آزادی
سودای سیمرغ 2
ساعت 14:30
پنج شنبه
 12بهمن
جمعه
 13بهمن

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

شنبه
 14بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

یکشنبه
 15بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

دوشنبه
 16بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

سه شنبه
 17بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 17

سودای سیمرغ ۱
ساعت 19:30

سودای سیمرغ 2
ساعت 22

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

ماهورا
حمید زرگرنژاد

مصادره
مهران احمدی

التاری
محمدحسین مهدویان

امیر
نیما اقلیما

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

هایال یت
اصغر نعیمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

جاده قدیم
منیژه حکمت
دارکوب
بهروز شعیبی

عرق سرد
سهیل بیرقی

مصادره
مهران احمدی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

کامیون
کامبوزیا پرتوی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

عرق سرد
سهیل بیرقی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

جمعه
 20بهمن

جاده قدیم
منیژه حکمت

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

شنبه
 21بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

شعله ور
حمید نعمت اله

یکشنبه
 22بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

چهارشنبه
 18بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

پنج شنبه
 19بهمن

امیر
نیما اقلیما

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی
خجالت نکش
رضا مقصودی

آزادی (شهرفرنگ/شهر قصه)
سودای سیمرغ 2
ساعت 15

سودای سیمرغ ۱
ساعت 17:30

پنج شنبه
 12بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

جمعه
 13بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

شنبه
 14بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

یکشنبه
 15بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن
جمعه
 20بهمن
شنبه
 21بهمن
یکشنبه
 22بهمن

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
جاده قدیم
منیژهحکمتف
دارکوب
بهروز شعیبی
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

امیر
نیما اقلیما

سودای سیمرغ ۲
ساعت 20

سودای سیمرغ ۱
ساعت 22:30

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

جاده قدیم
منیژه حکمت

عرق سرد
سهیل بیرقی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

دارکوب
بهروز شعیبی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

شعله ور
حمید نعمت اله
سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

التاری
محمدحسین مهدویان

امیر
نیما اقلیما

هایال یت
اصغر نعیمی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

شعله ور
حمید نعمت اله

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
مصادره
مهران احمدی

کار کثیف
خسرو معصومی

کامیون
کامبوزیا پرتوی

خجالت نکش
رضا مقصودی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
مصادره
مهران احمدی

آزادی (شهر هنر  /شهر هفتم)
سودای سیمرغ ۱
ساعت 15:30
پنج شنبه
 12بهمن
جمعه
 13بهمن

مصادره
مهران احمدی
کامیون
کامبوزیا پرتوی

سودای سیمرغ ۲
ساعت ۱۸
خجالت نکش
رضا مقصودی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

شنبه
 14بهمن

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

یکشنبه
 15بهمن

عرق سرد
سهیل بیرقی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

سودای سیمرغ ۱
ساعت 20:30

سودای سیمرغ ۲
ساعت 23

التاری
محمدحسین مهدویان

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

هایال یت
اصغر نعیمی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
مصادره
مهران احمدی

امیر
نیما اقلیما
ماهورا
حمید زرگرنژاد

دوشنبه
 16بهمن

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

کار کثیف
خسرو معصومی

کامیون
کامبوزیا پرتوی

سه شنبه
 17بهمن

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

جاده قدیم
منیژه حکمت

عرق سرد
سهیل بیرقی

خجالت نکش
رضا مقصودی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

جمعه
 20بهمن

شعله ور
حمید نعمت اله

امیر
نیما اقلیما

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

شنبه
 21بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

ماهورا
حمید زرگرنژاد

چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

یکشنبه
 22بهمن

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

التاری
محمدحسین مهدویان

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

دارکوب
بهروز شعیبی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

دارکوب
بهروز شعیبی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
کار کثیف
خسرو معصومی

اریکه ایرانیان
سودای سیمرغ 1
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

جمعه
 13بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

شنبه
 14بهمن

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

یکشنبه
 15بهمن

مصادره
مهران احمدی

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی
جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

جمعه
 20بهمن

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

شنبه
 21بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

یکشنبه
 22بهمن

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

سودای سیمرغ 2
ساعت 17:30
امیر
نیما اقلیما
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
دارکوب
بهروز شعیبی
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

سودای سیمرغ 1
ساعت 20

سودای سیمرغ 2
ساعت 22:30

عرق سرد
سهیل بیرقی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

شعله ور
حمید نعمت اله

ماهورا
حمید زرگرنژاد

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان

کار کثیف
خسرو معصومی
جاده قدیم
منیژه حکمت

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

هایال یت
اصغر نعیمی

خجالت نکش
رضا مقصودی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

مصادره
مهران احمدی

امیر
نیما اقلیما

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

ماهورا
حمید زرگرنژاد

کامیون
کامبوزیا پرتوی

کار کثیف
خسرو معصومی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

دارکوب
بهروز شعیبی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

جاده قدیم
منیژه حکمت
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

استقالل
سودای سیمرغ ۲
ساعت 15

سودای سیمرغ ۱
ساعت 17:30

پنج شنبه
 12بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

عرق سرد
سهیل بیرقی

جمعه
 13بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

شنبه
 14بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

یکشنبه
 15بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن
جمعه
 20بهمن
شنبه
 21بهمن
یکشنبه
 22بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
کار کثیف
خسرو معصومی
جاده قدیم
منیژه حکمت
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

سودای سیمرغ ۲
ساعت 20

سودای سیمرغ ۱
ساعت 22:30

کار کثیف
خسرو معصومی

مصادره
مهران احمدی

جاده قدیم
منیژه حکمت

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

عرق سرد
سهیل بیرقی
جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

شعله ور
حمید نعمت اله

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

امیر
نیما اقلیما

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

دارکوب
بهروز شعیبی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

کامیون
کامبوزیا پرتوی
مصادره
مهران احمدی

خجالت نکش
رضا مقصودی
ماهورا
حمید زرگرنژاد

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

شعله ور
حمید نعمت اله
سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی

تماشا
پنج شنبه
 12بهمن
جمعه
 13بهمن

سودای سیمرغ 2
ساعت 17:30

سودای سیمرغ 1
ساعت ۲۰

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

شنبه
 14بهمن

امیر
نیما اقلیما

یکشنبه
 15بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی
جاده قدیم
منیژه حکمت

چهارشنبه
 18بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

پنج شنبه
 19بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

جمعه
 20بهمن

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

شنبه
 21بهمن
یکشنبه
 22بهمن

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
کار کثیف
خسرو معصومی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله
سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
مصادره
مهران احمدی

جوان ۱
سودای سیمرغ ۱
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن

التاری
محمدحسین مهدویان

سودای سیمرغ ۲
ساعت 17:30

سودای سیمرغ ۱
ساعت 20

سودای سیمرغ۲
ساعت 22:30

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

خجالت نکش
رضا مقصودی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

شنبه
 14بهمن

مصادره
مهران احمدی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

التاری
محمدحسین مهدویان

ماهورا
حمید زرگرنژاد

یکشنبه
 15بهمن

کامیون
کامبوزیا پرتوی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

جمعه
 13بهمن

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی
جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

هایال یت
اصغر نعیمی

امیر
نیما اقلیما

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

کار کثیف
خسرو معصومی

مصادره
مهران احمدی

دارکوب
بهروز شعیبی

کامیون
کامبوزیا پرتوی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

جمعه
 20بهمن

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

شنبه
 21بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

امیر
نیما اقلیما

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

یکشنبه
 22بهمن

شعله ور
حمید نعمت اله

جاده قدیم
منیژه حکمت

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

عرق سرد
سهیل بیرقی

جاده قدیم
منیژه حکمت

خجالت نکش
رضا مقصودی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

چارسو  /۱چارسو ۵
سودای سیمرغ ۲
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

جمعه
 13بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 17:30
سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

سودای سیمرغ ۲
ساعت 20
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

کامیون
کامبوزیا پرتوی

شنبه
 14بهمن

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

امیر
نیما اقلیما

یکشنبه
 15بهمن

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

دوشنبه
 16بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

سه شنبه
 17بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

جمعه
 20بهمن

امیر
نیما اقلیما

شنبه
 21بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

یکشنبه
 22بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 22:30

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

دارکوب
بهروز شعیبی

شعله ور
حمید نعمت اله

جاده قدیم
منیژه حکمت

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

خجالت نکش
رضا مقصودی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

التاری
محمدحسین مهدویان

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

هایال یت
اصغر نعیمی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

مصادره
مهران احمدی
کامیون
کامبوزیا پرتوی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
کار کثیف
خسرو معصومی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
التاری
محمدحسین مهدویان

راگا
سودای سیمرغ ۱
ساعت 16:30
پنج شنبه
 12بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

جمعه
 13بهمن

مصادره
مهران احمدی

شنبه
 14بهمن

کامیون
کامبوزیا پرتوی

یکشنبه
 15بهمن

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

دوشنبه
 16بهمن

عرق سرد
سهیل بیرقی

سه شنبه
 17بهمن

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

جمعه
 20بهمن

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

شنبه
 21بهمن

شعله ور
حمید نعمت اله

یکشنبه
 22بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

سودای سیمرغ ۲
ساعت 19
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی
خجالت نکش
رضا مقصودی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 21:30
شعله ور
حمید نعمت اله
التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

مصادره
مهران احمدی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
جاده قدیم
منیژه حکمت
دارکوب
بهروز شعیبی
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

امیر
نیما اقلیما

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی
جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

فرهنگ 1
سودای سیمرغ ۱
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

جمعه
 13بهمن

شعله ور
حمید نعمت اله

سودای سیمرغ ۲
ساعت 17:30
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
ماهورا
حمید زرگرنژاد

شنبه
 14بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

کار کثیف
خسرو معصومی

یکشنبه
 15بهمن

التاری
محمدحسین مهدویان

جاده قدیم
منیژه حکمت

دوشنبه
 16بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

سه شنبه
 17بهمن

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن
جمعه
 20بهمن

مصادره
مهران احمدی
کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

شنبه
 21بهمن

عرق سرد
سهیل بیرقی

یکشنبه
 22بهمن

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

سودای سیمرغ ۱
ساعت 20

سودای سیمرغ ۲
ساعت 22:30

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

امیر
نیما اقلیما

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

دارکوب
بهروز شعیبی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

شعله ور
حمید نعمت اله

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

خجالت نکش
رضا مقصودی

امیر
نیما اقلیما

التاری
محمدحسین مهدویان

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

هایال یت
اصغر نعیمی

دارکوب
بهروز شعیبی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

مصادره
مهران احمدی
کامیون
کامبوزیا پرتوی

ماهورا
حمید زرگرنژاد
کار کثیف
خسرو معصومی
جاده قدیم
منیژه حکمت
زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

فرهنگ 2
سودای سیمرغ 2
ساعت 15:30
پنج شنبه
 12بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

سودای سیمرغ 1
ساعت 18

سودای سیمرغ 2
ساعت 20:30

سودای سیمرغ 1
ساعت 23

دارکوب
بهروز شعیبی

هایال یت
اصغر نعیمی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

شنبه
 14بهمن

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

عرق سرد
سهیل بیرقی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

مصادره
مهران احمدی

یکشنبه
 15بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

خجالت نکش
رضا مقصودی

دوشنبه
 16بهمن

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

ماهورا
حمید زرگرنژاد

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

عرق سرد
سهیل بیرقی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

کار کثیف
خسرو معصومی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

شعله ور
حمید نعمت اله

جاده قدیم
منیژه حکمت

جمعه
 13بهمن

سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

جاده قدیم
منیژه حکمت

امیر
نیما اقلیما
دارکوب
بهروز شعیبی
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

جمعه
 20بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

شنبه
 21بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

یکشنبه
 22بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان
هایال یت
اصغر نعیمی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله

کورش (گراند سینما/فاروس)
سودای سیمرغ ۱
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن

شعله ور
حمید نعمت اله

جمعه
 13بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

سودای سیمرغ ۲
ساعت 17:30
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

شنبه
 14بهمن

التاری
محمدحسین مهدویان

ماهورا
حمید زرگرنژاد

یکشنبه
 15بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

امیر
نیما اقلیما

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی
مصادره
مهران احمدی

چهارشنبه
 18بهمن

کامیون
کامبوزیا پرتوی

پنج شنبه
 19بهمن

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

جمعه
 20بهمن

عرق سرد
سهیل بیرقی

شنبه
 21بهمن

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

یکشنبه
 22بهمن

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

سودای سیمرغ ۱
ساعت 20
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

خجالت نکش
رضا مقصودی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله

جاده قدیم
منیژه حکمت

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

دارکوب
بهروز شعیبی

التاری
محمدحسین مهدویان

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

خجالت نکش
رضا مقصودی
به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

سودای سیمرغ ۲
ساعت 22:30

هایال یت
اصغر نعیمی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

مصادره
مهران احمدی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

کامیون
کامبوزیا پرتوی

امیر
نیما اقلیما

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

جاده قدیم
منیژه حکمت

کورش (مایاک /الله زار)
سودای سیمرغ 2
ساعت 15:30

سودای سیمرغ 1
ساعت 18

پنج شنبه
 12بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

جمعه
 13بهمن

امیر
نیما اقلیما

عرق سرد
سهیل بیرقی

شنبه
 14بهمن

جاده قدیم
منیژه حکمت

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

یکشنبه
 15بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

دوشنبه
 16بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

سه شنبه
 17بهمن

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

چهارشنبه
 18بهمن

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

سودای سیمرغ 2
ساعت 20:30

سودای سیمرغ 1
ساعت 22:30

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

مصادره
مهران احمدی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی

کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

خجالت نکش
رضا مقصودی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

شعله ور
حمید نعمت اله

پنج شنبه
 19بهمن

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

امیر
نیما اقلیما

جمعه
 20بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

التاری
محمدحسین مهدویان

جاده قدیم
منیژه حکمت

شنبه
 21بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

یکشنبه
 22بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

هایال یت
اصغر نعیمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

دارکوب
بهروز شعیبی
چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

عرق سرد
سهیل بیرقی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله
سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

کیان
سودای سیمرغ ۲
ساعت 16:30
پنج شنبه
 12بهمن

جاده قدیم
منیژه حکمت

جمعه
 13بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

شنبه
 14بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

یکشنبه
 15بهمن

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

دوشنبه
 16بهمن

امیر
نیما اقلیما

سه شنبه
 17بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی

جمعه
 20بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

شنبه
 21بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

یکشنبه
 22بهمن

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 19
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان
اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی
شعله ور
حمید نعمت اله

سودای سیمرغ ۲
ساعت 21:30
خجالت نکش
رضا مقصودی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

التاری
محمدحسین مهدویان

کار کثیف
خسرو معصومی

هایال یت
اصغر نعیمی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

مصادره
مهران احمدی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

کامیون
کامبوزیا پرتوی

امیر
نیما اقلیما

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

عرق سرد
سهیل بیرقی

دارکوب
بهروز شعیبی

ماندانا
پنج شنبه
 12بهمن
جمعه
 13بهمن

سودای سیمرغ 2
ساعت ۱۵

سودای سیمرغ 1
ساعت 17:30

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

شنبه
 14بهمن

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

یکشنبه
 15بهمن

کار کثیف
خسرو معصومی

شعله ور
حمید نعمت اله

سودای سیمرغ 2
ساعت ۲۰

سودای سیمرغ 1
ساعت 22:30

ماهورا
حمید زرگرنژاد

کامیون
کامبوزیا پرتوی

امیر
نیما اقلیما

عرق سرد
سهیل بیرقی

جاده قدیم
منیژه حکمت
دارکوب
بهروز شعیبی

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی
فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

دوشنبه
 16بهمن

خجالت نکش
رضا مقصودی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

سه شنبه
 17بهمن

سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

التاری
محمدحسین مهدویان

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

شعله ور
حمید نعمت اله

چهارشنبه
 18بهمن

ماهورا
حمید زرگرنژاد

پنج شنبه
 19بهمن

امیر
نیما اقلیما

جمعه
 20بهمن

جاده قدیم
منیژه حکمت

شنبه
 21بهمن

دارکوب
بهروز شعیبی

یکشنبه
 22بهمن

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

هایال یت
اصغر نعیمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

مصادره
مهران احمدی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

عرق سرد
سهیل بیرقی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی

کار کثیف
خسرو معصومی
خجالت نکش
رضا مقصودی

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

مگامال / 1مگامال ۲
سودای سیمرغ ۱
ساعت 15
پنج شنبه
 12بهمن
جمعه
 13بهمن

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر
التاری
محمدحسین مهدویان

شنبه
 14بهمن

هایال یت
اصغر نعیمی

یکشنبه
 15بهمن

تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

دوشنبه
 16بهمن
سه شنبه
 17بهمن
چهارشنبه
 18بهمن
پنج شنبه
 19بهمن

مصادره
مهران احمدی
کامیون
کامبوزیا پرتوی
بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی

جمعه
 20بهمن

جشن دلتنگی
پوریا آذربایجانی

شنبه
 21بهمن

فیلشا ه (پویانمایی)
هادی محمدیان

یکشنبه
 22بهمن

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

سودای سیمرغ ۲
ساعت 17:30
بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی
کار کثیف
خسرو معصومی
خجالت نکش
رضا مقصودی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی

سودای سیمرغ ۱
ساعت 20
تنگه ابوقریب
بهرام توکلی

سودای سیمرغ ۲
ساعت 22:30
جاده قدیم
منیژه حکمت

اتاق تاریک
سیدروح اله حجازی

دارکوب
بهروز شعیبی

شعله ور
حمید نعمت اله

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

سرو زیرآب
محمدعلی باشه آهنگر

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

التاری
محمدحسین مهدویان

به وقت شام
ابراهیم حاتمی کیا

هایال یت
اصغر نعیمی

ماهورا
حمید زرگرنژاد

امپراطور جهنم
پرویز شیخ طادی

بمب؛ یک عاشقانه
پیمان معادی

جاده قدیم
منیژه حکمت
دارکوب
بهروز شعیبی

مصادره
مهران احمدی

چهارراه استانبول
مصطفی کیایی

کامیون
کامبوزیا پرتوی

زنانی با گوشواره های باروتی
(مستند) رضا فرهمند

امیر
نیما اقلیما

بانو قدس ایران (مستند)
مصطفی رزاق کریمی
عرق سرد
سهیل بیرقی

امیر
نیما اقلیما

کار کثیف
خسرو معصومی
خجالت نکش
رضا مقصودی
سوء تفاهم
احمدرضامعتمدی
مغزهای کوچک زنگ زده
هومن سیدی

