
جدول پخش اکران ویژه کارشناسان و متخصصین

چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

ایام هفته

تاریخ

' 70(ایران-بین الملل)رئیس الوزرا' 53(ایران-بین الملل)والسی برای تهران ' 73(ایران-بین الملل)متهمین دایره بیستم ' 56(ایران-بین الملل)به روایت کمانچه ' 9(ایران-بین الملل)قرار 

' 15(ایران-بین الملل)آر یو والیبال؟ ' 7(ایران-دانش آموزان)گذر در کتاب 
-بین الملل)گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران 

(ایران
' 2(ایران-دانش آموزان)مادر بزرگ' 30(ایران-بین الملل)پناه گاه حامی ' 50

'16(ایران-بین الملل)چهارشنبه سوری ' 38(ایران-بین الملل)نادره کار ' 30(ایران-فرهنگیان)موسی فرزند امام زاده ' 13(ایران-فرهنگیان)چهار 

' 6(ایران-دانش آموزان)مهرک ' 14(ایران-بین الملل)مونالیزا 

' 13(ایران-بین الملل)جمشید؛ مرثیه ای بر یک اسطوره ' 3(ایران-بین الملل)اسب  

' 12(ایران-بین الملل)قرمز 

' 33(ایران-بین الملل)نقطه سرخط 

' 25(ایران-فرهنگیان)بالهای کاغذی 

' 5(فرانسه-بین الملل)پشمالو 

' 80(ایران-بین الملل)پل سفید' 40(ایران-بین الملل)زندگی کور نیست' 36(ایران-بین الملل)رویای آهنی ' 51(ایران-بین الملل)پرندگان بی پایان 

' 30(ایران-بین الملل)سوزنگرد ' 80(ایران-بین الملل)شکالتی' 11(آلمان-بین الملل)و ماه همچنان ایستاده است ' 10(ایران-فرهنگیان)زمستان گرم 

' 5(ایران-بین الملل)شایعه ' 40(ایران-فرهنگیان)مدیر مدرسه ' 30(ایران-بین الملل)یک شهر یک قیام 

' 10(ایران-فرهنگیان)کارما نیست' 24(ایران-فرهنگیان)معلم مدرسه ی ما ' 16(ایران-دانش آموزان)پرواز بر بلندای بوم 

' 3(ایران-دانش آموزان)... پدر ، بذر بود ' 20(ایران-فرهنگیان)یک مدرسه یک مرد 

' 13(سوئیس-بین الملل)درباره آریان 

' 63(ایران-بین الملل)پاپلی ' 36(ایران-بین الملل)خواهران غریب ' 45(ایران-بین الملل)آینه خیال ' 30(ایران-بین الملل)چمروک 

' 30(ایران-بین الملل)من باربی نیستم ' 50(ایران-بین الملل)احمدآقا ' 35(ایران-بین الملل)صدای پای آب ' 5(ایران-بین الملل)باغ وحش شیشه ای 

-بین الملل)جمشید؛ مرثیه ای بر یک اسطوره 

(ایران
' 9(ایران-دانش آموزان)پرکاه روی آب' 15(ایران-دانش آموزان)جوانه های خاکستری' 33(ایران-بین الملل)جهله ' 12

' 24(ایران-فرهنگیان)سایه های یک شهر' 13(ایران-دانش آموزان)زری بافی' 5(ایران-بین الملل)آدم خانگی ' 11(ایران-بین الملل)باز هم سکوت 

' 4وقتی بچه گریه میکند' 2(ایران-فرهنگیان)اهل مطالعه را حصاری نیست ' 9(ایران-بین الملل)دارزا 

' 10(ایران-فرهنگیان)منشورهای طالیی 

' 7(فرانسه-بین الملل)ماورای کتابها 

' 5(ایران-دانش آموزان)انعکاس 

' 7(فرانسه-بین الملل)محموله 

' 15(ایران-بین الملل)هنوز نه

' 13(ایران-فرهنگیان)دور دست

' 40(ایران-بین الملل)لسان الحکما' 93(ایران-بین الملل)صدای سکوت' 17(ایران-بین الملل)رویای شیرین ' 73(ایران-بین الملل)جزایر وحش 

' 85(ایران-بین الملل)راز پروانه ها'27(ایران-بین الملل)علمیه' 2(ایران-بین الملل)بدون عنوان ' 2(ایران-فرهنگیان)تنبلی چشم 

' 87(ایران-بین الملل)چهارشنبه ' 45(ایران-بین الملل)شغل ما

' 3(فرانسه-بین الملل)روزی که همراه  آسمان نواختم 

' 11(ایران-دانش آموزان)خشونت

'16(ایران-بین الملل)چهارشنبه سوری 

میدان احمد آباد ،  جنب مدرسه شهید رزاقی: آدرس 

کارشناسان و متخصصین

17 لغایت 15ساعت 

کارشناسان و متخصصین

19:30 لغایت 17:30ساعت 

کارشناسان و متخصصین

22 لغایت 20ساعت 
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کارشناسان و متخصصین

10 لغایت 8ساعت 

کارشناسان و متخصصین

12:30 لغایت 10:30ساعت 

شنبه

96/9/4

یکشنبه

96/9/5

سه شنبه

96/9/7

چهارشنبه

96/9/8


