
دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰

فرهنگ )سالن اصلی(

ایالم

استان ایالم

کاپیتان
(محمدحمزهای)

واِبل
(تورجاصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهردادخوشبخت)

یادگار جنوب
(پدرامپورامیری/حسندوماری)

غریب
(محمدحسینلطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمدعسگری)

ت چرمی
ُ

ک
(حسینمیرزامحمدی)

در آغوش درخت
(بابکخواجهپاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشادگلسفیدی)

جنگل پرتقال
(آرمانخوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضامعتمدی)

سرهنگ ثریا
(لیلیعاج)

هوک
(حسینریگی)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

عطر آلود
(هادیمقدمدوست)

بعد از رفتن
(رضانجاتی)

پرونده باز است
(کیومرثپوراحمد)

بعد از رفتن
(رضانجاتی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضاصمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضارحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضاصمدی)

شماره 10
(حمیدزرگرنژاد)

هایپاور
(هادیمحمدپور)



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۱۵:۰۰۲۰:۳۰ ۱۷:۳۰

سرهنگ ثریا
(لیلیعاج)

یادگار جنوب
(پدرامپورامیری/حسندوماری)

در آغوش درخت
(بابکخواجهپاشا)

واِبل
(تورجاصالنی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضارحمانی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

غریب
(محمدحسینلطیفی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهردادخوشبخت)

هفت بهار نارنج
(فرشادگلسفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضاصمدی)

سرهنگ ثریا
(لیلیعاج)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضامعتمدی)

هایپاور
(هادیمحمدپور)

پرونده باز است
(کیومرثپوراحمد)

جنگل پرتقال
(آرمانخوانساریان)

شماره10
(حمیدزرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمانخوانساریان)

ت چرمی
ُ

ک
(حسینمیرزامحمدی)

عطر آلود
(هادیمقدمدوست)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

هوک
(حسینریگی)

بعد از رفتن
(رضانجاتی)

هنر

یاسوج

استان کهکیلویه و بویراحمد



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۳۰

آه سرد
)ناهید عزیزی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

واِبل
)تورج اصالنی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

هوک
)حسین ریگی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شهید آوینی

بوشهر

استان بوشهر



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانان)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

شهید مداحی پور

جیرفت

جنوب کرمان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

واِبل
)تورج اصالنی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

هوک
)حسین ریگی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادمان )سالن اصلی(

سمنان

استان سمنان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

واِبل
)تورج اصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

هایپاور
)هادی محمدپور)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
(کیومرثپوراحمد)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضارحمانی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

فرهنگسرای شهر

اراک

استان مرکزی



۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

واِبل
)تورج اصالنی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

سپهر )سالن اصلی(

ساری

استان مازندران



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۳:۰۰ ۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

سینما متروپل
)محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

واِبل
)تورج اصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

خلیج فارس

جزیره کیش

منطقه آزاد کیش



۲۰:۳۰ ۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۱۸:۰۰

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

قدس

اردبیل

استان اردبیل



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پردیس بهمن )1)

شهرکرد

استان چهار محال و بختیاری



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۶:۳۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هوک
)حسین ریگی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

ایران )1)

ارومیه

استان آذربایجان غربی



۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

انقالب

اردبیل

استان اردبیل



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

غریب
)محمدحسین لطیفی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

فردوسی

بیرجند

استان خراسان جنوبی



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

واِبل
)تورج اصالنی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

عمیق )1)

بجنورد

استان خراسان شمالی



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

غدیر )1)

شهرکرد

استان چهار محال و بختیاری



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

واِبل
)تورج اصالنی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بهمن

بیرجند

استان خراسان جنوبی



۲۰:۳۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

هوک
)حسین ریگی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

بهمن )سالن اصلی(

زنجان

استان زنجان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۵:۳۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

اشراق

زاهدان

استان سیستان و بلوچستان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

روشا )سالن اصلی(

زنجان

استان زنجان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هایپاور
)هادی محمدپور)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

گلشن )سالن اصلی(

بجنورد

استان خراسان شمالی



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۵:۳۰

واِبل
)تورج اصالنی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هوک
)حسین ریگی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هالل )سالن اصلی(

زاهدان

استان سیستان و بلوچستان



۲۰:۳۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

واِبل
)تورج اصالنی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

هوک
)حسین ریگی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

مهتاب )1( و )2)

قزوین

استان قزوین



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

بهمن )سالن اصلی(

قزوین

استان قزوین



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۵:۰۰

واِبل
)تورج اصالنی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هوک
)حسین ریگی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

بهمن)1)

سنندج

استان کردستان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

بهمن )2)

سنندج

استان کردستان



۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۱:۰۰

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

واِبل
)تورج اصالنی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادیمحمدپور)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شهر تماشا

کرمان

استان کرمان



۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۱:۰۰

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آسیا

کرمان

استان کرمان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰

غریب
)محمدحسین لطیفی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

هوک
)حسین ریگی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پردیس کاپری )1( و )2)

گرگان

استان گلستان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عصر جدید )مهر / گلستان(

گرگان

استان گلستان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

فلسطین )سالن اصلی(

بروجرد

استان لرستان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۶:۰۰

واِبل
)تورج اصالنی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

هوک
)حسین ریگی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

استقالل )1( و )2(

خرم آباد

استان لرستان



۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

ستاره جنوب

بندرعباس

استان هرمزگان



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

پردیس جام )1)

یزد

استان یزد



دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۵:۳۰

غریب
)محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سینماتک 1

یزد

استان یزد



۱۶:۰۰

دوشنبه
۱۷ بهمن 

سه شنبه
۱۸ بهمن 

چهار شنبه
۱۹ بهمن 

پنج شنبه
۲۰ بهمن 

جمعه
۲۱ بهمن 

شنبه
۲۲ بهمن 

یک شنبه
۲۳ بهمن 

دو  شنبه
۲۴ بهمن 

۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

واِبل
)تورج اصالنی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادیمحمدپور)

هوک
)حسین ریگی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ستاره شهر

بندرعباس

استان هرمزگان



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

ناجی )سالن اصلی(

تبریز

استان آذربایجان شرقی

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
(پدرامپورامیری/حسندوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)



۲۱:۰۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

پردیس ساحل )نصف جهان(

اصفهان

استان اصفهان



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

پردیس ستاره باران )1)

تبریز

استان آذربایجان شرقی



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

پردیس سینمای مهر

تبریز

استان آذربایجان شرقی



۲۱:۰۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

واِبل
)تورج اصالنی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

پردیس سپاهان )مهر(

اصفهان

استان اصفهان



۲۱:۰۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

غریب
)محمدحسین لطیفی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هوک
)حسین ریگی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

فلسطین

اصفهان

استان اصفهان



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

تاقک ِگلییکشنبــه ۲۳ بهمن
ُ

ا
)محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

پردیس سینمایی پرشین )2)

کرج

استان البرز



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

آنها مرا دوست داشتندیکشنبــه ۲۳ بهمن
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

فردیس اکومال )1)

کرج

استان البرز



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

واِبل
)تورج اصالنی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

الهیه

گرمدره

استان البرز



17:۳۰۱۹:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سینما متروپل
)محمدعلی باشه آهنگر)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آفریقا )1)

مشهد

استان خراسان رضوی



۱۹:۳۰ ۱۷:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

سینما متروپل
)محمدعلی باشه آهنگر)

سینما متروپل
)محمدعلی باشه آهنگر)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هویزه )1)

مشهد

استان خراسان رضوی



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ساحل )سالن اصلی(

اهواز

استان خوزستان



۱۹:۰۰۲۱:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

کسین )1)
ُ
ا

اهواز

استان خوزستان



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

ل های باواردهیکشنبــه ۲۳ بهمن
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هوک
)حسین ریگی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

واِبل
)تورج اصالنی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

فردوسی )سالن اصلی(

اهواز

استان خوزستان



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

واِبلیکشنبــه ۲۳ بهمن
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

بازار شهر

قم

استان قم



۱۹:۳۰ ۱۷:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

در آغوش درختیکشنبــه ۲۳ بهمن
)بابک خواجه پاشا)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

غ )5) سیمر

مشهد

استان خراسان رضوی



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

تربیت )سالن اصلی(

قم

استان قم



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آزادی

کرمانشاه

استان کرمانشاه



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

کاپیتانیکشنبــه ۲۳ بهمن
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

واِبل
)تورج اصالنی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

فرهنگ پرشیا

کرمانشاه

استان کرمانشاه



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

غریب
)محمدحسین لطیفی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بیستون

کرمانشاه

استان کرمانشاه



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ونوس )1)

قم

استان قم



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

آه سرد
(ناهیدعزیزی)

تاالر مرکزی

رشت

استان گیالن



۱۸:۰۰۲۰:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

سپیدرود

رشت

استان گیالن



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

فلسطین )1)

همدان

استان همدان



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن
غریب

)محمدحسین لطیفی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمدحمزهای)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

واِبل
)تورج اصالنی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

هوک
)حسین ریگی)

فرهنگ

همدان

استان همدان



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

22بهمن)سالن اصلی(

رشت

استان گیالن



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن
در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

قدس

همدان

استان همدان



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

واِبل
)تورج اصالنی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

غریب
)محمدحسین لطیفی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

هوک
)حسین ریگی)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

نخل )1)

خرمشهر

منطقه آزاد اروند



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

سینما متروپل
)محمدعلی باشه آهنگر)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

ت چرمی
ُ

ک
)حسین میرزامحمدی)

عطر آلود
هادی مقدم دوست)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هوک
)حسین ریگی)

مهر

آبادان

منطقه آزاد اروند



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

آه سرد
)ناهید عزیزی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هوک
)حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

کیهان

آبادان

منطقه آزاد اروند



۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

واِبل
)تورج اصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هوک
)حسین ریگی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هنر شهر آفتاب - سعدی

شیراز

استان فارس



۲۱:۰۰ ۱۹:۰۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

غریب
)محمدحسین لطیفی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

عطر آلود
)هادی مقدم دوست)

هفت بهار نارنج
)فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
)ناهید عزیزی)

آنها مرا دوست داشتند
)محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

هایپاور
)هادی محمدپور)

سرهنگ ثریا
)لیلی عاج)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هنر شهر آفتاب - سالن نارنجی)5)

شیراز

استان فارس



۲۰:۳۰ ۱۸:۳۰

دوشنبه ۱۷ بهمن

دوشنبه ۲۴ بهمن

سه شنبه ۱۸ بهمن

چهار شنبه ۱۹ بهمن

پنج شنبه ۲۰ بهمن

جمعــــــــه ۲۱ بهمن

شنبــــــــه ۲۲ بهمن

یکشنبــه ۲۳ بهمن

تاقک ِگلی
ُ

ا
)محمد عسگری)

واِبل
)تورج اصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
)مهرداد خوشبخت)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

کاپیتان
)محمد حمزه ای)

شماره 10
)حمید زرگرنژاد)

هایپاور
)هادی محمدپور)

در آغوش درخت
)بابک خواجه پاشا)

روایت ناتمام سیما
)علیرضا صمدی)

چرا گریه نمی کنی؟
)علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
)آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
)کیومرث پوراحمد)

هوک
)حسین ریگی)

بعد از رفتن
)رضا نجاتی)

یادگار جنوب
)پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هنر شهر آفتاب - سالن بنفش)1)

شیراز

استان فارس


