
 

22/1/69                                      تهران مرکس( 2)دانشگاه آزاد/ساختمان شماره                                         دوشنبه  

 ساعت
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 نام  نام و خانوادگی

 1 علیرضب اجلی لَلِ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 10-9

 2 سیٌب احوذی ٍیتسک آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 11:05-10:05

 3 اهیر اخَاى پَثلیکَهس ثطیوجَفًَگ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 11:55-11:10

 4 اهیر ثبثبضْبثی ًبهفَْم آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 12 - 12:50

 5 هحوذ رضب ثصیری صیذ هبّی در دریبچِ یخ زدُ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 15-14

 6 علی خسرٍجردی گیلگوص ثبز هی گردد آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 16:05-15:05

 7 اهیر حسیي سبپبر فَثیبی جٌگ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 17-16:10

 8 آریب داراة پَر ادٍارد آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 18:05-17:05

 9 هصغفی ررُ پرٍر هستٌذ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 50:91 -50:91

 10 پَریبهجیي/ گلستبًیسپبس زادُ/ سبدیسن ارٍاح آزاد )ٌّر ٍهعوبری( 50:59 -09:59



 

 

 

22/1/69                                      تهران مرکس( 2)دانشگاه آزاد/ساختمان شماره                                          سه شنبه  

 ساعت
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 ًبم ًبم خبًَادگی

9:40-9  1 ًجال ًظریبى یبزدُ هٌْبی یک آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

10:45-9:45 ٌّر ٍ هعوبری(آزاد )   2 هسعَد/پَیبى سبالری/احوذی اتفبق 

11:45- 10:45  3 صبدق فتح الْی هٌفی هي آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

12:45-11:45  4 هیالد فرج زادُ درّب ٍ دیَارّب آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

15-14  5 /غسالِرٍزثِ /تَدُ زعینکبظوی ًطبط کبرگراى هطغَل کبرًذ آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

16-15  6 اهیر حسیي گلکبر ٌّبهِ آخرش خَضِضب آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

16:50-16:05  7 حسٌیِ زاّذی ًیست آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

17:55-16:55 (تْراى جٌَةآزاد )   8 علی ًَراًی اصی ال 

18:45-18  9 فبعوِ )تراًِ( یَسفی لیذی هکجث ثِ ٍلت هحلی آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

19:40-18:50  10 فریذ یَسفی اثتذا ٍارد هی ضَد آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 

20:45-19:45  11 ًیکی اثراّین ضبُ تبجر ًٍیسی آزاد )ٌّر ٍ هعوبری( 



 

26/2/69                                                   )دانشگاه تهران /هنرهای زیبا(                                                        شنبهچهار  

 ساعت پالتو
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 نام  نام خانوادگی

هفخنصویوی   10-9  1 هحوذ جَاد آلبیبًی صف هَراى خَاة آلَد تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

1گبُ کبر  10:45-10:05 رّبی زیجب(تْراى )ٌّ   2 عرفبى اثراّیوی کوبًگیر 

10:50-11:50 سوٌذریبى  3 سیذ هحوذ عبثذی ًست سبعت ّب تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

11:55-12:55 ًبظرزادُ  4 هرتضی جلیلی دٍست تجسیِ تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

1کبرگبُ   14:50-14 راى )ٌّرّبی زیجب(تْ   5 هحوذ ًبصر حك خَاُ لیلَلِ 

14:55-15:55 2کبرگبُ   6 اردٍاى اًتظبری هْوَى خًَِ تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

16-17 ًبظرزادُ  7 پَیب/هسعَد سعیذی/صراهی الًچر تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

هفخنصویوی   18:05-17:05  8 هحوذ ظْراثی ثرف تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

1کبرگبُ   19:10-18:10  
 رّبم گیالسیبى تپبًچِ چخَف تْراى )ٌّرّبی زیجب(

9 

2کبرگبُ   19:55-19:15  10 رٍهیٌب ًظبهی آى سَی سرزهیي ّبی یخجٌذاى تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

هفخن صویوی  21-20  11 اهیر حسیي یسدی ّولت تْراى )ٌّرّبی زیجب( 

 22-21 ى )ٌّرّبی زیجب(تْرا   12 هحوذ ًَیذ هعوبر کرهبًی ضیر خطک 



 

  33/1/69)دانشگاه هنر/ باغ ملی(                                                                              جشنبهپن

 ساعت پالتو
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 نام نام خانوادگی

9 -10 خسرٍی  1 ضْرزاد اردستبًی ..ایي لصِ آى لصِ کِ . ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

10:05 -10:55 کطي فالح  2 احوذ/سبحل اسالهی زیرکی/عوبدی سلغبى هبر ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

11 – 11:55 خسرٍی  3 فرزام/حسیي رًججر/ثرفی ًژاد اتبق هذیریت ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

12 – 13 کطي فالح  4 هحوذ حسیي پَراثَلی تعلین ریتب ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

13:05 – 13:50 خسرٍی  5 فرزاًِ سبدات جعفر ًیب للمک ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   16-15  6 رضب رضبدت خظ زرد فبصلِ ثگیریذاز  - 

16:05-17 خسرٍی  7 اَّرا جاللی هحلِ لذیوی ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   18:05 – 17:05  8 سیذ ٍحیذ رضب هٌتظری راًذٍٍ )یک لرار عبضمبًِ( ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

18:10 -19:10 خسرٍی  9 حسیي دریس ّولت ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   20:15-19:15  10 عبرف ضریفی هي است ایي خبًِ، ٌّر)سیٌوب تئبتر( 

20:20-21:20 خسرٍی  11 ًگیي ضیبیی آپبرتبیذ ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 



 

 

 

31/1/69                                                     ) دانشگاه هنر/ باغ ملی(                                         جمعه                  
 ساعت پالتو

 نام اثر دانشگاه
 کارگردان

ف
دی

 ر

 نام نام خانوادگی

9-10 خسرٍی  1 علی صبثرالعطرا اتبق اًتظبر ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   11:05-10:05  2 حسبم الذیي لک در اًتظبر گَدٍ ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

11:10 -12 خسرٍی  3 هْراى لبدری رافلسیب ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   12:55-12:05  4 پَیبى پبکٌژاد خبًِ ی آلبی هي ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

13-14 خسرٍی  5 عبعفِ خذا کرهی در اًتظبر گَدٍ ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   16-15  6 پَیب یبدگبری اکَسیستن ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

سرٍیخ  17:05-16:05  7 ضکَفِ جعفری پطت پٌجرُ ثرف هی ثبرد ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

فالحکطي   17:50-17:10  8 اهیر ًجفی در اتبق ثبد هی ٍزد ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 

17:55-18:55 خسرٍی  9 رسَل هْبجر ضت خبهَش ٌّر )سیٌوب ٍ تئبتر( 



 

 

 

 

 

 1/2/69                                      گ (    ) دانشگاه تربیت مدرس/ پالتو سنبازبینی حضوری                                                      شنبه

 ساعت پالتو
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 نام  نام خانوادگی

9-10 سٌگ  1 هعصَهِ آراهی ال ثل ترثیت هذرس 

10:15-11:15 سٌگ  2 سیبٍش حیذری داش آکل ترثیت هذرس 

11:30-12:10 سٌگ  3 فبعوِ عغَفی یک ٍلت آدم .... علن ٍ فرٌّگ 

12:25-13:20 سٌگ  4 هحوذ رضب هحوَدی رهِ ای ....کبثَس ّبی س - 

13:35-14:25 سٌگ  5 رضب سلیوی ثبًیِ ّبی ٍارًٍِ علوی ٍکبرثردی)ٍاحذ سرٍش( 

15:25-16:10 سٌگ  6 اهیذ هطْذی لغسش آًی ترثیت هذرس 

16:25-17:25 سٌگ (48علوی ٍ کبرثردی )ٍاحذ    7 احوذ صویوی ایست ...گبُ ثعذی 

17:40-18:35 سٌگ  8 سعذی هحوذی عجذ همذس ترثیت هذرس 



 

 

2/2/69                                                                     ( دانشگاه سوره)                                                                شنبهیک  

 ساعت پالتو
 نام اثر دانشگاه

 کارگردان

ف
دی

 ر

 ًبم ًبم خبًَادگی

9 -10 رادی  1 حسیي پَریبًی دفرهِ سَرُ 

10:05 -10:45 فتحعلی بیگی  2 ّژار رهضبًی سٌذرٍم پبی ثیمرار سَرُ 

10:50 -11:35 رادی  3 پیوبى عستی هعبٍضِ سَرُ 

11:40 -12:40 فتحعلی بیگی  4 عغیِ سبدات دیجبجی ضت ّسار ٍ یکن سَرُ 

12:45 -13:45 رادی  5 آرهیي یبری ریٍرٍد اضغرا سَرُ 

14:30 -15:30 رادی  6 علی کرسی زر فرایٌذ سَرُ 

15:35 – 16:20 فتحعلی بیگی  7 ًگبر جَکبر جْبى اًسٍا سَرُ 

16:25 – 17:15 رادی  8 پَریب هَسَی هبجرای زیٌت صذا ٍ سیوب 

17:20 -18:20 فتحعلی بیگی  9 تبًیب سبدات یسداًی عجبئی خَاثگبُ سَرُ 

18:25 – 19:25 رادی  10 سیٌب ًظری دهل سَرُ 

19:30 -20:30 فتحعلی بیگی  11 ثْبر رضی زادُ پرتی سَرُ 


