عنایتی نوش آبادی
تهیهکننده: مصطفی مزرعتی حسن آبادی
فیلمنامهنویس: محسن عنایتی نوش آبادی

کامپوزیت: علیرضا زارع
تدوین: محسن عنایتی نوش آبادی

صدابردار: سینا زند
صداگذار: فرشید جلیلی
موسیقی: بهزاد عبدی

جلوههایویژهبصری: جواد رضایی حسن آبادی
عکاس: حامد فرهادی

مدیردوبالژ: هوشنگ زند
صداپیشگان: چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر منانی، 

سعید مظفری، مریم شیرزاد

خالصهداستان:بنیامینداستانپسریازقومبنیاسراییلاست
کهبرایآزادیجانمادرشمجبوربهسفریخطرناکمیشود.
اودراینسفرباحوادثیروبهرومیشودکهدیدگاهاورانسبت

بهزندگیوقومشعوضمیکند.
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شکوفه  17:3۰ 1۰بهمن
ایرانمال)2(و)3( 2۰ 11بهمن
تماشا  21:3۰ 11بهمن
)2( و )1( مگامال  22:3۰ 12بهمن
کیان  16:3۰ 12بهمن
)2( و )1( مگامال  15 13بهمن
راگا  19 13بهمن
زار( )مایاک-الله کورش   18  14بهمن

ماندانا  2۰ 14بهمن
2۰کورش)گراندسینما-فاروس( 15بهمن
جوان)1(  22:3۰ 15بهمن
جوان)1(  15 16بهمن
آستارا  17:3۰ 17بهمن
استقالل  2۰ 18بهمن
زندگی)2(  22:3۰ 21بهمن
زندگی)2(  15 22بهمن
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شب آفتابی

کارگردان: سیدعلی مدنی
تهیهکننده: زهرا مشتاق

فیلمنامهنویس: یونس لطفی
تدوین: سیدعلی مدنی

صدابردار: اشکان صادقی
صداگذار: یونس لطفی
موسیقی: آرمین رهبر

جلوههایویژهبصری: سیدعادل مدنی

خالصهداستان:شهرقصهصندوقچهقصهگوییداردکهوجودش
شهر، از صندوقچه خروج با است. الزامی شهر حیات برای
خورشیدغروبنمیکندوشهرباگرمایوحشتناک،خشکسالی
و...روبهرومیشود.درهنگامیکهمسئولینشهرآقایگربه،
شاهین،وزغومار)مسئولنگهبانیوحراستصندوقچه(در
جلسهایجمعشدهاند،سهشغالاقدامبهدزدیدنصندوقچهاز
استودیویضبطقصهمیکنند،جاییکهجوکر،کمدینشهر،

پیشازصندوقچه،برنامهاجرامیکند.



81

تاریخ        سانس                  سینما            تاریخ        سانس           سینما

13
97

2۰
18

/9
۰´

22:3۰کورش)گراندسینما-فاروس( 1۰بهمن
ماندانا  15 1۰بهمن
15کورش)گراندسینما-فاروس( 11بهمن
جوان)1(  17:3۰ 11بهمن
آستارا  2۰ 12بهمن
استقالل  22:3۰ 13بهمن
استقالل  15 14بهمن
زندگی)2(  17:3۰ 15بهمن
شکوفه  2۰ 16بهمن

ایرانمال)2(و)3( 22:3۰ 17بهمن
تماشا  16:3۰ 17بهمن
ایرانمال)2(و)3( 15 18بهمن
کیان  19 18بهمن
)2( و )1( مگامال  17:3۰ 21بهمن
راگا  21:3۰ 21بهمن
2۰:3۰کورش)مایاک-اللهزار( 22بهمن
ماندانا  22:3۰ 22بهمن
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بهارستان خانه ملت

کارگردان: بابک بهداد
تهیهکننده: بابک بهداد، مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی
نویسنده: رضا نوری و بابک بهداد

پژوهشگر: بابک بهداد
مدیرتصویربرداری: بابک بهداد

تدوین: سولماز افتخاری و بابک بهداد
صدابردار: علیرضا زالی
صداگذار: انسیه ملکی

موضوع:جغرافیایتاریخیواجتماعیمنطهبهارستانتهراناز
دورهناصرالدینشاهتاانقالب57.
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آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15 1۰بهمن
فرهنگ)2(  23 16بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 18بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 2۰:3۰ 21بهمن
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تمام چیزهایی که جایشان خالی است

کارگردان: زینب تبریزی
تهیهکننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

نویسندهوپژوهشگر: زینب تبریزی
مدیرتصویربرداری: محمد عاشقی و علی رشیدی فر

تدوین: فرحناز شریفی
صدابردار: علی علوی و امیر پرتوزاده

صداگذار: حسن شبانکاره
موسیقی: صبا ندایی

عکاس: زینب تبریزی

موضوع:روایتگرزندگیدوزنبهنامهایمهنازوجمیلهاستکه
هردوباسرطانپستانجنگیدهاند.
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آزادی  17 11بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 23 14بهمن
فرهنگ)2(  15:3۰ 17بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 22:3۰ 22بهمن
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خانه ای برای تو

کارگردان: مهدی بخشی مقدم
تهیهکننده: مهدی شامحمدی

نویسندهوپژوهشگر: مهدی بخشی مقدم و مهدی 
شامحمدی

مدیرتصویربرداری: محمد حدادی
تدوین: عطا مهراد

صدابردار: حسن شبانکاره
صداگذار: حسین ابراهیمی
موسیقی: حبیب خزایی فر
عکاس: نازآفرین کاظمی

از سال یک از کمتر گیالنی ساله جوان3۰ داوود موضوع:
وحشتناکی شکست دچار شغلش در و میگذرد ازدواجش
شدهاست.اوهمزمانمتوجهمیشودبهسرطانپیشرفتهای
دچارشدهودراینشرایطبرایزندگیاشتصمیماتجدیدی

میگیرد.
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فرهنگ)1(  22:3۰ 16بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17:3۰ 16بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18 18بهمن
آزادی  22 22بهمن
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دلبند

کارگردان: یاسر طالبی
تهیهکننده: الهه نوبخت و مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی
نویسندهوپژوهشگر: علی رمضانی پاچی و فرزانه فتحی

مدیرتصویربرداری: یاسر طالبی
تدوین: رضا شیروانی

صدابردار: میثاق مدانلو
صداگذار: حسین ابوالصدق

موضوع:قصهشیرینزندگیمادریتنهاومهربانکهدردامنه
البرزمرکزیبههمراهگاوهایخود،روزگارمیگذراند.
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فرهنگ)2(  18 12بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 13بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 15:3۰ 15بهمن
آزادی  19:3۰ 17بهمن
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ویا ُنت های مسی یک ر

کارگردان: رضا فرهمند
تهیهکننده: مرتضی شعبانی

نویسندهوپژوهشگر: رضا فرهمند
مدیرتصویربرداری: مهراد امین و رضا فرهمند

تدوین: رضا فرهمند و فاطمه بنیادی
صدابردار: حمید احمدی
صداگذار: حسن مهدوی

موسیقی: کریستف رضاعی

موضوع:ملوک1۰سالهکهعطشریاستبربچههایبازمانده
را ویرانشده خانههای دوستانشسیمهایمسی با دارد را

درمیآورندوبافروشآنهازندگیرامیگذرانند.
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آزادی  14:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 15بهمن
فرهنگ)1(  15 17بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 2۰ 21بهمن
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بچه خور

کارگردان: محمد کارت
تهیهکننده: سیدمازیار هاشمی

فیلمنامهنویس: آبان عسگری و محمد کارت
مدیرفیلمبرداری: هادی بهروز

چهرهپرداز: عظیم فراین
طراحصحنهولباس: سعید حسن لو

تدوین: اسماعیل علیزاده
صدابردار: مهدی صالح کرمانی

صداگذار: آرش قاسمی
موسیقی: امیر توسلی

عکاس: سیدپدرام هاشمی
بازیگران: علیرضا حکیمی، علیرضا مهران، فرهانه 

سبحانی، علی بحری، بهرام ابراهیمی

خالصهداستان:هیچکسعشقکودکانراجدینمیگیرد،
درحالیکههیچچیز،قدرتمندترازعشقکودکانهنیست.
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آزادی  14:3۰ 1۰بهمن
فرهنگ)1(  2۰ 13بهمن
فرهنگ)2(  2۰:3۰ 15بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 2۰ 21بهمن
هفتم( هنر-شهر )شهر آزادی  2۰:3۰ 21بهمن
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دریای تلخ

کارگردان: فاطمه احمدی
تهیهکننده: فاطمه احمدی و امیلی پارسونز

فیلمنامهنویس: فاطمه احمدی
مدیرفیلمبرداری: الکس گریگوراس

چهرهپرداز: دیاندرا فررا
طراحصحنه: زویی پاین 

طراحلباس:  امیلی یاکسیس
تدوین: ابوالفضل طالونی
صدابردار: بارنی بروکس
صداگذار: راب شلیگا

موسیقی: فیلیپ سیجانچ
بازیگران: آدا کاندسکو، جف میرزا، بل ماری اوکیانا، رغد 

شار

خالصهداستان:ماریا،زنجوانرومانیاییبهتازگیازهمسرش
جداشدهوبادختر5سالهاشتاتیانابهلندنمهاجرتکردهاست.
که ازصاحبکارش را وکودکش بگوید دروغ مجبورشده او
صاحبخانهاشهمهستمخفیکند.حاالصاحبخانهبنادارد

اتاقدیگریرادرهمانخانهاجارهبدهد.
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فرهنگ)2(  15:3۰ 17بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 18 18بهمن
فرهنگ)1(  17:3۰ 18بهمن
آزادی  22 22بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 22:3۰ 22بهمن
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ورانس ر

کارگردان: سوگل رضوانی
تهیهکننده: سوگل رضوانی

فیلمنامهنویس: سوگل رضوانی
مدیرفیلمبرداری: سینا کرمانی زاده

چهرهپرداز: یاسمن محب اهری
طراحصحنه: امیرحسین دوانی 

طراحلباس:  الهام معین
تدوین: پویان شعله ور

صدابردار: علی ذوالفقاری
صداگذار: زهره علی اکبری
موسیقی: صادق تسبیحی

عکاس: سعید وکیلی
بازیگران: نسرین درخشان زاده، ندا جبرائیلی، محمد 

خاکساری

خالصهداستان:رعناکهدرگیررابطهعاطفیبابهرامهمبازی
تئاترششده،درشبآخراجراتصمیممیگیردازمواجههبا

واقعیتبگریزد.
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آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 15 1۰بهمن
فرهنگ)2(  18 12بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 15:3۰ 15بهمن
فرهنگ)1(  22:3۰ 16بهمن
آزادی  19:3۰ 17بهمن
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گسل

کارگردان: سهیل امیرشریفی
تهیهکننده: انجمن سینمای جوان و سهیل امیرشریفی
فیلمنامهنویس: سهیل امیرشریفی و آزاده شاهمیری

مدیرفیلمبرداری: محمد حدادی
چهرهپرداز: نجمه لشگری

طراحصحنهولباس: نگار نعمتی
تدوین: پویان شعله ور

صدابردار: وحید رضویان
صداگذار: حسین قورچیان

موسیقی: باران احصایی
جلوههایویژهبصری: محسن خیرآبادی

عکاس: حمید حمیدی
بازیگران: باران احصایی، خورشید چراغی پور، ماهور 
میرزانژاد، سیامک احصایی، آزاده شاهمیری، پانیز 

برزعلی

خالصهداستان:دستنهالدریکدعوادرمدرسهمیشکنداما
مردیبهمدرسهمیآیدومدعیاستکهنهالسواربرموتور
پسرشباکسیتصادفکردهومصدومیتدستشبهخاطر

تصادفاست.
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آزادی  17 11بهمن
آزادی)شهرهنر-شهرهفتم( 23 14بهمن
فرهنگ)2(  23 16بهمن
آزادی)شهرفرنگ-شهرقصه( 17:3۰ 16بهمن
فرهنگ)1(  15 17بهمن
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آزادی
ایران 1

ساعت 14:30
ایران 2

 ساعت 17

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

حمالطال
تورجاصالنی

معکوس
پوالدکیمیایی

سرخپوست
نیماجاویدی

قسم
محسنتنابنده

تمامچیزهاییکهجایشانخالی
است)مستند(
گسل)کوتاه(

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

یلدا
مسعودبخشی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرامپورامیری

سونامی
میالدصدرعاملی

طال
پرویزشهبازی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

نتهایمسییکرویا)مستند(
بچهخور)کوتاه(

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

آزادی



آزادی

سرخپوست
نیماجاویدی

آزادی
ایران 1

ساعت 22
ایران3

ساعت 19:30 

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه

قسم
محسنتنابنده

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

سونامی
میالدصدرعاملی

خانهایبرایتو)مستند(
دریایتلخ)کوتاه(

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

متریششونیم
سعیدروستایی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

مسخرهباز
همایونغنیزاده

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

زهرمار
جوادرضویان

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

طال
پرویزشهبازی

دلبند)مستند(
رورانس)کوتاه(

جمشیدیه
یلداجبلی



بیستوسهنفر
مهدیجعفری

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

معکوس
پوالدکیمیایی

جمشیدیه
یلداجبلی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

یلدا
مسعودبخشی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

خانهایبرایتو)مستند(
گسل)کوتاه(

آشفتهگی
فریدونجیرانی

حمالطال
تورجاصالنی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

متریششونیم
سعیدروستایی

بهارستانخانهملت)مستند(
رورانس)کوتاه(

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

زهرمار
جوادرضویان

قصه( آزادی)شهرفرنگ/شهر 
ایران 2

ساعت 15
ایران 3

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

قصه( آزادی)شهرفرنگ/شهر 



سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

یلدا
مسعودبخشی

معکوس
پوالدکیمیایی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

تمامچیزهاییکهجایشانخالی
است)مستند(

دریایتلخ)کوتاه(

سرخپوست
نیماجاویدی

سونامی
میالدصدرعاملی

نتهایمسییکرویا)مستند(
بچهخور)کوتاه(

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

حمالطال
تورجاصالنی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

طال
پرویزشهبازی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

قسم
محسنتنابنده

قصه( آزادی)شهرفرنگ/شهر 
ایران 2

ساعت 22:30
ایران 1

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه

قصرشیرین
رضامیرکریمی



روزهاینارنجی
آرشالهوتی

دلبند)مستند(
رورانس)کوتاه(

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

جمشیدیه
یلداجبلی

سونامی
میالدصدرعاملی

خانهایبرایتو)مستند(
دریایتلخ)کوتاه(

زهرمار
جوادرضویان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

سرخپوست
نیماجاویدی

قسم
محسنتنابنده

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

درخونگاه
سیاوشاسعدی

متریششونیم
سعیدروستایی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

قصرشیرین
رضامیرکریمی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

طال
پرویزشهبازی

هفتم( شهر   / هنر  آزادی)شهر 
ایران 3

ساعت 15:30
ایران 1

 ساعت 18

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

هفتم( شهر   / هنر  آزادی)شهر 



غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

متریششونیم
سعیدروستایی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

بهارستانخانهملت)مستند(
بچهخور)کوتاه(

زهرمار
جوادرضویان

حمالطال
تورجاصالنی

معکوس
پوالدکیمیایی

جمشیدیه
یلداجبلی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

تمامچیزهاییکهجایشانخالی
است)مستند(
گسل)کوتاه(

مسخرهباز
همایونغنیزاده

یلدا
مسعودبخشی

هفتم( شهر   / هنر  آزادی)شهر 
ایران 3

ساعت 23
ایران 2

 ساعت 20:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

قسم
محسنتنابنده

نتهایمسییکرویا
)مستند(

گسل)کوتاه(

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

بهارستانخانهملت)مستند(
دریایتلخ)کوتاه(

طال
پرویزشهبازی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

یلدا
مسعودبخشی

حمالطال
تورجاصالنی

سونامی
میالدصدرعاملی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سرخپوست
نیماجاویدی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

معکوس
پوالدکیمیایی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

1 فرهنگ 
ایران 1

ساعت 15
ایران 2

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

1 فرهنگ 



دلبند)مستند(
بچهخور)کوتاه(

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

خانهایبرایتو)مستند(
رورانس)کوتاه(

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سرخپوست
نیماجاویدی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

متریششونیم
سعیدروستایی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

طال
پرویزشهبازی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

جمشیدیه
یلداجبلی

سونامی
میالدصدرعاملی

زهرمار
جوادرضویان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

قسم
محسنتنابنده

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

1 فرهنگ 
ایران 1

ساعت 22:30
ایران 3

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

یلدا
مسعودبخشی

تمامچیزهاییکهجایشان
خالیاست)مستند(
دریایتلخ)کوتاه(

دلبند)مستند(
رورانس)کوتاه(

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

متریششونیم
سعیدروستایی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

حمالطال
تورجاصالنی

زهرمار
جوادرضویان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

معکوس
پوالدکیمیایی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

جمشیدیه
یلداجبلی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

2 فرهنگ 
ایران 2

ساعت 15:30
ایران 3

 ساعت 18

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

2 فرهنگ 



قسم
محسنتنابنده

حمالطال
تورجاصالنی

بهارستانخانهملت)مستند(
گسل)کوتاه(

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

معکوس
پوالدکیمیایی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سرخپوست
نیماجاویدی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

سونامی
میالدصدرعاملی

نتهایمسییکرویا)مستند(
بچهخور)کوتاه(

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

طال
پرویزشهبازی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

یلدا
مسعودبخشی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

2 فرهنگ 
ایران 2

ساعت 23
ایران 1

 ساعت 20:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

آشفتهگی
فریدونجیرانی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

قسم
محسنتنابنده

شبآفتابی
علیمدنی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سرخپوست
نیماجاویدی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

درخونگاه
سیاوشاسعدی

طال
پرویزشهبازی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

سونامی
میالدصدرعاملی

متریششونیم
سعیدروستایی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

جمشیدیه
یلداجبلی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

زهرمار
جوادرضویان

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

) س و ر فا / سینما ند  گرا ( رش کو
ایران 3

ساعت 15
ایران 1

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

وس( سینما/فار )گراند  کورش 



یلدا
مسعودبخشی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

زهرمار
جوادرضویان

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

شبآفتابی
علیمدنی

معکوس
پوالدکیمیایی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

متریششونیم
سعیدروستایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

جمشیدیه
یلداجبلی

حمالطال
تورجاصالنی

وس( سینما/فار )گراند  کورش 
ایران 3

ساعت 22:30
ایران 2

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



معکوس
پوالدکیمیایی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

سرخپوست
نیماجاویدی

یلدا
مسعودبخشی

قسم
محسنتنابنده

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سونامی
میالدصدرعاملی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

حمالطال
تورجاصالنی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

طال
پرویزشهبازی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

کورش)مایاک/الله زار(
ایران 1

ساعت 15:30
ایران 2

 ساعت 18

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

کورش)مایاک/الله زار(



آشفتهگی
فریدونجیرانی

سونامی
میالدصدرعاملی

سرخپوست
نیماجاویدی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

زهرمار
جوادرضویان

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

متریششونیم
سعیدروستایی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

قسم
محسنتنابنده

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

جمشیدیه
یلداجبلی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

درخونگاه
سیاوشاسعدی

کورش)مایاک/الله زار(
ایران 1

ساعت 23
ایران 3

 ساعت 20:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

حمالطال
تورجاصالنی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

یلدا
مسعودبخشی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

زهرمار
جوادرضویان

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

درخونگاه
سیاوشاسعدی

متریششونیم
سعیدروستایی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

معکوس
پوالدکیمیایی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

جمشیدیه
یلداجبلی

)۲ ( 1(/مگامال  ( مگامال 
ایران 2

ساعت  15
ایران 3

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

)۲ ( 1(/مگامال  ( مگامال 



جاندار
حسینامیریدوماری،

پدرامپورامیری

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سرخپوست
نیماجاویدی

یلدا
مسعودبخشی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

قسم
محسنتنابنده

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

معکوس
پوالدکیمیایی

حمالطال
تورجاصالنی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

سونامی
میالدصدرعاملی

)۲ ( 1(/مگامال  ( مگامال 
ایران 2

ساعت 22:30
ایران 1

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

درخونگاه
سیاوشاسعدی

زهرمار
جوادرضویان

جاندار
حسینامیریدوماری،

پدرامپورامیری

آشفتهگی
فریدونجیرانی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

جمشیدیه
یلداجبلی

متریششونیم
سعیدروستایی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سونامی
میالدصدرعاملی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

مسخرهباز
همایونغنیزاده

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

سرخپوست
نیماجاویدی

قسم
محسنتنابنده

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

)3 ( مال  ایران   /  )2 ( مال  ایران 
ایران 3

ساعت  15
ایران 1

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

)3 ( مال  ایران   /  )2 ( مال  ایران 



حمالطال
تورجاصالنی

متریششونیم
سعیدروستایی

زهرمار
جوادرضویان

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

معکوس
پوالدکیمیایی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

جمشیدیه
یلداجبلی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

یلدا
مسعودبخشی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

درخونگاه
سیاوشاسعدی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

)3 ( مال  ایران   /  )2 ( مال  ایران 
ایران 3

ساعت 22:30
ایران 2

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

سونامی
میالدصدرعاملی

طال
پرویزشهبازی

حمالطال
تورجاصالنی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

قصرشیرین
رضامیرکریمی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

قسم
محسنتنابنده

معکوس
پوالدکیمیایی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سرخپوست
نیماجاویدی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

یلدا
مسعودبخشی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

فه شکو
ایران 1

ساعت  15
ایران 2

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

فه شکو



درخونگاه
سیاوشاسعدی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

طال
پرویزشهبازی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سرخپوست
نیماجاویدی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

زهرمار
جوادرضویان

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

آشفتهگی
فریدونجیرانی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

جمشیدیه
یلداجبلی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سونامی
میالدصدرعاملی

قسم
محسنتنابنده

متریششونیم
سعیدروستایی

فه شکو
ایران 1

ساعت 22:30
ایران 3

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

درخونگاه
سیاوشاسعدی

حمالطال
تورجاصالنی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

جمشیدیه
یلداجبلی

متریششونیم
سعیدروستایی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

معکوس
پوالدکیمیایی

یلدا
مسعودبخشی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

زهرمار
جوادرضویان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

)2 ( زندگی 
ایران 2

ساعت  15
ایران 3

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

)2 ( زندگی 



سونامی
میالدصدرعاملی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

معکوس
پوالدکیمیایی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

حمالطال
تورجاصالنی

سرخپوست
نیماجاویدی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

قسم
محسنتنابنده

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

یلدا
مسعودبخشی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

)2 ( زندگی 
ایران 2

ساعت 22:30
ایران 1

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



سرخپوست
نیماجاویدی

متریششونیم
سعیدروستایی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

سونامی
میالدصدرعاملی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

قصرشیرین
رضامیرکریمی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

آشفتهگی
فریدونجیرانی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

جمشیدیه
یلداجبلی

زهرمار
جوادرضویان

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

طال
پرویزشهبازی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

قسم
محسنتنابنده

ل ستقال ا
ایران 3

ساعت  15
ایران 1

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

ل ستقال ا



خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

مسخرهباز
همایونغنیزاده

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

جمشیدیه
یلداجبلی

زهرمار
جوادرضویان

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

معکوس
پوالدکیمیایی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

درخونگاه
سیاوشاسعدی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

حمالطال
تورجاصالنی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

یلدا
مسعودبخشی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

متریششونیم
سعیدروستایی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

ل ستقال ا
ایران 3

ساعت 22:30
ایران 2

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

سونامی
میالدصدرعاملی

معکوس
پوالدکیمیایی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

قسم
محسنتنابنده

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

طال
پرویزشهبازی

سرخپوست
نیماجاویدی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

حمالطال
تورجاصالنی

یلدا
مسعودبخشی

)۱ ( آستارا 
ایران 1

ساعت  15
ایران 2

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

)۱ ( آستارا 



متریششونیم
سعیدروستایی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

طال
پرویزشهبازی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

جمشیدیه
یلداجبلی

قسم
محسنتنابنده

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مسخرهباز
همایونغنیزاده

سونامی
میالدصدرعاملی

زهرمار
جوادرضویان

درخونگاه
سیاوشاسعدی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

سرخپوست
نیماجاویدی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری
بیستوسهنفر
مهدیجعفری

)۱ ( آستارا 
ایران 1

ساعت 22:30
ایران 3

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



زهرمار
جوادرضویان

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

متریششونیم
سعیدروستایی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

جمشیدیه
یلداجبلی

یلدا
مسعودبخشی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

معکوس
پوالدکیمیایی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

حمالطال
تورجاصالنی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

درخونگاه
سیاوشاسعدی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

۱ جوان 
ایران 2

ساعت  15
ایران 3

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

۱ جوان 



قصرشیرین
رضامیرکریمی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

سرخپوست
نیماجاویدی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

یلدا
مسعودبخشی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

طال
پرویزشهبازی

سونامی
میالدصدرعاملی

معکوس
پوالدکیمیایی

قسم
محسنتنابنده

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

حمالطال
تورجاصالنی

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

۱ جوان 
ایران 2

ساعت 22:30
ایران 1

 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



طال
پرویزشهبازی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

جمشیدیه
یلداجبلی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

متریششونیم
سعیدروستایی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

آشفتهگی
فریدونجیرانی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

قسم
محسنتنابنده

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

درخونگاه
سیاوشاسعدی

سرخپوست
نیماجاویدی

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

زهرمار
جوادرضویان

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سونامی
میالدصدرعاملی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

نا ا ند ما
ایران 3

ساعت  15
ایران 1

 ساعت 17:30

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

نا ا ند ما



ایدهاصلی
آزیتاموگویی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

جمشیدیه
یلداجبلی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

معکوس
پوالدکیمیایی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

متریششونیم
سعیدروستایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

یلدا
مسعودبخشی

حمالطال
تورجاصالنی

زهرمار
جوادرضویان

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

درخونگاه
سیاوشاسعدی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

نا ا ند ما
ایران 3

ایران 2ساعت 22:30
 ساعت 20

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



ناگهاندرخت
صفییزدانیان

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

جاندار
حسینامیریدوماری،پدرام

پورامیری

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

یلدا
مسعودبخشی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

معکوس
پوالدکیمیایی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

سرخپوست
نیماجاویدی

سونامی
میالدصدرعاملی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

قسم
محسنتنابنده

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

طال
پرویزشهبازی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

حمالطال
تورجاصالنی

راگا
ایران 1

ساعت  16:30
ایران 2

 ساعت 19

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

راگا



بیستوسهنفر
مهدیجعفری

زهرمار
جوادرضویان

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

جمشیدیه
یلداجبلی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

متریششونیم
سعیدروستایی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

راگا
ایران 3

 ساعت 21:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



مسخرهباز
همایونغنیزاده

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

حمالطال
تورجاصالنی

معکوس
پوالدکیمیایی

آشفتهگی
فریدونجیرانی

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

زهرمار
جوادرضویان

یلدا
مسعودبخشی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

جمشیدیه
یلداجبلی

متریششونیم
سعیدروستایی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

ن کیا
ایران 2

ساعت  16:30
ایران 3

 ساعت 19

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

ن کیا



جاندار
حسینامیریدوماری،پدرامپورامیری

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

سرخپوست
نیماجاویدی

آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

قسم
محسنتنابنده

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

سونامی
میالدصدرعاملی

ن کیا
ایران 1

 ساعت 21:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



آخرینداستان)پویانمایی(
اشکانرهگذر

دیدناینفیلمجرماست
رضازهتابچیان

شبآفتابی)پویانمایی(
علیمدنی

جاندار
حسینامیریدوماری،

پدرامپورامیری

بیستوسهنفر
مهدیجعفری

روزهاینارنجی
آرشالهوتی

طال
پرویزشهبازی

درخونگاه
سیاوشاسعدی

مردیبدونسایه
علیرضارئیسیان

بنفشهآفریقایی
مونازندیحقیقی

سونامی
میالدصدرعاملی

قصرشیرین
رضامیرکریمی

تیغوترمه
کیومرثپوراحمد

زهرمار
جوادرضویان

متریششونیم
سعیدروستایی

شبیکهماهکاملشد
نرگسآبیار

آشفتهگی
فریدونجیرانی

جمشیدیه
یلداجبلی

مسخرهباز
همایونغنیزاده

سرخپوست
نیماجاویدی

قسم
محسنتنابنده

سمفونینهم
محمدرضاهنرمند

شا تما
ایران 3

ساعت  16:30
ایران 1

 ساعت 19

پنج شنبه
11 بهمن

جمعه
12 بهمن

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

13 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

16 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه
18 بهمن

چهارشنبه
10 بهمن

شا تما



حمالطال
تورجاصالنی

معکوس
پوالدکیمیایی

ماجراینیمروز:ردخون
محمدحسینمهدویان

ناگهاندرخت
صفییزدانیان

ایدهاصلی
آزیتاموگویی

سالدومدانشکدهمن
رسولصدرعاملی

بنیامین)پویانمایی(
محسنعنایتی

یلدا
مسعودبخشی

پالتوشتری
مهدیعلیمیرزایی

غالمرضاتختی
بهرامتوکلی

خونخدا
مرتضیعلیعباسمیرزایی

شا تما
ایران 2

 ساعت 21:30

جمعه

دوشنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

11 بهمن

18 بهمن

13 بهمن

16 بهمن

12 بهمن

15 بهمن

22 بهمن

14 بهمن

21 بهمن

17 بهمن

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

سه شنبه

10 بهمن
چهارشنبه



نام و آدرس سینماهای مردمی
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

آزادی:خیابانشهیدبهشتی،نبشخیابانشهیدخالداسالمبولی)وزرا(

آستارا:میدانتجریش،خیابانشهرداری

استقالل:خیابانولیعصر،باالترازمیدانولیعصر

ایران مال:اتوبانشهیدخرازیغرببهشرق،نرسیدهبهخروجی

دریاچهچیتگر)شهدایخلیجفارس(

تماشا:یافتآباد،ابتدایبلوارمدائن

خیابانشریعتی،باالترازپلصدرجوان: خیابانشریعتی،باالترازپلصدرجوان: خیابانشریعتی،باالترازپلصدر

راگا:شهرری،اتوبانشهیدآوینی،خیابانکریمشیرازی،جنبشهروند

زندگی:فلکهدومصادقیه،بلوارآیتاهللاکاشانی،بلواراباذر

شکوفه:ضلعجنوبغربیمیدانشهدا

خیابانشریعتی،باالترازخیاباندولتفرهنگ: خیابانشریعتی،باالترازخیاباندولتفرهنگ: خیابانشریعتی،باالترازخیاباندولت

بزرگراهشهیدستاری،نبشپیامبرمرکزیکورش: بزرگراهشهیدستاری،نبشپیامبرمرکزیکورش: بزرگراهشهیدستاری،نبشپیامبرمرکزی

اتوباننواب،بعدازپلحقشناس،بلوارچراغی،شمارهکیان: اتوباننواب،بعدازپلحقشناس،بلوارچراغی،شمارهکیان: اتوباننواب،بعدازپلحقشناس،بلوارچراغی،شماره41

خیاباندماوند،اولماندانا: خیاباندماوند،اولماندانا: خیاباندماوند،اول3۰مترینارمک

2شهرکاکباتان،فاز2شهرکاکباتان،فاز2 مگامال:






