دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

16:30
19
21:30

خالداسالمبولی (وزراء)  -بعد از خیابان بهشتی
تلفن84480 -9 :

سینما آزادی

14

چشم انداز 1
چشم انداز 2
چشم انداز 3
چشم انداز 4

اِ و (خانه)

ترومای سرخ

رگ خواب

ویالیی ها

ِفراری

گشت 2

ماجرای نیمروز

سد معبر

انزوا

دعوتنامه

بن بست وثوق

اصغر یوسفی نژاد

اسماعیل میهن دوست

حمید نعمت اله

منیر قیدی

علیرضا داوود نژاد

سعید سهیلی

محمد حسین مهدویان

محسن قرائی

مرتضی علی عباس میرزایی

مهرداد فرید

حمید کاویانی

رهایی از بهشت
علی نوری اسکویی

کارگر ساده
نیازمندیم

اشنوگل

تابستان داغ

سوفی و دیوانه

نگار

منوچهر هادی

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

رامبد جوان

پشت دیوار
سکوت

قاتل اهلی

مادری

کمدی انسانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

زیر سقف دودی خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص

محمد هادی کریمی

وحید جلیلوند

پوران درخشنده

اسرافیل

سارا و آیدا

خفه گی

ایتالیا ایتالیا

آیدا پناهنده

مازیار میری

فریدون جیرانی

کاوه صباغ زاده

کوپال

خانه دیگری

مصطفی سلطانی

کاظم ُمالیی

بهنوش صادقی

آباجان

شماره  17سهیال

ماه گرفتگی

آذر

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

سید مسعود اطیابی

محمد حمزه ای

پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

چراغ های
نا تمام

مسعود جعفری جوزانی مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

َ
ش ِنل

حسین کندری

ایستگاه اتمسفر آزاد به قید شرط
مهدی جعفری

حسین شهابی

ماجان

فصل نرگس

رحمان سیفی آزاد نگار آذربایجانی دو

یادم تو را فراموش بیست و یک
روز بعد
علی عطشانی

سید محمدرضا خردمندان

دریاچه ماهی
مریم دوستی

دوشنبه11بهمن

20
22:30

خالداسالمبولی (وزراء)  -بعد از خیابان بهشتی
تلفن84480 -9 :

17:30

چشم انداز 4
چشم انداز 2
چشم انداز 1

شهر فرنگ ،شهر قصه (سینما آزادی)

15

چشم انداز 3

کوپال

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
َ
یک روز بخصوص زیر سقف دودی خوب ،بد ،جلف خانه دیگری
ش ِنل

کاظم ُمالیی

حسین کندری

همایون اسعدیان

پوران درخشنده

پیمان قاسم خانی

شماره  17سهیال

خفه گی

دریاچه ماهی

ماه گرفتگی

سارا و آیدا

محمود غفاری

فریدون جیرانی

مریم دوستی

سید مسعود اطیابی

مازیار میری

علی عطشانی

مادری

نگار

آزاد به قید شرط

پشت دیوار
سکوت

کارگر ساده
نیازمندیم

اشنوگل

بهنوش صادقی

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
ماجان

کمدی انسانی

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

اسرافیل

آذر

آباجان

ایتالیا ایتالیا

آیدا پناهنده

محمد حمزه ای

هاتف علیمردانی

کاوه صباغ زاده

تابستان داغ

رهایی از بهشت

قاتل اهلی

مهدی کرم پور

ابراهیم ایرج زاد

علی نوری اسکویی

مسعود کیمیایی

اِ و (خانه)

ماجرای نیمروز

ترومای سرخ

اصغر یوسفی نژاد

رحمان سیفی آزاد نگار آذربایجانی دو

یادم تو را فراموش بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

ایستگاه اتمسفر سوفی و دیوانه

رقیه توکلی

رامبد جوان

حسین شهابی

مسعود جعفری جوزانی

منوچهر هادی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

مهدی جعفری

دعوتنامه

ِفراری

سد معبر

انزوا

گشت 2

بن بست وثوق

رگ خواب

ویالیی ها

مهرداد فرید

علیرضا داوود نژاد

محسن قرائی

مرتضی علی عباس میرزایی

سعید سهیلی

حمید کاویانی

حمید نعمت اله

منیر قیدی

بدون تاریخ
بدون امضاء

وحید جلیلوند

محمد هادی کریمی مصطفی سلطانی

محمد حسین مهدویان اسماعیل میهن دوست

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

23

خالداسالمبولی (وزراء)  -بعد از خیابان بهشتی
تلفن84480 -9 :

18
20:30

چشم انداز 3
چشم انداز 2

شهر هنر و شهر هفتم (سینما آزادی)

15:30

چشم انداز 4
چشم انداز 1

دریاچه ماهی

بیست و یک
روز بعد

سد معبر

ویالیی ها

بن بست وثوق

محسن قرائی

منیر قیدی

حمید کاویانی

مریم دوستی

آباجان

خفه گی

آذر

اسرافیل

سارا و آیدا

ایتالیا ایتالیا

شماره  17سهیال

ماه گرفتگی

یادم تو را فراموش

سید محمدرضا خردمندان هاتف علیمردانی

فریدون جیرانی

محمد حمزه ای

آیدا پناهنده

مازیار میری

کاوه صباغ زاده

محمود غفاری

سید مسعود اطیابی

علی عطشانی

ماجرای نیمروز

رگ خواب

اِ و (خانه)

دعوتنامه

ترومای سرخ

گشت 2

ِفراری

انزوا

محمد حسین مهدویان

حمید نعمت اله

اصغر یوسفی نژاد

مهرداد فرید

اسماعیل میهن دوست

سعید سهیلی

علیرضا داوود نژاد

مرتضی علی عباس میرزایی

بدون تاریخ
بدون امضاء

زیر سقف دودی

کوپال

چراغ های
نا تمام

ماجان

فصل نرگس

یک روز بخصوص خوب ،بد ،جلف کمدی انسانی

حسین شهابی

پشت دیوار
سکوت

مسعود جعفری جوزانی

َ
ش ِنل

وحید جلیلوند

پوران درخشنده

کاظم ُمالیی

حسین کندری

مصطفی سلطانی

ایستگاه اتمسفر

قاتل اهلی

مادری

تابستان داغ

رهایی از بهشت

نگار

مهدی جعفری

مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

ابراهیم ایرج زاد

علی نوری اسکویی

رامبد جوان

همایون اسعدیان پیمان قاسم خانی محمد هادی کریمی

آزاد به قید شرط

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

رحمان سیفی آزاد نگار آذربایجانی دو

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

اشنوگل

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

خانه دیگری
بهنوش صادقی

سوفی و دیوانه
مهدی کرم پور

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

استقالل

14:30

چشم انداز 4

17

چشم انداز 3

ایتالیا ایتالیا

دریاچه ماهی

ماه گرفتگی

اسرافیل

سارا و آیدا

آباجان

آذر

کاوه صباغ زاده

مریم دوستی

سید مسعود اطیابی

آیدا پناهنده

مازیار میری

هاتف علیمردانی

محمد حمزه ای

خانه دیگری

ماجان

بهنوش صادقی

رحمان سیفی آزاد

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

کمدی انسانی

َ
ش ِنل

اشنوگل

مهدی جعفری

22

چشم انداز 1

باالتر از میدان ولیعصر
تلفن88939090:

19:30

چشم انداز 2

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

انزوا

ماجرای نیمروز

مصطفی سلطانی

نگار آذربایجانی دو محمد هادی کریمی

محمود غفاری

علی عطشانی

زیر سقف دودی خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص

فریدون جیرانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

کوپال

وحید جلیلوند

قاتل اهلی

مادری
رقیه توکلی

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

ترومای سرخ
اسماعیل میهن دوست

حسین کندری

نگار

تابستان داغ

سوفی و دیوانه

علی نوری اسکویی

حسین شهابی

مسعود جعفری جوزانی

رامبد جوان

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

مسعود کیمیایی

گشت 2

رگ خواب

ویالیی ها

اِ و (خانه)

دعوتنامه

ِفراری

بن بست وثوق

سد معبر

سعید سهیلی

حمید نعمت اله

منیر قیدی

اصغر یوسفی نژاد

مهرداد فرید

علیرضا داوود نژاد

حمید کاویانی

محسن قرائی

پشت دیوار
سکوت

سید محمدرضا خردمندان

کاظم ُمالیی

پوران درخشنده

ایستگاه اتمسفر رهایی از بهشت آزاد به قید شرط

مرتضی علی عباس میرزایی محمد حسین مهدویان

شماره  17سهیال یادم تو را فراموش

خفه گی

بیست و یک
روز بعد

پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

20

چشم انداز 4

22:30

چشم انداز 3

میدان صنعت ،بلوار فرحزادی ،نبش ارغوان
تلفن22370001 :

17:30

چشم انداز 1

اریکه ایرانیان

15

چشم انداز 2

تابستان داغ

سوفی و دیوانه

مادری

قاتل اهلی

پشت دیوار
سکوت

نگار

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
ایستگاه اتمسفر رهایی از بهشت آزاد به قید شرط

اشنوگل

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

منوچهر هادی

انزوا
مرتضی علی عباس میرزایی

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

رقیه توکلی

مسعود کیمیایی

مسعود جعفری جوزانی

رامبد جوان

مهدی جعفری

علی نوری اسکویی

حسین شهابی

رگ خواب

گشت 2

ماجرای نیمروز

ِفراری

سد معبر

بن بست وثوق

اِ و (خانه)

دعوتنامه

ترومای سرخ

ویالیی ها

حمید نعمت اله

سعید سهیلی

محسن قرائی

حمید کاویانی

اصغر یوسفی نژاد

مهرداد فرید

اسماعیل میهن دوست

منیر قیدی

یادم تو را فراموش

آباجان

اسرافیل

سارا و آیدا

ماه گرفتگی

خفه گی

آذر

علی عطشانی

هاتف علیمردانی

آیدا پناهنده

مازیار میری

سید مسعود اطیابی

فریدون جیرانی

بیست و یک
روز بعد

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

ماجان

مصطفی سلطانی

محمد حسین مهدویان علیرضا داوود نژاد

نگار آذربایجانی دو رحمان سیفی آزاد

َ
ش ِنل

حسین کندری

زیر سقف دودی کمدی انسانی
پوران درخشنده

محمد هادی کریمی

دریاچه ماهی شماره  17سهیال

محمد حمزه ای

سید محمدرضا خردمندان

مریم دوستی

کوپال

بدون تاریخ
بدون امضاء

خوب ،بد ،جلف

کاظم ُمالیی

وحید جلیلوند

پیمان قاسم خانی

کارگر ساده
نیازمندیم

محمود غفاری

ایتالیا ایتالیا
کاوه صباغ زاده

خانه دیگری یک روز بخصوص
بهنوش صادقی

همایون اسعدیان

دوشنبه11بهمن

17

چشم انداز 2

19:30

چشم انداز 4

22

چشم انداز 3

شهـ ــر ری ،اتوب ــان ش ــهید آوین ـ ــی ،خیاب ــان کری ــم ش ــیرازی
تلفـــن55907070:
جنـــب ش ــهروند

راگـــا

14:30

چشم انداز 1

انزوا

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
ویالیی ها

ِفراری

سد معبر

ترومای سرخ

بن بست وثوق

گشت 2

دعوتنامه

اِ و (خانه)

رگ خواب

منیر قیدی

علیرضا داوود نژاد

محسن قرائی

اسماعیل میهن دوست

حمید کاویانی

سعید سهیلی

مهرداد فرید

اصغر یوسفی نژاد

حمید نعمت اله

ایستگاه اتمسفر

نگار

تابستان داغ

قاتل اهلی

رهایی از بهشت آزاد به قید شرط

مهدی جعفری

رامبد جوان

پشت دیوار
سکوت

مادری

کارگر ساده
نیازمندیم

سوفی و دیوانه

ماجرای نیمروز

مرتضی علی عباس میرزایی محمد حسین مهدویان

اشنوگل

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

ایتالیا ایتالیا

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

یادم تو را فراموش بیست و یک
روز بعد

ابراهیم ایرج زاد

مسعود کیمیایی

علی نوری اسکویی

حسین شهابی

مسعود جعفری جوزانی

رقیه توکلی

منوچهر هادی

مهدی کرم پور

سارا و آیدا

آباجان

شماره  17سهیال

اسرافیل

خفه گی

آذر

دریاچه ماهی

ماه گرفتگی

مازیار میری

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

آیدا پناهنده

فریدون جیرانی

محمد حمزه ای

مریم دوستی

سید مسعود اطیابی

بدون تاریخ
بدون امضاء

چراغ های
نا تمام

کوپال

فصل نرگس

خوب ،بد ،جلف

کاوه صباغ زاده

علی عطشانی

سید محمدرضا خردمندان

خانه دیگری

ماجان

یک روز بخصوص

َ
ش ِنل

بهنوش صادقی

رحمان سیفی آزاد

همایون اسعدیان

حسین کندری

وحید جلیلوند

مصطفی سلطانی

کاظم ُمالیی

کمدی انسانی زیر سقف دودی
محمد هادی کریمی

پوران درخشنده

نگار آذربایجانی دو پیمان قاسم خانی

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

17
19:30

چشم انداز 4

22

چشم انداز 3

بزرگــراه نــواب ،بعــد از پــل حــق شــناس ،خروجــی چراغــی و
تلفــن55451000:
ســعیدی ،بلــوار شــهید چراغــی

کیـــان

14:30

چشم انداز 1
چشم انداز 2

دعوتنامه

ِفراری

ترومای سرخ

رگ خواب

سد معبر

ویالیی ها

بن بست وثوق

مهرداد فرید

علیرضا داوود نژاد

اسماعیل میهن دوست

حمید نعمت اله

محسن قرائی

منیر قیدی

حمید کاویانی

اشنوگل

تابستان داغ

پشت دیوار
سکوت

کارگر ساده
نیازمندیم

ایستگاه اتمسفر

قاتل اهلی

مادری

نگار

رقیه توکلی

رامبد جوان

ماجرای نیمروز

انزوا

اِ و (خانه)

محمد حسین مهدویان مرتضی علی عباس میرزایی اصغر یوسفی نژاد

گشت 2
سعید سهیلی

رهایی از بهشت سوفی و دیوانه آزاد به قید شرط

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

ابراهیم ایرج زاد

مسعود جعفری جوزانی

منوچهر هادی

مهدی جعفری

مسعود کیمیایی

علی نوری اسکویی

مهدی کرم پور

حسین شهابی

شماره  17سهیال

خفه گی

سارا و آیدا

ایتالیا ایتالیا

یادم تو را فراموش

آذر

اسرافیل

محمود غفاری

فریدون جیرانی

مازیار میری

کاوه صباغ زاده

علی عطشانی

محمد حمزه ای

آیدا پناهنده

بیست و یک
روز بعد

دریاچه ماهی

ماه گرفتگی

آباجان

کوپال

َ
ش ِنل

کاظم ُمالیی

حسین کندری

بدون تاریخ
بدون امضاء

وحید جلیلوند

ماجان

سید محمدرضا خردمندان

خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص زیر سقف دودی کمدی انسانی

رحمان سیفی آزاد پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

پوران درخشنده

مریم دوستی

چراغ های
نا تمام

محمد هادی کریمی مصطفی سلطانی

سید مسعود اطیابی هاتف علیمردانی

خانه دیگری

فصل نرگس

بهنوش صادقی

نگار آذربایجانی دو

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

علی عطشانی

هاتف علیمردانی

کاوه صباغ زاده

فریدون جیرانی

مازیار میری

محمد حمزه ای

آیدا پناهنده

سید مسعود اطیابی

19:30

چشم انداز 3

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

خانه دیگری

کمدی انسانی

ماجان

کوپال

بدون تاریخ
بدون امضاء

22

چشم انداز 2

ماندانا

یادم تو را فراموش

آباجان

بیست و یک
روز بعد

ایتالیا ایتالیا

خفه گی

سارا و آیدا

آذر

اسرافیل

ماه گرفتگی

14:30

حمید نعمت اله

سعید سهیلی

حمید کاویانی

مهرداد فرید

مرتضی علی عباس میرزایی

منیر قیدی

اسماعیل میهن دوست

اصغر یوسفی نژاد

علیرضا داوود نژاد

محمد حسین مهدویان

محسن قرائی

چشم انداز 1

رگ خواب

گشت 2

بن بست وثوق

دعوتنامه

انزوا

ویالیی ها

ترومای سرخ

اِ و (خانه)

ِفراری

ماجرای نیمروز

سد معبر

17

چشم انداز 4

دریاچه ماهی شماره  17سهیال
مریم دوستی

تهران نو ،سی متری نارمک
تلفن77410630:

َ
ش ِنل

مصطفی سلطانی

نگار آذربایجانی دو

حسین کندری

تابستان داغ

سوفی و دیوانه

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

محمود غفاری

سید محمدرضا خردمندان

خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص زیر سقف دودی
پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

رهایی از بهشت

نگار

علی نوری اسکویی

رامبد جوان

پوران درخشنده

بهنوش صادقی

اشنوگل

پشت دیوار
سکوت

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری مسعود جعفری جوزانی

کاظم ُمالیی

وحید جلیلوند

ایستگاه اتمسفر

قاتل اهلی

مادری

آزاد به قید شرط

مهدی جعفری

مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

حسین شهابی

محمد هادی کریمی رحمان سیفی آزاد

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

19:30

چشم انداز 2

تابستان داغ

سوفی و دیوانه آزاد به قید شرط

نگار

قاتل اهلی

پشت دیوار
سکوت

22

خیابان شریعتی ،قلهک
تلفن22601205 :

مصطفی سلطانی

نگار آذربایجانی دو محمد هادی کریمی

پوران درخشنده

رحمان سیفی آزاد

بهنوش صادقی

پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

چشم انداز 1

فرهنگ 1

17

چشم انداز 3

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

ماجان

خانه دیگری

خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص

14:30

علی عطشانی

هاتف علیمردانی

فریدون جیرانی

آیدا پناهنده

مازیار میری

سید مسعود اطیابی

محمود غفاری

محمد حمزه ای

کاوه صباغ زاده

مریم دوستی

چشم انداز 4

یادم تو را فراموش

آباجان

خفه گی

اسرافیل

سارا و آیدا

ماه گرفتگی

شماره  17سهیال

آذر

ایتالیا ایتالیا

دریاچه ماهی

کمدی انسانی زیر سقف دودی

کارگر ساده
نیازمندیم

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

حسین شهابی

رامبد جوان

مسعود کیمیایی

مسعود جعفری جوزانی

منوچهر هادی

رگ خواب

گشت 2

ویالیی ها

سد معبر

ِفراری

ترومای سرخ

ماجرای نیمروز

حمید نعمت اله

سعید سهیلی

منیر قیدی

محسن قرائی

علیرضا داوود نژاد

اسماعیل میهن دوست محمد حسین مهدویان

اشنوگل

بدون تاریخ
بدون امضاء

وحید جلیلوند

مادری

بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

َ
ش ِنل

کوپال

حسین کندری

کاظم ُمالیی

رهایی از بهشت ایستگاه اتمسفر

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

رقیه توکلی

علی نوری اسکویی

مهدی جعفری

بن بست وثوق

انزوا

اِ و (خانه)

دعوتنامه

حمید کاویانی

مرتضی علی عباس میرزایی اصغر یوسفی نژاد

مهرداد فرید

دوشنبه11بهمن

فرهنگ 2

15

چشم انداز 1

انزوا

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
ماجرای نیمروز

اِ و (خانه)

مرتضی علی عباس میرزایی محمد حسین مهدویان اصغر یوسفی نژاد

17:30

چشم انداز 2

اشنوگل

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

دعوتنامه

رگ خواب

گشت 2

ویالیی ها

سد معبر

ِفراری

ترومای سرخ

بن بست وثوق

مهرداد فرید

حمید نعمت اله

سعید سهیلی

منیر قیدی

محسن قرائی

علیرضا داوود نژاد

اسماعیل میهن دوست

حمید کاویانی

پشت دیوار
سکوت

سوفی و دیوانه

مادری

قاتل اهلی

تابستان داغ

نگار

مهدی کرم پور

رقیه توکلی

مسعود کیمیایی

22:30

خیابان شریعتی ،قلهک
تلفن22601205 :

20

چشم انداز 3
چشم انداز 4

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

ایستگاه اتمسفر
مهدی جعفری

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

مسعود جعفری جوزانی

خانه دیگری

ماجان

کوپال

بدون تاریخ
بدون امضاء

خوب ،بد ،جلف زیر سقف دودی

َ
ش ِنل

بهنوش صادقی

رحمان سیفی آزاد

کاظم ُمالیی

وحید جلیلوند

پیمان قاسم خانی

پوران درخشنده

حسین کندری

ایتالیا ایتالیا

شماره  17سهیال

ماه گرفتگی

خفه گی

یادم تو را فراموش

آذر

دریاچه ماهی

کاوه صباغ زاده

محمود غفاری

سید مسعود اطیابی

فریدون جیرانی

علی عطشانی

محمد حمزه ای

مریم دوستی

آزاد به قید شرط رهایی از بهشت

ابراهیم ایرج زاد

رامبد جوان

حسین شهابی

علی نوری اسکویی

کمدی انسانی

فصل نرگس

چراغ های
نا تمام

یک روز بخصوص

محمد هادی کریمی نگار آذربایجانی دو

بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

مصطفی سلطانی

همایون اسعدیان

سارا و آیدا

آباجان

اسرافیل

مازیار میری

هاتف علیمردانی

آیدا پناهنده

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

18

چشم انداز 1

23

خیابان ولیعصر ،باغ فردوس
تلفن22723535:

20:30

چشم انداز 3
چشم انداز 4

سینما توگراف و فردوس (موزه سینما)

15:30

چشم انداز 2

ایستگاه اتمسفر سوفی و دیوانه

قاتل اهلی

مادری

نگار

رقیه توکلی

رامبد جوان

مهدی جعفری

دعوتنامه

ِفراری

ماجرای نیمروز

گشت 2

مهرداد فرید

علیرضا داوود نژاد

محمد حسین مهدویان

سعید سهیلی

حمید نعمت اله

چراغ های
نا تمام

کمدی انسانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

کوپال

َ
ش ِنل

کاظم ُمالیی

حسین کندری

شماره  17سهیال

ایتالیا ایتالیا

خفه گی

محمود غفاری

کاوه صباغ زاده

فریدون جیرانی

پشت دیوار
سکوت

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
آزاد به قید شرط رهایی از بهشت

کارگر ساده
نیازمندیم

اشنوگل

تابستان داغ

مهدی کرم پور

مسعود کیمیایی

مسعود جعفری جوزانی

حسین شهابی

علی نوری اسکویی

منوچهر هادی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

ابراهیم ایرج زاد

رگ خواب

سد معبر

انزوا

بن بست وثوق

ترومای سرخ

ویالیی ها

اِ و (خانه)

محسن قرائی

مرتضی علی عباس میرزایی

حمید کاویانی

اسماعیل میهن دوست

منیر قیدی

اصغر یوسفی نژاد

ماجان

خانه دیگری

خوب ،بد ،جلف

فصل نرگس

وحید جلیلوند

رحمان سیفی آزاد

بهنوش صادقی

پیمان قاسم خانی نگار آذربایجانی دو

سارا و آیدا

یادم تو را فراموش

آباجان

ماه گرفتگی

مازیار میری

علی عطشانی

مصطفی سلطانی محمد هادی کریمی

هاتف علیمردانی سید مسعود اطیابی

آذر
محمد حمزه ای

بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

زیر سقف دودی یک روز بخصوص
پوران درخشنده

همایون اسعدیان

دریاچه ماهی

اسرافیل

مریم دوستی

آیدا پناهنده

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

17
19:30

چشم انداز 4

22

چشم انداز 1

خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر
تلفن22203031:

چشم انداز 3

جوان ( 1پردیس جوان)

14:30

چشم انداز 2

آزاد به قید شرط ایستگاه اتمسفر

مادری

قاتل اهلی

سوفی و دیوانه

تابستان داغ

مهدی جعفری

رقیه توکلی

مسعود کیمیایی

مهدی کرم پور

ابراهیم ایرج زاد

َ
ش ِنل

فصل نرگس

خانه دیگری

رحمان سیفی آزاد

حسین کندری

نگار آذربایجانی دو

بهنوش صادقی

پوران درخشنده

آذر

خفه گی

ایتالیا ایتالیا

فریدون جیرانی

کاوه صباغ زاده

رهایی از بهشت
علی نوری اسکویی

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

حسین شهابی

کمدی انسانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

ماجان

محمد هادی کریمی

وحید جلیلوند

اسرافیل

سارا و آیدا

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

دریاچه ماهی یادم تو را فراموش بیست و یک
روز بعد

آیدا پناهنده

مازیار میری

مریم دوستی

علی عطشانی

سید محمدرضا خردمندان محمد حمزه ای

اشنوگل

پشت دیوار
سکوت

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری مسعود جعفری جوزانی

زیر سقف دودی خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص
پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

ماه گرفتگی

چراغ های
نا تمام

نگار
رامبد جوان

کوپال

مصطفی سلطانی

کاظم ُمالیی

آباجان

شماره  17سهیال

سید مسعود اطیابی هاتف علیمردانی

محمود غفاری

اِ و (خانه)

ترومای سرخ

رگ خواب

ویالیی ها

ِفراری

گشت 2

ماجرای نیمروز

سد معبر

انزوا

دعوتنامه

بن بست وثوق

اصغر یوسفی نژاد

اسماعیل میهن دوست

حمید نعمت اله

منیر قیدی

علیرضا داوود نژاد

سعید سهیلی

محمد حسین مهدویان

محسن قرائی

مرتضی علی عباس میرزایی

مهرداد فرید

حمید کاویانی

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

تماشا

14:30

چشم انداز 1

19:30
22

تهران  -یافت آباد  -ابتدای بلوار مدائن
تلفن66656122 :

17

چشم انداز 2
چشم انداز 3
چشم انداز 4

سد معبر

ویالیی ها

دعوتنامه

گشت 2

ِفراری

انزوا

رگ خواب

اِ و (خانه)

بن بست وثوق

محسن قرائی

منیر قیدی

مهرداد فرید

سعید سهیلی

علیرضا داوود نژاد

مرتضی علی عباس میرزایی

حمید نعمت اله

اصغر یوسفی نژاد

حمید کاویانی

محمد حسین مهدویان اسماعیل میهن دوست

آزاد به قید شرط

پشت دیوار
سکوت

نگار

اشنوگل

سوفی و دیوانه
مهدی کرم پور

کارگر ساده
نیازمندیم

تابستان داغ

رهایی از بهشت

قاتل اهلی

مادری

ایستگاه اتمسفر

منوچهر هادی

ابراهیم ایرج زاد

علی نوری اسکویی

مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

مهدی جعفری

فصل نرگس

خانه دیگری

کمدی انسانی

چراغ های
نا تمام

ماجان

رامبد جوان

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

یک روز بخصوص خوب ،بد ،جلف

کوپال

زیر سقف دودی

همایون اسعدیان پیمان قاسم خانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

حسین شهابی

دریاچه ماهی
مریم دوستی

مسعود جعفری جوزانی

بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

َ
ش ِنل

ماجرای نیمروز

ترومای سرخ

کاظم ُمالیی

پوران درخشنده

وحید جلیلوند

نگار آذربایجانی دو

بهنوش صادقی

محمد هادی کریمی

حسین کندری

مصطفی سلطانی

رحمان سیفی آزاد

اسرافیل

یادم تو را فراموش

ماه گرفتگی

آذر

آباجان

شماره  17سهیال

ایتالیا ایتالیا

سارا و آیدا

خفه گی

آیدا پناهنده

علی عطشانی

سید مسعود اطیابی

محمد حمزه ای

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

کاوه صباغ زاده

مازیار میری

فریدون جیرانی

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

بهمن 1

14:30

چشم انداز 4

شماره  17سهیال یادم تو را فراموش
محمود غفاری

17

چشم انداز 3

کوپال

علی عطشانی

َ
ش ِنل

کاظم ُمالیی

حسین کندری

خفه گی

اسرافیل

فریدون جیرانی

آیدا پناهنده

فصل نرگس

ماه گرفتگی

سید مسعود اطیابی سید محمدرضا خردمندان

یک روز بخصوص زیر سقف دودی

نگار آذربایجانی دو همایون اسعدیان

بیست و یک
روز بعد
چراغ های
نا تمام

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
دریاچه ماهی

آباجان

ایتالیا ایتالیا

سارا و آیدا

آذر

مریم دوستی

هاتف علیمردانی

کاوه صباغ زاده

مازیار میری

محمد حمزه ای

خانه دیگری

کمدی انسانی

ماجان

بدون تاریخ
بدون امضاء

پوران درخشنده

مصطفی سلطانی

وحید جلیلوند

بهنوش صادقی

خوب ،بد ،جلف

محمد هادی کریمی رحمان سیفی آزاد پیمان قاسم خانی

22

تهران  -میدان انقالب
تلفن66418801 :

19:30

چشم انداز 1
چشم انداز 2

دعوتنامه

ِفراری

انزوا

ویالیی ها

ماجرای نیمروز

گشت 2

ترومای سرخ

اِ و (خانه)

سد معبر

رگ خواب

بن بست وثوق

مهرداد فرید

علیرضا داوود نژاد

مرتضی علی عباس میرزایی

منیر قیدی

محمد حسین مهدویان

سعید سهیلی

اسماعیل میهن دوست

اصغر یوسفی نژاد

محسن قرائی

حمید نعمت اله

حمید کاویانی

مادری

نگار

رقیه توکلی

رامبد جوان

کارگر ساده
نیازمندیم

قاتل اهلی

سوفی و دیوانه

تابستان داغ

اشنوگل

مسعود کیمیایی

مهدی کرم پور

ابراهیم ایرج زاد

پشت دیوار
سکوت

منوچهر هادی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری مسعود جعفری جوزانی

آزاد به قید شرط ایستگاه اتمسفر رهایی از بهشت
حسین شهابی

مهدی جعفری

علی نوری اسکویی

دوشنبه11بهمن

17:30
20
22:30

خیابان جمهوری ،تقاطع حافظ
تلفن66724444:

چشم انداز 4
چشم انداز 1
چشم انداز 2

چارسو  4،2،1و  ( 5مجتمع پردیس چارسو)

15

چشم انداز 3

کمدی انسانی

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
َ
ش ِنل
ماجان
خانه دیگری
فصل نرگس
بدون تاریخ
بدون امضاء

محمد هادی کریمی

وحید جلیلوند

نگار آذربایجانی دو

بهنوش صادقی

رحمان سیفی آزاد

حسین کندری

اسرافیل

سارا و آیدا

شماره  17سهیال

آباجان

ماه گرفتگی

ایتالیا ایتالیا

آیدا پناهنده

مازیار میری

محمود غفاری

اِ و (خانه)

ترومای سرخ

ماجرای نیمروز

اصغر یوسفی نژاد

رهایی از بهشت
علی نوری اسکویی

اسماعیل میهن دوست محمد حسین مهدویان

کارگر ساده
نیازمندیم

منوچهر هادی

هاتف علیمردانی سید مسعود اطیابی

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
کوپال
کاظم ُمالیی

چراغ های
نا تمام

مصطفی سلطانی

زیر سقف دودی خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص
پوران درخشنده

بیست و یک یادم تو را فراموش دریاچه ماهی
روز بعد

پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

آذر

خفه گی

محمد حمزه ای

فریدون جیرانی

رگ خواب

کاوه صباغ زاده

سید محمدرضا خردمندان

علی عطشانی

مریم دوستی

بن بست وثوق

ویالیی ها

دعوتنامه

انزوا

سد معبر

گشت 2

ِفراری

حمید کاویانی

منیر قیدی

مهرداد فرید

مرتضی علی عباس میرزایی

محسن قرائی

سعید سهیلی

علیرضا داوود نژاد

حمید نعمت اله

قاتل اهلی

پشت دیوار
سکوت

سوفی و دیوانه

تابستان داغ

اشنوگل

مهدی کرم پور

ابراهیم ایرج زاد

نگار

مادری

رامبد جوان

رقیه توکلی

آزاد به قید شرط ایستگاه اتمسفر
حسین شهابی

مهدی جعفری

مسعود کیمیایی

مسعود جعفری جوزانی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

دوشنبه11بهمن

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن

17:30
20

چشم انداز 2

22:30

چشم انداز 3

بلوار آیت اهلل کاشانی ،بلوار اباذر
تلفن44004800:

چشم انداز 1

زندگی( 2پردیس زندگی)

15

چشم انداز 4

اسرافیل

سارا و آیدا

یادم تو را فراموش

ماه گرفتگی

خفه گی

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

دریاچه ماهی شماره  17سهیال

بیست و یک
روز بعد

آیدا پناهنده

مازیار میری

علی عطشانی

سید مسعود اطیابی

فریدون جیرانی

مریم دوستی

محمود غفاری

اِ و (خانه)

ترومای سرخ

گشت 2

انزوا

رگ خواب

ِفراری

بن بست وثوق

ماجرای نیمروز

اصغر یوسفی نژاد

اسماعیل میهن دوست

سعید سهیلی

مرتضی علی عباس میرزایی

حمید نعمت اله

علیرضا داوود نژاد

حمید کاویانی

محمد حسین مهدویان

رهایی از بهشت

کارگر ساده
نیازمندیم

تابستان داغ

پشت دیوار
سکوت

ایستگاه اتمسفر

مادری

آزاد به قید شرط

اشنوگل

مهدی جعفری

رقیه توکلی

حسین شهابی

علی نوری اسکویی

منوچهر هادی

ابراهیم ایرج زاد

مسعود جعفری جوزانی

کمدی انسانی

بدون تاریخ
بدون امضاء

محمد هادی کریمی

وحید جلیلوند

ایتالیا ایتالیا

آذر

آباجان

کاوه صباغ زاده

محمد حمزه ای

دعوتنامه

ویالیی ها

سد معبر

مهرداد فرید

منیر قیدی

محسن قرائی

نگار

قاتل اهلی

سوفی و دیوانه

رامبد جوان

مسعود کیمیایی

مهدی کرم پور

چراغ های
نا تمام

فصل نرگس

سید محمدرضا خردمندان هاتف علیمردانی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

خانه دیگری

کوپال

خوب ،بد ،جلف یک روز بخصوص

ماجان

زیر سقف دودی

بهنوش صادقی

کاظم ُمالیی

پیمان قاسم خانی همایون اسعدیان

رحمان سیفی آزاد

پوران درخشنده

مصطفی سلطانی

نگار آذربایجانی دو

َ
ش ِنل

حسین کندری

دوشنبه11بهمن

20:30
23

بزرگراه ستاری ،خیابان پیامبر مرکزی
تلفن44971930:

18

چشم انداز 2
چشم انداز 1
چشم انداز 4

فاروس و خورشید نو (مجتمع پردیس کورش)

15:30

چشم انداز 3

چراغ های
نا تمام

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
َ
ش ِنل
بدون تاریخ یک روز بخصوص خوب ،بد ،جلف
فصل نرگس
بدون امضاء

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
ماجان

کوپال

خانه دیگری

رحمان سیفی آزاد

کاظم ُمالیی

بهنوش صادقی

محمد هادی کریمی

پوران درخشنده

آزاد به قید شرط

قاتل اهلی

مادری

ایستگاه اتمسفر

نگار

رهایی از بهشت

منوچهر هادی

حسین شهابی

مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

مهدی جعفری

رامبد جوان

علی نوری اسکویی

دعوتنامه

انزوا

ِفراری

سد معبر

ترومای سرخ

بن بست وثوق

محسن قرائی

اسماعیل میهن دوست

حمید کاویانی

بیست و یک
روز بعد

خفه گی

سارا و آیدا

فریدون جیرانی

مازیار میری

همایون اسعدیان پیمان قاسم خانی

مصطفی سلطانی

نگار آذربایجانی دو

وحید جلیلوند

تابستان داغ

سوفی و دیوانه

اشنوگل

ابراهیم ایرج زاد

مهدی کرم پور

پشت دیوار
سکوت

رگ خواب

گشت 2

اِ و (خانه)

ویالیی ها

ماجرای نیمروز

حمید نعمت اله

سعید سهیلی

اصغر یوسفی نژاد

منیر قیدی

محمد حسین مهدویان

مهرداد فرید

یادم تو را فراموش

آباجان

شماره  17سهیال

ایتالیا ایتالیا

اسرافیل

آذر

دریاچه ماهی

علی عطشانی

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

کاوه صباغ زاده

آیدا پناهنده

محمد حمزه ای

مریم دوستی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری مسعود جعفری جوزانی

کمدی انسانی زیر سقف دودی

کارگر ساده
نیازمندیم

حسین کندری

مرتضی علی عباس میرزایی علیرضا داوود نژاد

ماه گرفتگی

سید مسعود اطیابی سید محمدرضا خردمندان

دوشنبه11بهمن

19:30
22

بزرگراه ستاری ،خیابان پیامبر مرکزی
تلفن44971930:

17

چشم انداز 1
چشم انداز 2
چشم انداز 3

گراند سینما و سینما نادر (مجتمع پردیس کورش)

14:30

چشم انداز 4

دریاچه ماهی

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
بیست و یک یادم تو را فراموش
روز بعد

ماه گرفتگی

سارا و آیدا

ایتالیا ایتالیا

شماره  17سهیال

خفه گی

آذر

آباجان

اسرافیل

سید مسعود اطیابی

مازیار میری

کاوه صباغ زاده

محمود غفاری

فریدون جیرانی

محمد حمزه ای

هاتف علیمردانی

آیدا پناهنده

انزوا

ِفراری

ترومای سرخ

بن بست وثوق

ماجرای نیمروز

رگ خواب

اِ و (خانه)

دعوتنامه

اسماعیل میهن دوست

حمید کاویانی

محمد حسین مهدویان

حمید نعمت اله

اصغر یوسفی نژاد

مهرداد فرید

قاتل اهلی

نگار

ایستگاه اتمسفر

اشنوگل

رهایی از بهشت

تابستان داغ

رامبد جوان

مهدی جعفری

کارگر ساده
نیازمندیم

چراغ های
نا تمام

کمدی انسانی زیر سقف دودی

مریم دوستی

سید محمدرضا خردمندان

علی عطشانی

سد معبر

ویالیی ها

گشت 2

محسن قرائی

منیر قیدی

سعید سهیلی

آزاد به قید شرط

پشت دیوار
سکوت

مادری

سوفی و دیوانه

رقیه توکلی

مهدی کرم پور

مسعود کیمیایی

یک روز بخصوص خوب ،بد ،جلف

خانه دیگری

فصل نرگس

ماجان

همایون اسعدیان پیمان قاسم خانی

بهنوش صادقی

حسین شهابی

مسعود جعفری جوزانی

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن

مرتضی علی عباس میرزایی علیرضا داوود نژاد

نگار آذربایجانی دو رحمان سیفی آزاد

مصطفی سلطانی محمد هادی کریمی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری علی نوری اسکویی

پوران درخشنده

کوپال
کاظم ُمالیی

ابراهیم ایرج زاد

بدون تاریخ
بدون امضاء

وحید جلیلوند

منوچهر هادی

َ
ش ِنل

حسین کندری

دوشنبه11بهمن

21
23:30

بزرگراه ستاری ،خیابان پیامبر مرکزی
تلفن44971930:

18:30

چشم انداز 4
چشم انداز 1
چشم انداز 2

الله زار و مایا ک (مجتمع پردیس کورش)

16

چشم انداز 3

خانه دیگری
بهنوش صادقی

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
َ
چراغ های
کوپال
ش ِنل
کمدی انسانی زیر سقف دودی یک روز بخصوص بدون تاریخ خوب ،بد ،جلف فصل نرگس
ماجان
نا تمام
بدون امضاء

رحمان سیفی آزاد محمد هادی کریمی

حسین کندری

کاظم ُمالیی

مصطفی سلطانی

سارا و آیدا

آباجان

شماره  17سهیال

آذر

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

محمد حمزه ای

ویالیی ها

ِفراری
علیرضا داوود نژاد

قاتل اهلی

پوران درخشنده

همایون اسعدیان

وحید جلیلوند

ایتالیا ایتالیا

اسرافیل

ماه گرفتگی

یادم تو را فراموش

خفه گی

دریاچه ماهی

کاوه صباغ زاده

آیدا پناهنده

سید مسعود اطیابی

علی عطشانی

فریدون جیرانی

مریم دوستی

بیست و یک
روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

مازیار میری

انزوا

ماجرای نیمروز

دعوتنامه

سد معبر

گشت 2

بن بست وثوق

رگ خواب

اِ و (خانه)

ترومای سرخ

مهرداد فرید

محسن قرائی

سعید سهیلی

حمید کاویانی

حمید نعمت اله

اصغر یوسفی نژاد

اسماعیل میهن دوست

منیر قیدی

مادری

تابستان داغ

رقیه توکلی

ابراهیم ایرج زاد

کارگر ساده
نیازمندیم

رهایی از بهشت

نگار

آزاد به قید شرط

علی نوری اسکویی

رامبد جوان

حسین شهابی

پشت دیوار
سکوت

مرتضی علی عباس میرزایی محمد حسین مهدویان

اشنوگل

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

ایستگاه اتمسفر سوفی و دیوانه
مهدی جعفری

مهدی کرم پور

منوچهر هادی

پیمان قاسم خانی نگار آذربایجانی دو

مسعود جعفری جوزانی مسعود کیمیایی

دوشنبه11بهمن

پیروزی
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چشم انداز 4

دریاچه ماهی
مریم دوستی

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
بیست و یک
روز بعد

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
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چشم انداز 2

22:30

چشم انداز 1

خیابان پیروزی،چهارراه کوکا کوال

17:30

چشم انداز 3

اسرافیل

یادم تو را فراموش

ماه گرفتگی

آذر

آباجان
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ایتالیا ایتالیا

سارا و آیدا

خفه گی

کاوه صباغ زاده

مازیار میری

فریدون جیرانی

چراغ های
نا تمام

ماجان

آیدا پناهنده

علی عطشانی

سید مسعود اطیابی

محمد حمزه ای

هاتف علیمردانی

محمود غفاری

یک روز بخصوص خوب ،بد ،جلف

کوپال

زیر سقف دودی

همایون اسعدیان پیمان قاسم خانی

کاظم ُمالیی

پوران درخشنده

بدون تاریخ
بدون امضاء

فصل نرگس

خانه دیگری

کمدی انسانی

َ
ش ِنل

نگار

اشنوگل

سید محمدرضا خردمندان

آزاد به قید شرط
حسین شهابی

پشت دیوار
سکوت

مسعود جعفری جوزانی

رامبد جوان

سد معبر

ویالیی ها

دعوتنامه

گشت 2

محسن قرائی

منیر قیدی

مهرداد فرید

سعید سهیلی

وحید جلیلوند

نگار آذربایجانی دو

بهنوش صادقی

محمد هادی کریمی

حسین کندری

مصطفی سلطانی

رحمان سیفی آزاد

سوفی و دیوانه

کارگر ساده
نیازمندیم

تابستان داغ

رهایی از بهشت

قاتل اهلی

مادری

ایستگاه اتمسفر

منوچهر هادی

ابراهیم ایرج زاد

علی نوری اسکویی

مسعود کیمیایی

رقیه توکلی

مهدی جعفری

رگ خواب

اِ و (خانه)

بن بست وثوق

ماجرای نیمروز

ترومای سرخ

حمید نعمت اله

اصغر یوسفی نژاد

حمید کاویانی

هادی حاجتمند
علی سلیمانی سرنسری

مهدی کرم پور

ِفراری

انزوا

علیرضا داوود نژاد

مرتضی علی عباس میرزایی

محمد حسین مهدویان اسماعیل میهن دوست

18

سینما حقیقت

خانه هنرمندان

دوشنبه11بهمن
متهمین دایره
بیستم
حسام اسالمی

سهشنبه12بهمن چهارشنبه13بهمن پنجشنبه14بهمن جمعــه15بهمن شنبــه16بهمن
ُ
صفر تا سکو
آبی کمرنگ
بزم رزم
کویرس؛ وطن
آهستگی
کوچک من

خیابان ایرانشهر ،بوستان هنرمندان

یاس ــر خی ـ ـ ــر

سعید صادقی

سید وحید حسینی

آرش الهوتی

سحر مصیبی

یکشنبه17بهمن دوشنبـه18بهمن سهشنبـه19بهمن چهارشنبه20بهمن پنجشنبه21بهمن
فوق ماراتن
سعید کشاورز

انحصار ورثه

رئیس الوزراء

محمد علی شعبانی سید محمدرضا هاشمیان

آوانتاژ

ناپدید

محمد کارت

فرحناز شریفی

تلفن88310457:

سینما حقیقت
تهیهکننده

فیلم

کارگردان

تهیهکننده

فیلم

کارگردان

تهیهکننده

آهستگی

یاس ــر خی ـ ـ ــر

یاس ــر خی ـ ـ ــر

فوق ماراتن

سعید کشاورز

امید ابیوردی  -سعید کشاورز

بزم رزم

سید وحید حسینی

مهدی همایونفر

ُ
کویرس؛ وطن کوچک من

سید محمدرضا هاشمیان
سحر مصیبی

فیلم

کارگردان

آبی کمرنگ

آرش الهوتی

آرش الهوتی

انحصار ورثه

محمد علی شعبانی

محمدعلی شعبانی

رئیس الوزراء

آوانتاژ

محمد کارت

محمد کارت-آبان عسکری

صفر تا سکو

سعید صادقی

مرتضی شعبانی

سید محمدرضا هاشمیان

متهمین دایره بیستم

حسام اسالمی

حسام اسالمی

مهتاب کرامتی-طهور اابوالقاسمی

ناپدید

فرحناز شریفی

احسان رسول اف

چشم انداز سینمای ایران 2

چشم انداز سینمای ایران 1
فیلم

کارگردان

تهیهکننده

فیلم

کارگردان

تهیهکننده

انزوا

مرتضی علی عباس میرزایی

پیمان جعفری

آزاد به قید شرط

حسین شهابی

حسین شهابی

اِ و (خانه)

اصغر یوسفی نژاد

اصغر یوسفی نژاد

اشنوگل

هادی حاجتمند  -علی سلیمانی سرنسری

ابراهیم اصغری

بن بست وثوق

حمید کاویانی

مهرداد فرید

ایستگاه اتمسفر

مهدی جعفری

علیرضا قاسم خان

ترومای سرخ

اسماعیل میهن دوست

اسماعیل میهن دوست

پشت دیوار سکوت

مسعود جعفری جوزانی

فتح اهلل جعفری جوزانی -محمد خزاعی

دعوتنامه

مهرداد فرید

مهرداد فرید

تابستان داغ

ابراهیم ایرج زاد

جواد نوروز بیگی

رگ خواب

حمید نعمت اله

حمید نعمت اله

رهایی از بهشت

علی نوری اسکویی

علی نوری اسکویی

سد معبر

محسن قرائی

بهمن کامیار

سوفی و دیوانه

مهدی کرم پور

مهدی کرم پور

ِفراری

علیرضا داوود نژاد

جهانگیر کوثری

قاتل اهلی

مسعود کیمیایی

منصور لشکری قوچانی

گشت 2

سعید سهیلی

سعید سهیلی-حمید فرخ نژاد

کارگر ساده نیازمندیم

منوچهر هادی

منوچهر هادی

ماجرای نیمروز

محمد حسین مهدویان

سید محمود رضوی

مادری

رقیه توکلی

سیاوش حقیقی

ویالیی ها

منیر قیدی

سعید ملکان

نگار

رامبد جوان

رامبد جوان

چشم انداز سینمای ایران 4

چشم انداز سینمای ایران 3
فیلم

کارگردان

تهیهکننده

فیلم

کارگردان

تهیهکننده

بدون تاریخ بدون امضاء

وحید جلیلوند

علی جلیلوند

آباجان

هاتف علیمردانی

هاتف علیمردانی

چراغ های نا تمام

مصطفی سلطانی

مجید اسماعیلی/مجتبی امینی

آذر

محمد حمزه ای

نیکی کریمی

خانه دیگری

بهنوش صادقی

عباس ا کبری

اسرافیل

آیدا پناهنده

مستانه مهاجر

خوب ،بد ،جلف

پیمان قاسم خانی

محسن چگینی /عبداله اسکندری

ایتالیا ایتالیا

کاوه صباغ زاده

مهدی صباغ زاده

زیر سقف دودی
َ
ش ِنل

پوران درخشنده

پوران درخشنده

بیست و یک روز بعد

سید محمدرضا خردمندان

محمد رضا شفاه

حسین کندری

علیرضا شجاع نوری

خفه گی

فریدون جیرانی

فریدون جیرانی

فصل نرگس

نگار آذربایجانی دو

سحر صباغ سرشت

دریاچه ماهی

مریم دوستی

سعید سعدی

کمدی انسانی

محمد هادی کریمی

محمد هادی کریمی

سارا و آیدا

مازیار میری

مازیار میری

کوپال

کاظم ُمالیی

کاظم ُمالیی
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محمود غفاری

سیدامیر سید زاده

ماجان

رحمان سیفی آزاد

محمد مهدی عسگرپور

ماه گرفتگی

سید مسعود اطیابی

هادی انباردار

یک روز بخصوص

همایون اسعدیان

همایون اسعدیان

یادم تو را فراموش

علی عطشانی

علی عطشانی

