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پکیج
ک: شوساکو تاکئوچی 

آلمان     70َ
یک اجرا: ساعت 21 

الیور توئیست
ن/ک:حسین پارسایی

تهران   120َ
یک اجرا: ساعت 14

الیور توئیست
ن/ک:حسین پارسایی

تهران   120َ
یک اجرا: ساعت 14

پکیج
ک: شوساکو تاکئوچی 

آلمان     70َ

پکیج
ک: شوساکو تاکئوچی 

آلمان     70َ

مالنکولی
ن/ک: فیلیپ کن

فرانسه     80َ
یک اجرا: ساعت 21

مالنکولی
ن/ک: فیلیپ کن

فرانسه     80َ
یک اجرا: ساعت 21

مالنکولی
ن/ک: فیلیپ کن

فرانسه     80َ
یک اجرا: ساعت 21

پیانیستولوژی
ن: سهندخیرآبادی
ک: محمد نیازی
مشهد          110َ

ساعت اجرا: 17 و 19

خسیس
ن: باپتیست مولیر
ک: مریم کاظمی
تهران       130َ

ساعت اجرا: 15:30 و18:30

هملت
ن:  ویلیام شکسپیر

 ک:کریستوفرروپینگ
آلمان    120َ

هملت
ن: ویلیام شکسپیر

 ک:کریستوفرروپینگ
آلمان    120َ

هملت
ن:  ویلیام شکسپیر

 ک:کریستوفرروپینگ
آلمان    120َ

یک اجرا: ساعت 16

دو دلقک و نصفی
ن/ک: جالل تهرانی

تهران    65َ

فعـل
ن/ک: محمدرضایی راد

تهران      160َ
اجرای اول ساعت 17

هنر
ن: یاسمینا رضا

ک: وحید رهبانی
تهران        90َ

یک اجرا: ساعت 20:30

سندرم پای بی قرار
ن: علی حاتمی نژاد و 

رئوف دشتی
ک: عبداهلل برجسته

مشهد                    70َ

دایره گچی قفقازی
ن: برتولت برشت

ک: محمودرضا رحیمی
تهران     80َ    

تاریکی
ن/ک: رامین اکبری

تهران     50َ

سوپ بوقلمون
ن: سید امیر رستگاری

ک: سینا علی پور
بابلسر      70َ

کوررنگی
ن/ک: سیاوش  پاکراه

تهران       65َ

مانوس
ن: کیوان سررشته و

لیال حکمت
ک:  نازنین  سهامی زاده

تهران      75َ

رولور
ن/ک: پوریا کاکاوند

تهران       50َ

ئیس آ
ن/ک: ندا اعتمادی کیا
آبادان      70َ           

مفیستو
ن:  آرین منوشکین
ک:  مسعود دلخواه

تهران    210َ
یک اجرا: ساعت 18

مفیستو
ن:  آرین منوشکین
ک:  مسعود دلخواه

تهران    210َ
یک اجرا: ساعت 18

مفیستو
ن:  آرین منوشکین
ک:  مسعود دلخواه

تهران    210َ
یک اجرا: ساعت 18

پسران تاریخ
ن: الن بنت

ک: اشکان خیل نژاد
تهران    110َ 

تنهایی پر هیاهو
ک: افشین غفاریان

فرانسه    70َ

تنهایی پر هیاهو
ک: افشین غفاریان

فرانسه    70َ

نفر دوم
ن/ک: مهین صدری

تهران      80َ

اگه بمیری
ن: فلوریان زلر

ک:  سمانه زندی نژاد
تهران      90َ

چند درجه سوءتفاهم در 
مقیاس اتللو

ن: محسن رهنما
ک: حبیب اهلل دانش

تهران        55َ

تولد غم انگیز پسر 
آهنی

ن/ک:  رامین سیاردشتی
تهران      60َ

ماراساد
ن: عرفان ناظر

ک: ایمان اسکندری
تهران    130َ

یک اجرا: ساعت  20

ماراساد
ن: عرفان ناظر

ک: ایمان اسکندری
تهران    130َ

یک اجرا: ساعت  20

اتاق ورونیکا
ن: آیر لوین

ک: حسین اکبرپور
مشهد       90َ

شهر - بازی
ن/ک: بامداد افشار

تهران      70َ
ساعت: 18 و 20:30

گزارش- اجرای 
رزیدنسی های 

جشنواره
ساعت ها: 11، 15، 17

تو مشغول 
مردن ات بودی
ن: کامران شهالیی
ک: مژگان خالقی

اصفهان     60َ
ساعت: 18 و 20:30

ِگتو
ن: سپیده علیزاده
ک: سعید بهنام

تهران    70َ

ِگتو
ن: سپیده علیزاده
ک: سعید بهنام

تهران    70َ

طرب نامه شهر 
خیال

ن/ک : کیوان نخعی
تهران    60َ

این یک پیپ نیست
ن/ک : محمد مساوات

تهران       َ 100

طرب نامه شهر 
خیال

ن/ک : کیوان نخعی
تهران    60َ

صالحان
ن: آلبر کامو

ک: حجت اهلل کشاورز 
و مهران ایرانی
تهران     70َ

تمام زنان اجنه ی 
شیخ محمود

ن/ک: آرش سنجابی
تهران    60َ

تیمون آتنی
ن/ک: مهدی رضایی

تهران     70َ

نفس عمیق
ن/ک : آوا شفاف

تهران    60َ

بیست 
متری)جوادیه(

ن: کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

تهران    60َ

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

ستاره شناس
ن: دیدیه ون کوالرت
ک: مسعود صالحی

تهران       60َ

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

ِسنزا به ایتالیایی 
یعنی...

ن/ک: ماندانا جباری
تهران       60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

بالفیگورا
ن: یاسمینا رضا

ک: سروش طاهری
تهران       85َ

بالفیگورا
ن: یاسمینا رضا

ک: سروش طاهری
تهران       85َ

دور از
 دسترس اطفال 

نگهداری شود
ن: فرشته فرشاد
ک: علیرضا مهران

تهران    50َ
ساعت اجرا: 20:30

دور از
 دسترس اطفال 

نگهداری شود
ن: فرشته فرشاد
ک: علیرضا مهران

تهران    50َ
ساعت اجرا: 20:30

دور از
 دسترس اطفال 

نگهداری شود
ن: فرشته فرشاد
ک: علیرضا مهران

تهران    50َ
ساعت اجرا: 20:30

کاش خوابت را 
ندیده بودم

ن: کامران شهالیی
ک: احمد مطوری

تهران   70َ

کاش خوابت را 
ندیده بودم

ن: کامران شهالیی
ک: احمد مطوری

تهران   70َ

کاش خوابت را 
ندیده بودم

ن: کامران شهالیی
ک: احمد مطوری

تهران   70َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

حکایتی ناتمام برای 
دخترم مده آ

ن/ک:  سمیه سلیمی
تهران     50َ

کسوف
ن: ایوب آقاخانی
ک: هادی شمس

تهران     60َ

بالفیگورا
ن: یاسمینا رضا

ک: سروش طاهری
تهران       85َ

تندیسی برای شهر
ن/ک: مختار محمدی

مریوان         25َ

سرنخ
ن/ک: محمد رضا 

دهقان
تهران    90َ

یک سوءتفاهم 
کوچک

ن/ک: امیر رجب پور
رودسر   20َ

سلبریتی های 
گمنام

ن: فرامرز کالنتری
ک: سپیده حجامی

بوشهر    30َ

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

فرار از زندان 
ن/ک: فرامرز قلیچ خانی 

کرج    25َ

موسیای آسیایی
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

داد درد دارد
ن/ک: عبید رستمی

سنندج    20َ

سلبریتی های 
گمنام

ن: فرامرز کالنتری
ک: سپیده حجامی

بوشهر    30َ

آیینه زندگی
ن/ک: فاروق حسن پور

مریوان    35َ

رنج گنج 
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

ویروس
ن/ک: سعید 

خیراللهی
ایالم    30َ

آیینه زندگی
ن/ک: فاروق حسن پور

مریوان    35َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

بعد از اتفاق 
ن/ک: پویان باقرزاده 

تهران     75َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی
ن/ک: بابک حجری 

ساعت: 15 
تهران     15َ 

نادیدنی
ن/ک: بابک حجری 

ساعت: 15 
تهران     15َ 

مرگ قطعی ست 
ن/ک: آیر کلر 

آلمان 45َ 
ساعت: 16 و 18 

بعد از اتفاق 
ن/ک: پویان باقرزاده 

تهران     75َ

تندیسی برای 
شهر

ن/ک:مختار 
محمدی

مریوان     25َ

فرار از زندان 
ن/ک:فرامرز قلیچ- 

خانی 
کرج    25َ

آیینه زندگی
ن/ک: فاروق 

حسن پور
مریوان    35َ

یک سوءتفاهم 
کوچک

ن/ک: امیر 
رجب پور

رودسر   20َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

تندیسی برای شهر
ن/ک:مختار محمدی

مریوان     25َ

سلبریتی های 
گمنام

ن: فرامرز کالنتری
ک: سپیده حجامی

بوشهر    30َ

یک سوءتفاهم 
کوچک

ن/ک: امیر رجب پور
رودسر   20َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

رختشویی خانه مفاخر
ن/ک: جاسم  هیندی

فرانسه      30َ

U+263F
ن/ک: پریسا میرعلی

سوره   60َ
)برگزیدة جشنواره تئاتر 

دانشگاهی ایران(

دشمن خدا
ن/ک: عمادالدین رجبلو

گرگان     45َ

سرداب
ن:  احمد نسیم،کرم 
جاسم، عمر داربر و 

زین العابدین 
ک: احمد نسیم

عراق     30َ 

جزا
ن: تامارا والیاوا

ک:  مهربان علی اکبرزاده
آذربایجان      60َ

جزا
ن: تامارا والیاوا

ک: مهربان علی اکبرزاده
آذربایجان      60َ

قند خون
ن/ک: لیلی عاج
تهران      60َ

هفت عصر هفتم پاییز
ن/ک: ایوب آقاخانی

تهران       95َ

حذفیات
ن/ک: مهدی ضیاءچمنی

مشهد      55َ

روز عقیم
ن/ک:حسین کیانی

تهران      90َ

دریازدگی
ن: وحید محمدی و 

سینا شفیعی
ک: مسعود  بیگلری

کرج       65َ

سربسته از تهران
ن/ک:  مجتبی کریمی

تهران      60َ

شلتر
ن: ساناز بیان

ک: امین میری
تهران        100َ

شرتولوژی
ن/ک: ژروم بل
فرانسه     35َ

شرتولوژی
ن/ک: ژروم بل
فرانسه     35َ

نسخه آزمایشی
ن/ک: علی حاتمی نژاد

مشهد       75َ

آکواریوم
ن: سیامک احصایی و

مهرک  قزوینی
ک:  سیامک احصایی

تهران     60َ

سفر به یک فالت 
چین خورده

ن/ک: گوستاوو  سیریاکو
برزیل      40َ

ن/ک:  جالل تجنگی
تهران      70َ

سرآشپز پیشنهاد 
می کند

ن: رضا شفیعیان
ک: شهاب الدین حسین پور

تهران         90َ

یک بعالوه دو
ن: فراز مهدیان و 
امیربهادر اکبرپور

ک:  امیربهادراکبرپور
شهرکرد       65َ

هفت روز ازتیر 60
ن:کامران شهالیی

ک:کامران شهالیی و 
محمد الرتی
تهران      75َ

دوستت دارم ترکیه
ن: جرن ارجان
ک: یلدا بسکین
ترکیه         95َ

برای کاله آهنی ها
ن/ک: پژمان عبدی

تهران      80َ

دوستت دارم ترکیه
ن: جرن ارجان
ک: یلدا بسکین
ترکیه         95َ

شرقی غمگین
ن: سجاد افشاریان
ک: سعید زارعی

تهران     70َ

سفر به یک فالت 
چین خورده

ن/ک: گوستاوو  سیریاکو
برزیل      40َ

افسانه ببر
ن: داریو فو

ک: صدرالدین زاهد
     120َ

شگ
ک: لوسی ایندنز

سوئیس 65َ

شگ
ک: لوسی ایندنز

سوئیس 65َ

دهن گنده
ن/ک: والنتاین دایننس

بلژیک      90َ
یک اجرا: ساعت 20

دهن گنده
ن/ک:  والنتاین دایننس

بلژیک      90َ

و چند داستان دیگر
ن/ک: پیام الریان

تهران      85َ

خانه ای در انتهای 
خیابان بهار

ن: محمد چرمشیر
ک: ندا هنگامی

تهران      75َ

اعداد در بیابان
ن:  ابراهیم پشت کوهی
ک:  محمد سالمتی
جزیره هرمز     45َ

کارِخانگی
    ن: عرفان غفوری  
ک:  نرگس بهروزیان

سوره   60َ
)برگزیدة جشنواره تئاتر 

دانشگاهی ایران(

پایان بازی
ن:  فردریش دورنمات

ک: افشین زمانی
تهران       80َ

شاه لیرک
ن: محسن ایرجی و

 افق ایرجی 
ک: افق ایرجی

اراک      70َ

تهران زیر بال فرشتگان
ن: نادر برهانی مرند
ک: اکبر صمدنیا

رشت     70َ

اگر شبی از شبهای 
تهران مسافری
ن: علی شمس

ک: جواد صداقت  و
الهام  ابنی

تهران     60َ                       

با کاروان سوخته
ن: علیرضاکوشک جاللی
ک: سیدحمید سجادی

رفسنجان      80َ

فهرست مردگان
ن: رضا ثروتی، 
امیراحمد قزوینی
ک: رضا ثروتی
تهران    150َ

آبی مایل به صورتی
ن/ک: ساناز بیان
تهران      120َ

پاشا
ن:  اکبر شریعت
ک:  نازیال ایرانزاد

تبریز      100َ

نهفت
ن/ک: محمد عباسی

تهران       60َ

هذیان
ن/ک:  مرتضی سخاوت

دزفول     90َ

ئه وان َگل
ن: غالمرضا همتیان  و
 جعفر سریش آبادی
ک:  غالمرضا همتیان

بیجار    70َ
)برگزیده جشنواره تئاتر کردی(

گیس گل
ن: علیرضا سالمی
ک: ایمان سالمی

کرمان      50َ

پانکیه  کان 
ن:  صابر نیکبخت
ک: حسن ترقی
سنندج      50َ

)برگزیده جشنواره تئاتر کردی(

طبقه پایین خانه پدری
ن: طیبه نیک آزاد، علی 

حیدری
ک: علی حیدری

آبادان      70َ

دام }؛ کافکا{
ن: تادئوش روژه ویچ
ک: آرمین جوان
تهران       100َ 

دهن گنده
ن/ک:  والنتایندایننس

بلژیک      90َ
یک اجرا: ساعت 20

دی و بهمن 
شصت-هزار و پنج
ن/ک:  سیاوش عالی پور

اهواز     60َ

آیفون
ن/ک:  سعید بادینی

زاهدان      70َ

آناکارنینا
ن/ک: آرش عباسی

تهران     70َ

شنا در آتش
ن/ک: رضا صابری

مشهد     120َ

کوکوی کبوتران حرم
ن: علیرضا نادری
ک: افسانه ماهیان
تهران        140َ

و/یا/پرو/مته
ک: شهاب آگاهی

تهران      60َ

زیرزمین
ن: آرش عباسی
ک: بیژن مرادی
کرمانشاه       75َ

کاش می شد منم بیام
ن: کامران شهالیی

ک: غنچه شکوهیان و
محسن اردشیر

آمل    50َ

ن/ک: سجاد طهماسبی
تویسرکان    70َ

سون سی
ن: علی دل پیشه
ک:  مجتبی راوش

کازرون       55َ

زری سلطان
ن: کرامت یزدانی
ک: جعفر دل دل

یزد       60َ

و خداوند درون یک 
مرد دو قلب قرار نداد

ن/ک: اکبر صادقی
بیله سوار     80َ

تنهایی مفرد  من
ن/ک:  پیمان محمدی می آبادی

شمیرانات     60َ

خرس و 
خواستگاری 
ن: آنتوان چخوف
ک: حسن معجونی

رشت      70َ

ن: مارکس لید
ک: مرتضی اسماعیل 

کاشی
تهران     90َ

صد سال تنهایی
ن: محمد چرمشیر
ک: آتیال پسیانی

تهران        85َ

شاه اسماعیل
ن/ک: حسین نوشیر

تهران      120َ

تابستان
ن/ک: سعدی محمدی

تربیت مدرس    60َ
)برگزیدة جشنواره تئاتر 

دانشگاهی ایران(

دشمن مردم
ن: هنریک ایبسن
ک: سینا راستگو

تهران     90َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

1978
ن/ک:  محمد شجاعی

بابل      100َ

آواز ماهی ها در مرداب
ن/ک: فضل اهلل عمرانی

بندر دیر     70َ

مجلس  مختلف خوانی
ن: صبا نجاتی

ک:  مرتضیجلیل دوست
هنرهای زیبا    60َ

)برگزیدة جشنواره تئاتر 
دانشگاهی ایران(

موغلی پنا
ن/ک: علیرضا داوری

بندرعباس    70َ

آواز زنی در گورستان
ن/ک: مسلم نارکی

گچساران     50َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اپرای عروسکی خیام
ن/ک: بهروز غریب پور

تهران     120َ

اسب
ن: مهدی تاج الدین
ک: آرش دادگر

تهران   70

میرمحنا
ن/ک: سیروس کهوری نژاد

تهران     80َ

میرمحنا
ن/ک: سیروس کهوری نژاد

تهران     90َ

اسب
ن: مهدی تاج الدین
ک: آرش دادگر

تهران   70

اسب
ن: مهدی تاج الدین
ک: آرش دادگر

تهران   70
یک  اجرا: ساعت 18

آبی ترین آسمانی زمین
ن/ک: محمد قاسمی

تهران     60َ

آبی ترین آسمانی زمین
ن/ک: محمد قاسمی

تهران    60َ

]اسپینوزا[ ، ]دیگران[  
و ]ما[

ن/ک: محمدرضا 
علی اکبری

تهران       70َ
ساعت: 11 و 15

توضیح صحنه
ک:کیوان سررشته

تهران        50َ
ساعت: 11 و 15

بهار شکنی
ن : محمدحسین 

معارف
ک: فریبرز کریمی

تهران       50َ
ساعت 11 و  15

همان باش، که نیستی
ن/ک: سامان ارسطو

تهران    50َ 
ساعت 11 و  15

رقص ابرهای نقطه ای
ک: ستاره فاتحی، 
فردریک رودریگز و 

یلدا پاکزاد 
تهران - آمستردام  40َ

ساعت 11 و  15

جادویت می کنم
ک: احسان همت
ایران- بلژیک     40َ
ساعت 11 و  15

Idle Arts
ن/ک: احسان شایان فر

تهران         90َ
ساعت: 11 و 15

باک
ن: احسان عزتی

ک: علی مسعودی
قم        120َ

ساعت: 11 و 15

شب دشنه های 
بلند

ن/ک: علی شمس
تهران     60َ

سرگذشت چند غریق
 به استشهاد 
دار و درخت

ن : صابر محمدی
ک : مهردادعلی پور و

علی شفیعی نژاد
یاسوج        60َ

ناگهان برخیزند ... 
به آواز دیگر

ن/ک: سعیده آجربندیان
تهران     70َ

ناگهان برخیزند ... 
به آواز دیگر

ن/ک: سعیده آجربندیان
تهران     70َ

زیر گنبدکبود
ن/ک: هادی حوری

تهران       60َ

زیر گنبدکبود
ن/ک: هادی حوری

تهران       60َ

من در پوست شیر 
هم  نمی گنجم

ن : روزبه حسینی
ک: صبا آزاده 

تهران    65َ

من در پوست شیر 
هم  نمی گنجم

ن : روزبه حسینی
ک: صبا آزاده 

تهران    65َ

گودبای پارتی
ن: احمدرضا جندقی

ک: صالح خواجه
تهران    60َ

دیوانه در جعبه 
ن: غالم رضایی

ک: رومینا ایلمک فروش
تهران    75َ

دیوانه در جعبه 
ن: غالم رضایی

ک: رومینا ایلمک فروش
تهران    75َ

دیوانه در جعبه 
ن: غالم رضایی

ک: رومینا ایلمک فروش
تهران    75َ

سرگذشت چند غریق
 به استشهاد 
دار و درخت

ن : صابر محمدی
ک : مهردادعلی پور و

علی شفیعی نژاد
یاسوج        60َ

گودبای پارتی
ن: احمدرضا جندقی

ک: صالح خواجه
تهران    60َ

صالحان
ن: آلبر کامو

ک: حجت اهلل کشاورز 
و مهران ایرانی
تهران     70َ

دیوانه در جعبه 
ن: غالم رضایی

ک: رومینا ایلمک فروش
تهران    75َ

دیوانه در جعبه 
ن: غالم رضایی

ک: رومینا ایلمک فروش
تهران    75َ

تیمون آتنی
ن/ک: مهدی رضایی

تهران     70َ

تیمون آتنی
ن/ک: مهدی رضایی

تهران     70َ

نسل دیتون
ن/ک: امین محمد 

رضایی
تهران       65َ

نسل دیتون
ن/ک: امین محمد 

رضایی
تهران       65َ

هجوم
ن: علی صفری

ک: رها حاج زینل
تهران    70َ

هجوم
ن: علی صفری

ک: رها حاج زینل
تهران    70َ

هجوم
ن: علی صفری

ک: رها حاج زینل
تهران    70َ

نسل دیتون
ن/ک: امین محمد 

رضایی
تهران       65َ

صالحان
ن: آلبر کامو

ک: حجت اهلل کشاورز 
و مهران ایرانی
تهران     70َ

صالحان
ن: آلبر کامو

ک: حجت اهلل کشاورز 
و مهران ایرانی
تهران     70َ

بیست 
متری)جوادیه(

ن: کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

تهران    60َ

بیست 
متری)جوادیه(

ن: کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

تهران    60َ

بیست 
متری)جوادیه(

ن: کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

تهران    60َ

سیم و سرمه
ن/ک: روزبه حسینی

تهران    50َ

سیم و سرمه
ن/ک: روزبه حسینی

تهران    50َ

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

ستاره شناس
ن: دیدیه ون کوالرت
ک: مسعود صالحی

تهران       60َ

ِسنزا به ایتالیایی 
یعنی...

ن/ک: ماندانا جباری
تهران       60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

ستاره شناس
ن: دیدیه ون کوالرت
ک: مسعود صالحی

تهران       60َ

ِسنزا به ایتالیایی 
یعنی...

ن/ک: ماندانا جباری
تهران       60َ

من
ن/ک: فرهاد تجویدی

تهران      90َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

کاکل زرِی گوهر
ن/ک: مهشیدحسینیان

تهران     90َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

تابوت سعادت
ن: سعید اسدی

ک: عرفان قوهستانی
تهران     60َ

آخرین مرزهای 
ایجاد اشتغال

ن/ک : سوران حسینی
مریوان        25َ

ویروس
ن/ک:سعید خیراللهی

ایالم
30َ

کتو
ن/ک: آندریا نوشاد

تهران    30َ
ساعت 20

موسیای آسیایی
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

داد درد دارد
ن/ک: عبید رستمی

سنندج    20َ

فرار از زندان
ن/ک: فرامرز قلیچ 

خانی 
کرج    25َ

مادا گاسکار
ن: احسان نوروزی
ک: محمد حسین 

شهریاری
تهران     60َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

کاکل زرِی گوهر
ن/ک: مهشیدحسینیان

تهران     90َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت 2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

آخرین مرزهای 
ایجاد اشتغال
ن/ک : سوران 

حسینی
مریوان     25َ

درد دل روی خط 
حامل

ن/ک: مصطفی 
کولیوندی

ایالم       20َ

جنگ زیر پوست 
من و مادرم

ن/ک: بهنام کاوه
آبادان          20َ

موسیای آسیایی
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

موسسه کاریابی
ن/ک: الهه 
پورجمشید
تهران     35َ

بعد از اتفاق 
ن/ک: پویان باقرزاده 

تهران     75َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

مرگ قطعی ست تهران    15َ
ن/ک: آیر کلر 

آلمان      45َ 
ساعت: 16 و 18 

نادیدنی
ن/ک: بابک حجری 

تهران    15َ 

ویروس
ن/ک: سعید خیراللهی

ایالم
30َ

درد دل روی 
خط حامل

ن/ک: مصطفی 
کولیوندی

ایالم       20َ

جنگ زیر 
پوست من و 

مادرم
ن/ک: بهنام کاوه
آبادان      20َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

کاکل زرِی گوهر
ن/ک: مهشیدحسینیان

تهران     90َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام   و کوارتت 2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

تراس
ن: ژان کلود کریر
ک: بهروز عبادی

تهران    60َ

موسسه کاریابی
ن/ک: الهه پورجمشید

تهران     35َ

تولیدی لیلی و 
مجنون

ن/ک: پژمان شاه وردی
بروجرد    35َ

چای تلخ پهلو
ن/ک:حامد 
مهریزی زاده

یزد

درد دل روی خط 
حامل

ن/ک: مصطفی 
کولیوندی

ایالم       20َ

جنگ زیر پوست 
من و مادرم

ن/ک: بهنام کاوه
آبادان          20َ

صید ماهی
ن: بنیامین سیدین، 

تینا سورانی و
آرمان میرعبدالحق

ک: محمدرضا بصیری
تهران   60َ

صید ماهی
ن: بنیامین سیدین، 

تینا سورانی و
آرمان میرعبدالحق

ک: محمدرضا بصیری
تهران   60َ

باطل السحر
ن/ک: محمدرضاشاه مردی 

ساعت  17  
خاطرات هنرپیشه 

نقش دوم
ن: بهرام بیضایی
ک: علی روان بد

تهران   90َ
باطل السحر

ن/ک: محمدرضاشاه مردی 
ساعت  17  

خاطرات هنرپیشه 
نقش دوم

ن: بهرام بیضایی
ک: علی روان بد

تهران   90َ
باطل السحر

ن/ک: محمدرضاشاه مردی 
ساعت  17  

خاطرات هنرپیشه 
نقش دوم

ن: بهرام بیضایی
ک: علی روان بد

تهران   90َ

29 مهر 96
ن: دیانا فتحی

ک: میالدنیک آبادی
تهران    70َ

29 مهر 96
ن: دیانا فتحی

ک: میالدنیک آبادی
تهران    70َ

29 مهر 96
ن: دیانا فتحی

ک: میالدنیک آبادی
تهران    70َ

29 مهر 96
ن: دیانا فتحی

ک: میالدنیک آبادی
تهران    70َ

29 مهر 96
ن: دیانا فتحی

ک: میالدنیک آبادی
تهران    70َ

آشویتس زنان
ن/ک: علی صفری

تهران     45َ

پرفورمنس 
»فراموشی موازی«
طراح: شاهد علوی

تهران    50َ

برگزیدگان
جشنواره

دایره

برگزیدگان
جشنواره

دایره

برگزیدگان
جشنواره

موندا

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

ستاره شناس
ن: دیدیه ون کوالرت
ک: مسعود صالحی

تهران       60َ

تک بی بی
ن/ک: داود پورحمزه

تهران    60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

ِسنزا به ایتالیایی 
یعنی...

ن/ک: ماندانا جباری
تهران       60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

ِسنزا به ایتالیایی 
یعنی...

ن/ک: ماندانا جباری
تهران       60َ

آهسته گویی
ن/ک: نگین ضیایی

تهران    60َ

من
ن/ک: فرهاد تجویدی

تهران      90َ

من
ن/ک: فرهاد تجویدی

تهران      90َ

من
ن/ک: فرهاد تجویدی

تهران      90َ

مات
ن: کریل چرچیل
ک: علیرضا اجلی

تهران    60َ

مات
ن: کریل چرچیل
ک: علیرضا اجلی

تهران    60َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

بیگانه خوران
ن/ک: حامد رحیمی نصر

تهران     75َ

پاره سنگ در 
جیب  هایش
ن: مری جونز

ک: فرهاد حیدری 
و حامد قاسمی
تهران    100َ

پاره سنگ در 
جیب  هایش
ن: مری جونز

ک: فرهاد حیدری 
و حامد قاسمی
تهران    100َ

پاره سنگ در 
جیب  هایش
ن: مری جونز

ک: فرهاد حیدری 
و حامد قاسمی
تهران    100َ

پاره سنگ در 
جیب  هایش
ن: مری جونز

ک: فرهاد حیدری 
و حامد قاسمی
تهران    100َ

پاره سنگ در 
جیب  هایش
ن: مری جونز

ک: فرهاد حیدری 
و حامد قاسمی
تهران    100َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

یک خاکستری کم رنگ
)چشم اندازی از آثار متاخر 

ساموئل بکت(
صدای پا  

ک: شاهین چگینی
آن هنگام و کوارتت2+1

ک: مهسا لطیفی خواه
تهران       75َ

کمدی شعر و بقا
ن/ک: کاترین ون بوردن

هلند          65َ

کمدی شعر و بقا
ن/ک: کاترین ون بوردن

هلند          65َ

آسمان برای تو 
می بارد

ن: سید علی موسویان
ک: سعید دولتی

تهران   70َ

چشم ها
ن: مسعود هاشمی نژاد

ک: حمید دادگر
تهران     60َ

آن سه روز
ن: عسل سلیمانی

ک: حمیدرضا بلورچی
تهران    60َ

گیلدخت
ن: نگار نادری

ک: آرزو علی پور
الهیجان  20َ

صادره از اروند)خین(
ن/ک: فرامرزغالمیان  و 

هیام  احمدی
آبادان     20َ

موسیای آسیایی
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

تر، خشک، تفکیک
ن: حسن حامد
ک: شیدا خانزاده

رشت      30َ

مخاطب خاص
ن: کرامت یزدانی

ک: مریم نیک-آئین
یزد       َ 17

جاده قیدار
ن/ک: شهریار بهاری  

وعلی رضاپور
سنندج  45

اِن اِی 
ن/ک: میثم کرمی

محالت  30َ 

اِن اِی 
ن/ک: میثم کرمی

محالت  30َ 

چای تلخ پهلو
ن/ک:حامد 
مهریزی زاده

یزد

بوکس
ن/ک: محمود فالحی

مشهد     20َ

بوکس
ن/ک: محمود فالحی

مشهد     20َ

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

سرنخ
ن/ک: محمد رضا 

دهقان
تهران    90َ

موسیای آسیایی
ن/ک: حامد 
مهریزی زاده

یزد

سایبان آرامش ما، 
مائیم

ن/ک: سیدبهیاد 
نجفی

تهران     60َ

سرنخ
ن/ک: محمد رضا 

دهقان
تهران    90َ

چای تلخ پهلو
ن/ک:حامد مهریزی 

زاده
یزد

صادره از اروند)خین(
ن/ک: فرامرزغالمیان  و 

هیام  احمدی
آبادان     20َ

جاده قیدار
ن/ک: شهریار بهاری  

وعلی رضاپور
سنندج  45

تر، خشک، تفکیک
ن: حسن حامد
ک: شیدا خانزاده

رشت      30َ

اِن اِی 
ن/ک: میثم کرمی

محالت  30َ 

تولیدی لیلی و 
مجنون

ن/ک: پژمان شاه وردی
بروجرد    35َ

گیلدخت
ن: نگار نادری

ک: آرزو علی پور
الهیجان  20َ

بوکس
ن/ک:محمود فالحی

مشهد  20َ

مخاطب خاص
ن: کرامت یزدانی

ک: مریم نیک-آئین
یزد       َ 17

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

چهارراه
ن/ک:گلرخ نفیسی

تهران

تولیدی لیلی و 
مجنون

ن/ک: پژمان 
شاه وردی

بروجرد    َ 35

گیلدخت
ن: نگار نادری

ک: آرزو علی پور
الهیجان  20َ

سایبان آرامش 
ما، مائیم

ن/ک: سیدبهیاد 
نجفی

تهران     60َ

چهارراه
ن/ک:گلرخ 

نفیسی
تهران

چای تلخ پهلو
ن/ک:حامد 
مهریزی زاده

یزد

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل به منزل
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

منزل خودتونه
ن/ک: رامونا پونارو  

وِگل ِشیالت

فرانسه    240َ

مخاطب خاص
ن: کرامت یزدانی
ک: مریم نیک-

آئین
یزد       َ 17

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی
ن/ک: بابک حجری 

تهران    15َ 

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 

چارکویامی 
گرجستان     120َ

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 
چارکویامی و 

داوید خورباالدزه 
گرجستان     120َ

موسسه 
کاریابی

ن/ک: الهه 
پورجمشید
تهران     35َ

سایبان آرامش 
ما، مائیم

ن/ک: سیدبهیاد نجفی

تهران     60َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی یا هرطورشما...  
ن/ک: جعفرحجازی

تهران    15َ

نادیدنی
ن/ک: بابک حجری 

تهران    15َ 

تر، خشک، 
تفکیک

ن: حسن حامد
ک: شیدا 

خانزاده
رشت      30َ

چهارراه
ن/ک:گلرخ 

نفیسی
تهران

تمام زنان اجنه ی 
شیخ محمود

ن/ک: آرش سنجابی
تهران    60َ

روایت یک مرگ در 
خانه وا ده

ن/ک: وحید درویشی
رشت        100َ

خط آبی
ک: آنتونیس کوتروپیس

یونان       45َ

خط آبی
ک: آنتونیس کوتروپیس

یونان       45َ

 ابوبکر محمدی
فاطمه محمدی

آئین دایره زدایی از 
یک در گچ مانده 

قفقازی

%100

اِن اِی 
ن/ک: میثم 

کرمی
محالت  30َ 

فهرست مردگان
ن: رضا ثروتی،  
امیراحمد قزوینی
ک: رضا ثروتی
تهران    150َ

کتو
ن/ک: آندریا نوشاد

تهران    30َ
ساعت 20

کتو
ن/ک: آندریا نوشاد

تهران    30َ
ساعت 20

کتو
ن/ک: آندریا نوشاد

تهران    30َ
ساعت 20

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 
چارکویامی و 

داوید خورباالدزه 
گرجستان     120َ

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 
چارکویامی و 

داوید خورباالدزه 
گرجستان     120َ

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 
چارکویامی و 

داوید خورباالدزه 
گرجستان     120َ

گردهمایی والدین 
ن/ک: میخاییل 
چارکویامی و 

داوید خورباالدزه 
گرجستان     120َ


