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یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  
70'  

             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
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