
 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

بهارستان، شهر گلستان، شهرک الهیه، 

، مجتمع فرهنگی 10بعد از پلیس+

 هنری الهیه

 چشم خداوندا چشم سیدهادی قدیری صبح 9

 بهارستان

 شنبه 18/3/1398

 شکلک عباس ایمانی  9:30

 شیوه ی قهوه ای کردن زرد مرتضی پرهیزکار  10

 شهریار خواستگاری رضا کاشی لو  10:30

 شکلک بهنام زینعلی 11
 مالرد

 پنج ریشتر محمد یزدی 11:30

  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

صفوی، اسالمشهر، خیابان نواب 

، سالن آمفی تئاتر اداره 4کوچه ترنج

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 زیرزمین احمد خسروی-عباس ایراندوست صبح 9

 اسالمشهر
 یکشنبه 19/3/1398

 قصه بخت معصومه پاسیار  9:30

 سه شب با مادوکس مجید اقبالی 10

 جراحی علی اکبر نیکخو 10:30

 جیم عباس طباطبایی 11

 مسواک علی علیایی 11:30

 رباط کریم خانواده دوست داشتنی من محمد رفیعی 12
  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

پاکدشت، بلوار شهدای رحیمی، 

مجتمع فرهنگی هنری امام 

 خمینی)ره(

 مزرعهرئیس  حسین قاسمی-رضا محمدیان 9

 دوشنبه 20/3/1398 فیلم بازبینی

 پیتر اوهه مهدی محمدیان 9:30

 دو بیگانه با سرنوشتی مشترک سعید حسین پور 10

 نقره مهدی ملکی 10:30

 دیوستان مهدی ملکی 11

 شناسنامه پدربزرگ فرخنده محمدی 11:30

 شوخی مرجان خورسند 12

 رشکی و ماسی رضا فقیهی 12:30

 قصه مرشد و مبارک علیرضا ترامشلو 14

 خاتون پرده نشین علی طربی 14:30

 یک حوری و سه لوطی سعید تاجیک 15

 باگانه رضا کاشی لو 15:30

 سرباز کله سفید فاطمه تاجیک 16

 دروغ زن ها مهدی همتی 16:30

  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام خانوادگی کارگرداننام و  ساعت اجرا محل بازبینی

پاکدشت، بلوار شهدای رحیمی، 

مجتمع فرهنگی هنری امام 

 خمینی)ره(

 رقص کاغذ پاره ها مهدی همتی 9

 سه شنبه 21/3/1398 فیلم بازبینی

 بیا با هم بکشیم آژمان بیژنی نسب 9:30

 کله پوکها محدثه عزیز حقیقی 10

 گنده امیر رضا جاللی 10:30

 هراس از زمین وحید انجامی پناه 11

 دریا و دایره بهناز متولی 11:30

 بی حیوان مسعود منقچی 12

 دانتون حامد اصغرزاده 12:30

 مسافران همیشه هپی فرهاد فرجی 14

 تابوت سعادت عرفان قوهستانی 14:30

 دوئت ناهمگون قوهستانیوحیده  15

 یک لحظه، یک عمر علی زیستی 15:30

 اندر احواالت جنگهای متقارن محمد ستوده 16

 عطسه برکه بذری 16:30
  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان 

امام خمینی)ره(، مجموعه تاالر 

 محراب

 ری دزدها به چه می اندیشند محمد عالیی 9

 چهارشنبه 22/3/1398

 ایست نگاه مهدی جواهری آریا 9:30

 تهران

 سالخ ایمان مسعود  10

 من از مهرداد متنفرم سیدشایان موسوی 10:30

 گردوگربه ای چاردست و پا در پوست  نادیه قارونی 11

 اعلیحضرت و پسرانش حسین)خشایار( پورعلمی 11:30

 ستفان گوستل سحر کدیور 12

 ناجی ها هدیه درویشی 12:30

 چارک محسن خدایی 14

 یک مرد علیرضا قربان زاده 14:30

 هیس امید میرزایی 15

 عالی جناب محمدمهدی پریزاد 15:30

 پزشک پوشالی زادباقر صیقالنیمیالد  16

 درست کارترین قاتل دنیا جالل عیوضی 16:30

 شبی در تهران مهشید حسینیان 17

 قانقاریا محمدصادق اسدی 17:30
  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

خیابان پیشوا، چهارراه حرم، نبش 

 فلسطین، خانه فرهنگ شیخ جنید

 تب علیرضا زرگوشیان 9

 پیشوا

 پنج شنبه 23/3/1398

 عروسک حسن پورگل محمدی 9:30

 راز پادشاه اسماعیل بوربور 10

ورامین، میدان چوب بری، مجتمع 

 فرهنگی هنری رازی

 سرهنگ، مسلسل، جاده محمد قربانی 11:30

 ورامین

 پشت شیشه ها فرآرزو رستمی  12

 نفتینه بانو و نسوان طهران ملیکا وطن دوست 13:30

 هنر حسین نهاردانی 14

 جگر هندی علیرضا امینی 14:30

 تنهایی مفرد شایان پیمان محمدی می آبادی 15

 سهراب کشی پیمان محمدی می آبادی 15:30

 شیر پاک خورده مبین هداوند 16
  



 ایام هفته تاریخ شهرستان نام اثر نام و نام خانوادگی کارگردان ساعت اجرا محل بازبینی

پاکدشت، بلوار شهدای رحیمی، 

مجتمع فرهنگی هنری امام 

 خمینی)ره(

 ارتفاعات امیرعلی بدلی 9

 قرچک

 جمعه 24/3/1398

 خواستگاری رضا نجاری 9:30

 دور خیابان پریسا علیپور 10

 عروس و مادرشوهر مهدی فرهمند 10:30

 پاکدشت

 تالقی میعاد سیدمهدی فرجامی 11

 مرغ شام و سحر سیدمحمد فرجامی 11:30

 چاوشی خوانی سیدهادی فرجامی 14

 حق حق های پنهانی آمنه سادات واحدی 14:30

 پیک نیک در میدان جنگ وحید گودرزی 15

 هیچکس تنها نیست امید رحمتی 15:30

 خانواده آقای نریمان احسان رحیمدل 16
 

  ساعت قبل از زمان بازبینی در محل بازبینی حضور داشته باشند. 1کلیه گروه های نمایشی می بایست حداقل 
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