مجموعه سینمایی سیتی سنتر -سالن شماره 1
تاریخ

ساعت 17:

ساعت 19:30

ساعت 22

مسابقه بین الملل 1

مسابقه بین الملل 2

مسابقه بین الملل 3

گروه کودک

جمعه 9 -شهریور

خرد شدن ( ترکیه) '7

گروه نوجوان

راه مریم ( عراق) '77

گروه نوجوان
خانه (کره جنوبی) '102

اینس یوردان

آتی ال درجی

جانگ وٌکیم

آهوی پیشونی سفید  ( 2ایران)'88

(دوبله همزمان)

(دوبله همزمان)

سید جواد هاشمی
o
بوی ( ایسلند) '13

مثل بچه آدم ( ایران) '20

در پس ابرها ( ترکیه) '88

شنبه 10 -شهریور

اینگالیزل میدلتون

آرین وزیری دفتری

کان آتیال تاسکین

شبی که شنا کردم ( فرنسه و ژاپن) '79

کیشان ( هند) '90

o

دامین منیول -کوهی یگاراشی

آنیل کومار

(بدون کالم)

(دوبله همزمان)

یکشنبه 11 -شهریور

رد پا ( کانادا) '15

(دوبله همزمان)

o
مردی که اژدها می ساخت ( اسپانیا) '9

مونالیزا ( ایران) '14

هنِس آراسون

ایاند ستوآن

عباس عمرانی بیدی

زرافه من (هلند -آلمان -بلژیک) '75

دیده و ندیده (اندونزی) '86

وندی ( آلمان) '88

باربارا بِردِرو

کامیال آندینی

داگمار سیوم

(دوبله همزمان)

(دوبله همزمان)

o
(دوبله همزمان)

دوشنبه 12 -شهریور

گروه کودک و نوجوان

تماس ( محصول ارمنستان) '78

ضربه فنی ( ایران) '90

فقط برو ( التویا) '10

کوژ تادو عصیان

غالمرضا رمضانی
o

پاول گومینکوس
قهرمان کوچک ( بلژیک) '86
نیکوالس بری
(دوبله)

سه شنبه 13 -شهریور

آشغال ریز ها ( انگلستان) '15

فرزندان چنگیز ( مغولستان) '104

باز هم سکوت ( ایران) '11

پیتر استنلی -وارد

ذولبایار دورج

راضیه سراجی

o

(دوبله همزمان)

لکنت (ایران) '78

o

بچه های تابستان ( ایسلند -نروژ) '104

محمدرضا حاجی غالمی

گودران راگنار سوتیر -گون راگنار سوتیر
(دوبله همزمان)

چهارشنبه 14 -شهریور

شکارچیان جادوگر ( صربستان) '86

گروه کودک و نوجوان

راسکو میلیکویچ

ماهی ( اسپانیا) '10

(دوبله همزمان)

خاویر کوئینتاس

تا قهرمانی (کلمبیا) '96

تنها ( فرانسه) '91

هندی ریکون

دیوید مورئو

(دوبله همزمان)

o
(دوبله همزمان)

مجموعه سینمایی سیتی سنتر -سالن شماره 2
تاریخ

ساعت 19:30

ساعت 21:30

مسابقه سینمای ایران 1

مسابقه سینمای ایران 2

گروه کودک

سر پایینی مجازی '8

مارلون '13

گروه نوجوان
سیمین '85

میثم باقری

سید امیر سید زاده

درناز حاجی ها

مرتضی آتش زم زم

شغل پدر '3

اتاق زندگی '5

دیدی و بودی '8

احمد سهی

میالد حسین زاده

مونا عبداله شاهی -احسان توسلی زاده -سجاد حضرت قلی

جایی که خرگوش ها خواب می بینند '17

زنگ آخر '17

آهوی پیشونی سفید '88

مجتبی اسپنانی

محمد خیمه گاهی

قاب آخر '3

نگهبان '13

سید جواد هاشمی

ساعت 16:30
تجربه های اصفهان
تنهایی '26

جمعه 9 -شهریور

محمود نوری

میالد شیاسی
جایزه ویژه '30
سید علی سیدی

شنبه 10 -شهریور

اتوبوس '18

من زالم '14

شکالت ' 13

استادیوم '15

سید ابوذر مسائلی

هومن نادری

مهدی حیدری

کیوان فهیمی

چند ثانیه زندگی مشترک '12

بادبادک '6

شب ترسناک لومو '10

منو ببین'3

حامد امیری

بهروز یزدانی

دست راست آقای شایگان '40

یک تشریفات ساده '14

ساره شفیعی پور

رضا مهرانفر

ظهیر پاریاب

گلناز ایزدان

سوپ '8

تابستان به کوچه آمدیم '10

فردین انصاری نژاد
بین ما '23

علی محمدی
امتحان '16

وای آمپول '85

دوچ '110

علیرضا محمودزاده

امیر عباس مشهدی

یکشنبه 11 -شهریور

چمدان '15

مثل بچه آدم '20

مرتضی خانجانی

مهدی کریمیان

مهدی سیم ریز

آرین وزیری دفتری

فنگ شویی وارونه '17

دو راهی '22

اینجوری بهتره '7

اردک لی '90

شیوا ممتحن

بهروز قریب پور

زیور حجتی

آال فوقی

عطر لیمو ترش '20

قایم باشک '14

تپلی '85

مهران رسول زاده

سعید افسر

حسین قناعت

چاه '20

بدون جنگ '2

سفید کمرنگ '8

باز هم سکوت '11

محمد معماریان

امین قشقائیان رازی

غالمرضا جعفری

راضیه سراجی

توپ '13

دایره پاسخگویی '13

حوض نقاشی'2

سوم شخص غایب '85

رسول مومن زاده

پویا کوثر

من فرزندم پدرم '32

نیما '20

امین ملکیان -نگاره حلیمی

وحید نیکخواه آزاد

پاستاریونی '85

محمد فاضل پور ابوطالب

احمد تیموری

ضربه بیست و یکم '16

بازی '4

سهیل موفق

رضا آتش فراز

نوراله لک

باغ سیب '12
مهرداد جاللی

دوشنبه 12 -شهریور
سه شنبه 13 -شهریور

آثار المپیاد نوجوان -مجموعه اول

چهارشنبه 14 -شهری

آثار المپیاد نوجوان -مجموعه دوم

بدو رستم بدو '12

17ساعت '6

حسین مالیمی

پدرام نوری

الالکن '78

روبی و جوجه ها' 7

مصطفی قربان پور

بهنود نکویی
آخرین داستان ( نقاشی متحرک) '115

بین ما '20

اشکان رهگذر
مونالیزا '14

مرتضی خانجانی

عباس عمرانی بیدی

باربر '5

نبرد '5

داریوش اسکویی

جالل نعیمی

لکنت ' 77

ضربه فنی '90

چهارشنبه 14 -شهریور

آثار المپیاد نوجوان -مجموعه دوم

بین ما '20

مونالیزا '14

مرتضی خانجانی

عباس عمرانی بیدی

باربر '5

نبرد '5

داریوش اسکویی

جالل نعیمی

لکنت ' 77
محمدرضا حاجی غالمی

ضربه فنی '90
غالمرضا رمضانی

سیتی سنتر -سالن 4
تاریخ

ساعت 17
مسابقه پویانمایی بین الملل
چشم دوم من ( آلمان -اردن -فلسطین) '11

جمعه 9 -شهریور

احمد صالح

ساعت 19

ساعت 21:30

مسابقه آثار داستانی ایران

مسابقه پویانمایی

افسانه عقاب دندان نقره ای '110

چشم دوم من ( آلمان -اردن -فلسطین) '11

رسول سلیمیان

احمد صالح

گروه کودک و نوجوان

یکی بود یکی نبود (ایران) '12

یکی بود یکی نبود (ایران) '12
مهین جواهریان

مهین جواهریان

پرنسس طلسم شده ( آمریکا) '75

پرنسس طلسم شده( آمریکا) '75

آرتیوم لوکیچف

(دوبله همزمان)

(دوبله)
پادشاه بازار (سوئیس) '11

شنبه 10 -شهریور

گروه کودک

پادشاه بازار (سوئیس) '11

جول فیدرونی

عینک '75

جول فیدرونی

بدو رستم بدو ( ایران) '12

رضا آقایی

بدو رستم بدو ( ایران) '12

حسین مالیمی

حسین مالیمی

مولی وپ  ( 2آلمان) '75

مولی وپ  ( 2آلمان) '75

تدز استروژک

تدزا استروژک

(دوبله همزمان)
گرگم و گله می برم '8

(دوبله همزمان)

یکشنبه 11 -شهریور

گروه کودک

گرگم و گله می برم '8

امیر هوشنگ معین

من و جمعه '85

امیر هوشنگ معین

جنگل تاریک تاریک (فرانسه) '6

حسین عامری

جنگل تاریک تاریک (فرانسه) '6

امیل گینوکس

امیل گینوکس

مرغ فضایی ( پرو) '87

مرغ فضایی ( پرو) '87

االن ارال -ادواردو سچلد

االن ارال -ادواردو سچلد

(دوبله)

o

(دوبله همزمان)

دوشنبه 12 -شهریور

چوب پنبه ای ( لهستان) '6

گروه کودک
راز نرگس '87

سیگنه توئیتان

هاروی و موزه سحرآمیز ( چک -بلژیک -روسیه) '85

مهدی قاسمی

آسمان آرین ( کانادا) '4

تای پریموسچ

شهر خاطره ها ( دانمارک) '6

مارتین کوتیک

گوئیتین دلوبل -آمورابو ریژک -تیتون رومز -فلوریان میگنت

دوبله همزمان

روی تیرف -ویکتوریا جیانرت -آندرا سانتوس سیلدا -دوران پوگارد
آخرین داستان (نقاشی متحرک) ( ایران) '115
اشکان رهگذر

سه شنبه 13 -شهریور

اسباب بازی جدید (برزیل) '6

اسباب بازی جدید (برزیل) '6

روگئرو بوشات

روگئرو بوشات

ماموریت کاتماندو ( روسیه) '87

ماموریت کاتماندو ( روسیه) '87

لئو ژانگ

لئو ژانگ

(دوبله همزمان)

(دوبله همزمان)

سه شنبه 13 -شهریور

اسباب بازی جدید (برزیل) '6

اسباب بازی جدید (برزیل) '6
روگئرو بوشات

در میان امواج '90

روگئرو بوشات

ماموریت کاتماندو ( روسیه) '87

هادی شریعتی

ماموریت کاتماندو ( روسیه) '87

لئو ژانگ

لئو ژانگ

(دوبله همزمان)

(دوبله همزمان)

چهارشنبه 14 -شهریور

شهر خاطره ها ( دانمارک) '6

گروه کودک
بروا '83

تای پریموسچ

آسمان آرین ( کانادا) '4

پرنیا کاظمی پور

هاروی و موزه سحرآمیز ( چک -بلژیک -روسیه) '85

سیگنه توئیتان

چوب پنبه ای ( لهستان) '6

گوئیتین دلوبل -آمورابو ریژک -تیتون رومز -فلوریان میگنت

مارتین کوتیک

روی تیرف -ویکتوریا جیانرت -آندرا سانتوس سیلدا -دوران پوگارد

(دوبله همزمان)

آخرین داستان ( ایران) '115
اشکان رهگذر

سیتی سنتر -سالن شماره 5
تاریخ

ساعت 17:30
نمایش های ویژه
بزرگداشت ها

جمعه 9 -شهریور

گرگ و بره ( افغانستان) ' 86
شهربانو سعادت

97/6/6

ساعت 19:45

ساعت 22

نمایش های ویژه

نمایش های ویژه

والدین باید ببینند

والدین باید ببینند

اتاق تاریک (ایران) '90

تحلیل و بررسی اتاق تاریک

روح اله حجازی

(دوبله همزمان)

شنبه 10 -شهریور
یکشنبه 11 -شهریور

کسپر و اما ( نروژ) '83

جشنواره فستیماژ و کودکان

بزرگداشت چهلمین سال فیلمسازی هایائو میازاکی

آرنه لیندتینر نائس

نمایش فیلم

نمایش فیلم :شهر اشباح '125

(دوبله همزمان)

+

+

سخنرانی خانم آناکلود

سخنرانی

(دوبله همزمان)

(دوبله)

آخرین جنگجو ( روسیه) '110

پویانمایی دانشجویی فرانسوی

فلفل نفرین پادشاه سیاه ( آلمان) '97

دیمیتری دایاچنکف

نمایش فیلم ها

آرتیوم لوکیچیو

(دوبله همزمان)

+

(دوبله همزمان)

سخنرانی
(دوبله همزمان)

بزرگداشت چهلمین سال فیلمسازی هائو میازاکی

دوشنبه 12 -شهریور

نمایش فیلم
قلعه متحرک هاول '119
+
سخنرانی
(دوبله)

جشنواره اینتر فیلم برلین

کلمات کوتاه من ( ترکیه) '70

نمایش فیلم

بکر بلبل

+

(دوبله همزمان)

سخنرانی خانم افسون محمود نژاد
(دوبله همزمان)

سه شنبه 13 -شهریور

از اولین ها...

سخنرانی و تحلیل توران خانم
o

بعدا اعالم میشود

سه شنبه 13 -شهریور

سخنرانی و تحلیل توران خانم
توران خانم ( رخشان بنی اعتماد +میر طهماسب)

o

بعدا اعالم میشود

چهارشنبه 14 -شهریور

از اولین ها ...

بعدا اعالم میشود

توران خانم
بعدا اعالم میشود

بعدا اعالم میشود

