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مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولوی
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تاالر حافظ
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18:301817151715171919زمان           ساعت

شنبه 
1399/11/11

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر        

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

ایوب خان

ک:  ن و 
کام امیر دژا

            تهران                ۷۰ دقیقه       

برونسی

ک:  ن و 
کرم مرتضی شاه 

            تهران              ۷۰ دقیقه         

جوادیه )بیست متری(

اجرا ساعت ۱5
کهبد تاراج ن: 

ک: رضا بهرامی
                تهران              ۶5 دقیقه

کاف شین الف 

ک:  ن و 
روزبه حسینی

                   تهران               5۰ دقیقه        

خواهرم منم ایسمنه

ن: احمد ندافی 
ع ک: سعید یوسفی- علیرضا زار

                   یزد                   ۴5 دقیقه

اسموکینگ روم

ن: مهدی زندیه
ک: سعید زارعی

                تهران              ۶۰ دقیقه

مختلفیم 

ن: سبحان بابایی، آرمان شیرالی نژاد
ک : آرمان شیرالی نژاد

           تهران            ۹۰ دقیقه

یکشنبه 
1399/11/12

سرباز
گونه به زندگی یک  قهرمان ملی با نگاهی مستند 

ک:  ن و 
حسین پارسایی

           تهران      ۸۰ دقیقه
        

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

ایوب خان

ک:  ن و 
کام امیر دژا

            تهران                ۷۰ دقیقه       

 گودو

ن: جعفر قاسمی
ک: ابوالقاسم احدیان

               میناب               ۶۰ دقیقه        

جوادیه )بیست متری(

کهبد تاراج ن: 
ک: رضا بهرامی

                تهران              ۶5 دقیقه

بیداری به وقت خون

ک:  ن و 
احسان جانمی

                 اصفهان              ۴5 دقیقه

کمدی زا

ک:  ن و 
کاوه مهدوی

                شهریار                 ۶۰ دقیقه

اسموکینگ روم

ن: مهدی زندیه
ک: سعید زارعی

                تهران              ۶۰ دقیقه

راشومون

ک:  ن و 
احسان عبدالملکی دارایی

                 رشت              ۷5 دقیقه

دوشنبه 
1399/11/13

سرباز
گونه به زندگی یک  قهرمان ملی با نگاهی مستند 

ک:  ن و 
حسین پارسایی

           تهران      ۸۰ دقیقه
        

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

آبگوشت زهرماری

ن: آرش آبساالن
ک: حسین اسدی

             جزیره خارک            ۷۰ دقیقه

بهشت حکیم اهلل

ن: خسرو امیری 
ک: ویدا موسوی

              اصفهان             ۳5 دقیقه

پات

ک:  ن و 
اصغر خلیلی

             تهران             ۶۰ دقیقه        

پینوکیو

ک:  ن و 
اوشان محمودی

                 تهران               ۴۰ دقیقه

کمدی زا

ک:  ن و 
کاوه مهدوی

                شهریار                 ۶۰ دقیقه

کسی آب را نبرد نگاهم به دریاست تا 

گشتاسب  ن: رضا 
ک: حسن سبحانی

               میناب              ۶۰ دقیقه

کجایی ابراهیم؟

ک:  ن و 
لیلی عاج

       تهران               ۶۰ دقیقه         

سه  شنبه
1399/11/14

سرباز
گونه به زندگی یک  قهرمان ملی با نگاهی مستند 

ک:  ن و 
حسین پارسایی

           تهران      ۸۰ دقیقه
        

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

کس آژا

ن: حمیدرضا نعیمی
ک: فاتح بادپروا

              مریوان              ۶۰ دقیقه  

سلول ها با ما می رقصند
سه اجرا: ساعت ۱5- ۱5:۳۰ - ۱۶

ک:  ن و 
مجید سرنی زاده 

       بندرعباس                ۲5 دقیقه

پات

ک:  ن و 
اصغر خلیلی

             تهران             ۶۰ دقیقه        

پینوکیو

ک:  ن و 
اوشان محمودی

                 تهران               ۴۰ دقیقه

اتول سورون

ن: باقر سروش
ک: شهروز دل افکار

                تهران             ۱۰۰ دقیقه     

چهارشنبه
1399/11/15

سرباز
گونه به زندگی یک  قهرمان ملی با نگاهی مستند 

ک:  ن و 
حسین پارسایی

           تهران      ۸۰ دقیقه
        

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

سگدو

ن: محمد چرمشیر
ک: عباس غفاری

                 تهران                ۷۰ دقیقه

بین یه عالمه ماهی

ک:  ن و 
امیر دلفانی

           تهران               ۷۰ دقیقه

کمین ژاله

اجرا ساعت ۱۹
ک:  ن و 

حامد مکملی
               قزوین               ۹۰ دقیقه

پنهان خانه پنج در

کیانی ن: حسین 
ک: آرش فالحت پیشه

                 تهران                ۷5 دقیقه

 آپ. آرت. مان

ن: سپیده قربانی
ک: امیر شاه علی

                  تهران                  ۷5 دقیقه        

اتول سورون

ن: باقر سروش
ک: شهروز دل افکار

                تهران             ۱۰۰ دقیقه     

پنج شنبه
1399/11/16

سرباز
گونه به زندگی یک  قهرمان ملی با نگاهی مستند 

ک:  ن و 
حسین پارسایی

           تهران      ۸۰ دقیقه
        

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

سگدو

ن: محمد چرمشیر
ک: عباس غفاری

                 تهران                ۷۰ دقیقه

بین یه عالمه ماهی

ک:  ن و 
امیر دلفانی

           تهران               ۷۰ دقیقه

ناخوانده

ن: محمود ناظری
ک: افشین محمودی 

                شیراز               ۸5 دقیقه

پنهان خانه پنج در

کیانی ن: حسین 
ک: آرش فالحت پیشه

                 تهران                ۷5 دقیقه

 آپ. آرت. مان

ن: سپیده قربانی
ک: امیر شاه علی

                  تهران                  ۷5 دقیقه        

 c کاست لته/ روی یک 

ن: هادی زرقانی
کبری ک: محمد ا

            سبزوار             ۷5 دقیقه    

جمعه
1399/11/17

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

کمان ابرو

ک:  ن و 
حمید ابراهیمی

            تهران                 ۶۰ دقیقه

پاشوره

ک:  ن و 
حسن عابدی

         بجنورد              ۴5 دقیقه   

سه  شنبه  های لعنتی

ک:  ن و 
محمد مهدی خاتمی

               تهران              ۶5 دقیقه

باب بارا

ک:  ن و 
نیما ایمان زاده

                 سنندج              ۹۰ دقیقه

کاتالپسی

ن: علی امیر ریاحی
ک: وحید نفر

               تهران                 ۷۰ دقیقه

ک آژدها

ن: بهرام بیضایی
کیومرث مرادی ک: 

          تهران              ۶۰ دقیقه

کرده شب چاقوی دم 

گشتاسب  ن: رضا 
ک: جلیل امیری

کرمان              ۴۰ دقیقه            

شنبه
1399/11/18

اپیدمی

اجرا ساعت ۱۷ 
ن: علیرضا امیدی

ک: رضا پورتراب زاده
گرگان             ۱5۰ دقیقه               

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

کمان ابرو

ک:  ن و 
حمید ابراهیمی

            تهران                 ۶۰ دقیقه

 ژوان

ک:  ن و 
داوود پورحمزه

             تهران             55 دقیقه  
       

عمو هاشم

ک:  ن و 
داوود فتحعلی بیگی

          تهران                5۰ دقیقه        

روییدن

ک:  ن و 
شعیب مکتب داری

               سنندج                ۶۰ دقیقه

کرومات تترا 

ک:  ن و 
محمدجواد صرامی

               خمینی شهر              ۶۰ دقیقه      

که به هنگامه تولد هر دو  هار یا مردی 
دستش پر از خون بود

اجرا ساعت ۲۰
ک: افشین زمانی ن و 

              تهران              ۹۰ دقیقه

َسخ
َ
ن

ن: امید غفاری
ک: امیرحسین غفاری

               تهران              55 دقیقه

یکشنبه
1399/11/19

گرگاس  ها  یا روز به  خیر آقای وزیر

ک:  ن و 
حمیدرضا نعیمی

              تهران              ۱۱۰ دقیقه

تن ها

اجرا ساعت ۱۶:۴5
ک:  ن و 

علیرضا معروفی
ج                  ۴5 دقیقه کر                  

 هماتوم اپیدورال جن زده

ک:  ن و 
جواد صداقت

              تهران               55 دقیقه          

راشومون

اجرا ساعت ۱۸
ن: فرشید مصدق

ک: رسول اونق
گرگان              ۶۰ دقیقه                 

ریبوت

ک:  ن و 
امیرحسین آژیر ارشد

                مشهد                 ۶5 دقیقه

ته بلیط

ن: علیرضا حمیدین- امیر پناهی فر 
ک: علیرضا حمیدین

                  تهران                 ۱۲۰ دقیقه        

که به هنگامه تولد هر دو  هار یا مردی 
دستش پر از خون بود

ک: افشین زمانی ن و 
              تهران              ۹۰ دقیقه

َسخ
َ
ن

اجرا ساعت ۱۹:۳۰
ن: امید غفاری

ک: امیرحسین غفاری
               تهران              55 دقیقه

دوشنبه
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