
  پنج شنبه 12 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

سانس
 کودک و نوجوان

سانس پویانماییسانس داستانی

داستانی  وکیل مدافع
ونداد دوشن - سلمی  بابایی

 89 دقیقه

مستند سایکس پیکو  
پایش و پاالیش اجتماعی 

 علی گایینی 
 92 دقیقه

دره سفید                           7 دقیقه
-----------------------

سقاء                                           7 دقیقه
-------------------------
سالم                                     4 دقیقه
-------------------------
خط سرخ                                     6 دقیقه
-------------------------
سنگ های سپید                  6 دقیقه
-------------------------
جهاد همبستگی ملی           1 دقیقه
-------------------------
زمستان بود                            3 دقیقه
-------------------------
وعده صادق                             1 دقیقه
-------------------------
حادثه طبس                             1 دقیقه
-------------------------
زیر سقف آسمان                   3 دقیقه
-------------------------
ریسه                                           2 دقیقه
-------------------------
سرزمین سبز                           2 دقیقه

-------------------------
.... made in                         2 دقیقه
-------------------------
قصه بهمن                         58 دقیقه

مستند روایت دوستی
جنگ نرم | محمد جواد معصومی

28 دقیقه

مستند شب سیاه
حافظه ملی | جمشید بیات ترک 

 53 دقیقه

مستند 60000 کیلومتر  
پایش و پاالیش اجتماعی
سیدامیرپژمان حبیبیان

 29 دقیقه

مستند بزرگراه همت )صابری(
همت مومنانه | مصطفی کرمی 

 46 دقیقه

مستند شهید اول
حافظه ملی | محسن ربانی

 87 دقیقه

مستند آقای تغییر
مقاومت جهانی | مهدی انصاری

 90 دقیقه

مستند کفن مشکی
حافظه ملی | یاسین احمدی

 45 دقیقه

مستند خودکار
همت مومنانه | محمد ثقفی 

 57 دقیقه

مستند شیرینی شام
مدافعان حرم | علیرضا باغشنی

 32 دقیقه

نشست خبری

مستند این منطقه
 آلوده به مین است
پایش و پاالیش اجتماعی

 محسن نقی زاده 
 50 دقیقه

مستند همه مردان شاه
حافظه ملی | سید احمد مصطفوی 

 38 دقیقه

مستند پرزیدنت اکتور سینما
ادوار   |   محمدرضا برونی 

74 دقیقه

مستند به توان داخل
رویای ایرانی | محمدباقر سلمانی 

 34 دقیقه

برنامه نمایش فیلم های

مستند آنچه گذشت
 ) جهاد سازندگی (

تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
 ایمان گودرزی

35 دقیقه

مستند شور شیرین
 همت مومنانه | محمدجلیل اسکندرزاده

54 دقیقه

مستند متولد اورشلیم
مقاومت جهانی | حسین شمقدری

47 دقیقه

مستند شجریان؛
 از سپیده تا فریاد

 تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
 مهدی طوسی

61 دقیقه

مستند پشت کوه های بلند 
 جنگ نرم | یزدان  کیانی

23 دقیقه

مستند سقف آرزوها
  پایش و پاالیش اجتماعی

 علی سلطانی وش
27 دقیقه

مستند شاگرد وفا
 همت مومنانه | یوسف حسن زاده

15 دقیقه

مستند روایت سیل
 )بیم و امید (

پایش و پاالیش اجتماعی
 مصطفی  شوقی

 30 دقیقه
مستند مسیر نو 

 رویای ایرانی | وحید فرجی
 28 دقیقه

مستند به نام خلق 
)ترور مردم ( 

حافظه ملی | ایمان گودرزی
 29 دقیقه

مستند بوکس برای صلح
مقاومت جهانی | محسن جهانی 

22 

  پنج شنبه 12 دی
 سینما فلسطین

برنامه نمایش فیلم های

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

سانس پویانماییسانس داستانی

داستانی  وکیل مدافع
ونداد دوشن - سلمی  بابایی

 89 دقیقه

مستند سایکس پیکو  
پایش و پاالیش اجتماعی 

 علی گایینی 
 92 دقیقه

دره سفید                           7 دقیقه
-----------------------

سقاء                                           7 دقیقه
-------------------------
سالم                                     4 دقیقه
-------------------------
خط سرخ                                     6 دقیقه
-------------------------
سنگ های سپید                  6 دقیقه
-------------------------
جهاد همبستگی ملی           1 دقیقه
-------------------------
زمستان بود                            3 دقیقه
-------------------------
وعده صادق                             1 دقیقه
-------------------------
حادثه طبس                             1 دقیقه
-------------------------
زیر سقف آسمان                   3 دقیقه
-------------------------
ریسه                                           2 دقیقه
-------------------------
سرزمین سبز                           2 دقیقه

-------------------------
.... made in                         2 دقیقه
-------------------------
قصه بهمن                         58 دقیقه

مستند روایت دوستی
جنگ نرم | محمد جواد معصومی

28 دقیقه

مستند شب سیاه
حافظه ملی | جمشید بیات ترک 

 53 دقیقه

مستند 60000 کیلومتر  
پایش و پاالیش اجتماعی
سیدامیرپژمان حبیبیان

 29 دقیقه

مستند بزرگراه همت )صابری(
همت مومنانه | مصطفی کرمی 

 46 دقیقه

مستند شهید اول
حافظه ملی | محسن ربانی

 87 دقیقه

مستند آقای تغییر
مقاومت جهانی | مهدی انصاری

 90 دقیقه

مستند کفن مشکی
حافظه ملی | یاسین احمدی

 45 دقیقه

مستند خودکار
همت مومنانه | محمد ثقفی 

 57 دقیقه

مستند شیرینی شام
مدافعان حرم | علیرضا باغشنی

 32 دقیقه

مستند همه مردان شاه
حافظه ملی | سید احمد مصطفوی 

 38 دقیقه

مستند پرزیدنت آکتور سینما
ادوار   |   محمدرضا برونی 

74 دقیقه

مستند به توان داخل
رویای ایرانی | محمدباقر سلمانی 

 34 دقیقه

مستند آنچه گذشت
 ) جهاد سازندگی (

تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
 ایمان گودرزی

35 دقیقه

مستند شور شیرین
 همت مومنانه | محمدجلیل اسکندرزاده

54 دقیقه

مستند متولد اورشلیم
مقاومت جهانی | حسین شمقدری

47 دقیقه

مستند شجریان؛
 از سپیده تا فریاد

 تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
 مهدی طوسی

61 دقیقه

مستند پشت کوه های بلند 
 جنگ نرم | یزدان  کیانی

23 دقیقه

مستند سقف آرزوها
  پایش و پاالیش اجتماعی

 علی سلطانی وش
27 دقیقه

مستند شاگرد وفا
 همت مومنانه | یوسف حسن زاده

15 دقیقه

مستند مسیر نو 
 رویای ایرانی | وحید فرجی

 28 دقیقه

مستند به نام خلق 
)ترور مردم ( 

حافظه ملی | ایمان گودرزی
 29 دقیقه

مستند این منطقه
 آلوده به مین است
پایش و پاالیش اجتماعی

 محسن نقی زاده 
 50 دقیقه

نشست خبری
مستند این منطقه

 آلوده به مین است

مستند روایت سیل
 )بیم و امید (

پایش و پاالیش اجتماعی
 مصطفی  شوقی

 30 دقیقه

مستند بوکس برای صلح
مقاومت جهانی | محسن جهانی 

 22 دقیقه

سا نس 
کودک و نوجوان



  جمعه 13 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس پویانمایی

سانس داستانی

سانس داستانی

بنیامین
 محسن عنایتی 

 83 دقیقه

داستانی  ستاره زاگرس 
 پرویز شیخ طادی 

 103 دقیقه

سوم ب                                                 26 دقیقه
-------------------------------
هر روز                                                            8 دقیقه
-------------------------------
ردا                                                              8 دقیقه
-------------------------------
کاسه نذری                                                5 دقیقه
-------------------------------
کوچه آخر                                                       1 دقیقه

-------------------------------
زو                                                                   3 دقیقه

-------------------------------
کج راه                                                           3 دقیقه

-------------------------------
ناهارترین                                                    5 دقیقه
-------------------------------
فضا نورد                                                     3 دقیقه
-------------------------------
عبور                                                                2 دقیقه

-------------------------------
حیا                                                                  4 دقیقه
-------------------------------
تیم ملی                                                      5 دقیقه

-------------------------------
حرکت خفن                                                5 دقیقه

-------------------------------
فکر بکر                                                          4 دقیقه
-------------------------------
دشت آخر                                                          2 دقیقه

-------------------------------
عروس                                                          2 دقیقه

-------------------------------
سفره افطاری                                              2 دقیقه

-------------------------------
روایت دعبل                                            20 دقیقه

مستند مادرانه
جنگ نرم | علیرضا باغشنی

 31دقیقه

مستند بر اثر زلزله
ملت قهرمان | عبدالکریم  شهابی 

 47دقیقه

مستند آن شش نفر
حافظه ملی | محمد علی یزدان پرست 

 50دقیقه

نماهنگ  میریم باالتر
 صادق لطفی زاده - مجید رستگار

 4دقیقه

نماهنگ  دختر آسمان 
داوود احمدی  |  6دقیقه

نماهنگ  
خوشا به حالت ای روستایی

اسماعیل معنوی  |  3 دقیقه

مستند سونامی غیرت
جنگ نرم  |  امیر مهریزدان

 51 دقیقه

مستند همیشه با من 2 
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

 حسن ساجدی
 54دقیقه

مستند عابربانک
 پایش و پاالیش اجتماعی 

 محسن صابری
 35دقیقه

مستند پدر طالقانی
حافظه ملی | محمدعلی محمددوست

 101دقیقه

مستند مادر جبهه ها 
ملت قهرمان | شهرام میراب اقدم

 26دقیقه

مستند امیدی ه
 پایش و پاالیش اجتماعی | علی زهیری

 50دقیقه

 

برنامه نمایش فیلم های

مستند سکو های صورتی
پایش و پاالیش اجتماعی

 محمدجواد رئیسی 
52 دقیقه

سانس 
پر مخاطب روز قبل

مستند بانو و باروت 
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس 

 احمد احمدپور 
 42دقیقه

سانس
 کودک و نوجوان

ادامهمستند رویای آجری
پایش و پاالیش اجتماعی

داوود مرادیان
30 دقیقه

ادامه شب طنز
20دقیقه

مستند مخترع آهنی
رویای ایرانی | محمد جواد رئیسی 

 46دقیقه

مستند ایکسونامی
جنگ نرم | محسن آقائی 

 96دقیقه

مستند چهل و سه روز 
حافظه ملی | داوود مرادیان

مستند رویای آجری 70 دقیقه
پایش و پاالیش اجتماعی

داوود مرادیان
نوزدهمین شب طنز 99 دقیقه

انقالب اسالمی

سا نس 
کودک و نوجوان



سا نس 
کودک و نوجوان

  شنبه 14 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

برنامه نمایش فیلم های

سا نس 
کودک و نوجوان

سا نس 
کودک و نوجوان

مستند توان دفاعی
)بعد از 2500 سال(

رویای ایرانی | علی طادی
43 دقیقه

مستند 4200
پایش و پاالیش اجتماعی 

سید امیر سیاح
71 دقیقه

مستند مردان زندگی 
مدافعان حرم | یحیی رضایی

48 دقیقه
نشست خبری

مستند 4200
30 دقیقه

مستند آبشار
ملت قهرمان  | علی شهابی

30 دقیقه

نماهنگ به رنگ ایران 
سید میثم سجادی | 4 دقیقه

نماهنگ خونه ملت 
داوود احمدی  |  4 دقیقه

مستند خاطرات موتور سیکلت
ملت قهرمان  |  امیرحسین نوروزی

64دقیقه

مستند  کودتای اقتصادی
مقاومت جهانی | سید احمد مصطفوی

38 دقیقه

نشست خبری
مستند خاطرات موتور سیکلت

30 دقیقه

مستند چهل سال با عطر گالب
ملت قهرمان |  علیرضا  اسکندری

18 دقیقه

مستند آقای شعار
ملت قهرمان | محمد حسن خوشرفتار

13 دقیقه

مستند تک کلک
ملت قهرمان  | طالب رماوندی 

31 دقیقه
 

مستند  طلبه دروازه غاری
ملت قهرمان | مهدی بخشی مقدم 

34 دقیقه
 

 

مستند عزت
حافظه ملی  |  ایمان گودرزی

60 دقیقه

نماهنگ  شکوه انقالب
مرتضی معتمدی راد | 5 دقیقه

مستند میوه ها روی 
درخت مانده اند2 

 همت مومنانه |   علی خسروی
22 دقیقه

مستند آسمان پر ستاره
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

عبدالعلی مکرمی اصل 
72 دقیقه

مستند روایت رهبری 
حافظه ملی  |  مهدی نقویان

93 دقیقه

نماهنگ  حاال 40 سال است
 سید علی میراللهی | 5 دقیقه

مستند موذن 
مقاومت جهانی  |  احمد احمدپور

61 دقیقه

مستند مرثیه ای از انجیل
مقاومت جهانی  |  محمد هادی نعمتی

55 دقیقه

مستند اتوبوس مدرسه 
مقاومت جهانی  |  مصطفی اشراق

31 دقیقه

مستند مک دونالدز تقدیم می کند
جنگ نرم  |  توحید ابراهیمی

29 دقیقه

مستند محیا
جنگ نرم  |  محمد عقیلی

16 دقیقه

مستند نبرد امواج
رویای ایرانی | وحید فرجی 

64 دقیقه

ادامه سخنرانی 
15 دقیقه

مستند خاکریز پرویز 
همت مومنانه  |  قدرت باقری

29  دقیقه

مستند بیر عالم سوز
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

محمدطه امیری
77 دقیقه

تجربه نگاری
 اکران فیلم سینمایی 

منطقه پرواز ممنوع

سانس
پر مخاطب روز قبل سخنرانی

 استاد حسن عباسی

آمورالیسم در
 آینه سینمای مستند

) واکاوی انحطاط اخالقی
در آثار سینمای مستند(



 یکشنبه 15 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

برنامه نمایش فیلم های

مستند آتش در گلستان
حافظه ملی   |  حجت اله اسحاقی اطربی

71 دقیقه

مستند شهر ایرانی روس ها 
جنگ نرم 

محسن مقصودی - محسن حاج کرمی
57 دقیقه

سانس پر مخاطب روز قبل

مستند برادران
 ادوار   |  مهدی نقویان 

 52 دقیقه

مستند پدر طالقانی
حافظه ملی  |  محمدعلی محمددوست

101 دقیقه

مستند آسوده بخواب کوروش 
 حافظه ملی   |  علی فراهانی

78 دقیقه

مستند شهید رمضان
حافظه ملی  |  محمد شفیعی 

25 دقیقه

مستند بنیاد دفاع از دموکراسی
جنگ نرم  |  مریم حسن نیا

39 دقیقه

مستند مشتی اسماعیل
ادوار   |  مهدی زمانپور کیاسری 

 39 دقیقه

نشست خبری
مستند آسوده بخواب کوروش

30 دقیقه

داستانی ترانه آتش
روح اله سهرابی

104 دقیقه

تجربه نگاری
 مستند ایکسونامی

محسن آقایی - محمدرضا بورونی

مستند آدم معمولی
رویای ایرانی  |  حامد پویان

31 دقیقه

نماهنگ  گندم 
ابوذر حیدری  |  5 دقیقه

سخنرانی
 استاد حسن رحیم پور ازغدی

سینمای 
منتقد

  امیدوار

نماهنگ  بیا پایین 
احمد ذوالفقاری  |   3 دقیقه

نماهنگ  افتخار من
 سید علی میراللهی  |  5 دقیقه

مستند در کنار هم
  همت مومنانه  |  سید مجتبی خیام الحسینی

 26 دقیقه

نماهنگ  سرزمین با اصالت
مصطفی معارف وند  |   4 دقیقه

مستند به وقت جام )ویتنام ( 
جنگ نرم  |  علیرضا بوالی

29 دقیقه

مستند   بلتا
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

سعید محسن یوسفی
64 دقیقه

مستند ماهرخ
مقاومت جهانی   |  محمد مهدي بهرامي نژاد

 32 دقیقه

مستند سیاح
مدافعان حرم   |  حسن وزیرزاده

 33 دقیقه

مستند یکی از ما 
همت مومنانه  |  امیر عسکری

44 دقیقه

مستند قصه، توپ، رنگ
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس 

 احمد رحمانیان 
24 دقیقه

مستند برگ های چهل ساله
تاریخ فرهنگی،جتماعی و دفاع مقدس

 مهدی ناظریان
33 دقیقه

مستند ماهر
ملت قهرمان  |   مسعود دهنوی

 41 دقیقه

مستند ابراهیم ساره
مدافعان حرم  |  زهرا خلجی

37 دقیقه
 

مستند همیشه با من 2
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس 

حسن ساجدی 
54 دقیقه

 

مستند شلتوک های مقاوم
رویای ایرانی  |  احمد گرایلی 

30 دقیقه
 

مستند آقای معاون
مدافعان حرم   |  حسن وزیرزاده 

31 دقیقه
 

سانس داستانی

سا نس 
کودک و نوجوان



  دوشنبه 16 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

برنامه نمایش فیلم های

مستند ترال
  پایش و پاالیش اجتماعی

 حجت اله عدالت پناه 
56 دقیقه

نماهنگ  کوچه سرشور
 حسین نشاطی | 7دقیقه

مستند  امتحان 
حافظه ملی  | سجاد ریاحی 

66دقیقه

مستند صدای انقالب
 حافظه ملی | محمد طالبی

 31دقیقه

مستند صرافی نیکسون و شرکا
 جنگ نرم | محمد فریدونی

 51دقیقه

نماهنگ  زنگ تابستون
سید میثم سجادی | 3دقیقه

مستند مقطوع
جنگ نرم | علی نیکبخت

 23دقیقه

سانس پر مخاطب روز قبل

مستند آسمان چلیپا
 تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

 علی مالقلی پور
 44دقیقه

مستند طبیب دوره گرد
جنگ نرم | سید مجتبی نوری نجفی 

51دقیقه

مستند هفت روز در بهشت 
جنگ نرم  | علیرضا باغشنی

 36دقیقه

مستند فرش چین
 همت مومنانه | امیر منیری 

 41دقیقه

مستند بانو
  ادوار  | محمد حبیبی منصور

 83دقیقه

سخنرانی
 دکتر مجید شاه حسینی

سازمان صدا و سیما
 آنچه هست

و آنچه باید باشد

مستند   ایکسونامی
 جنگ نرم | محسن آقائی 

96 دقیقه

داستانی  الف امنیت
 مسعود تکاور  | 80دقیقه

مستند دریاچه امید
 همت مومنانه | فاطمه مرزبان

 15دقیقه

داستانی  روایت دعبل
 امیر بشیری | 20دقیقه

مستند زخم اسماعیل 
مدافعان حرم | حسین  نوری 

 41 دقیقه

مستند تحقق آرزوی یک رفیق
جنگ نرم | امید مدحج

17دقیقه
مستند وطن آرزوها

همت مومنانه | مهدی فارسی
34دقیقه

مستند ذوالفقار
 تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس 

 ناصر طاهریان
44دقیقه

مستند ترانه من
 ملت قهرمان | مسعود کارگر 

23دقیقه

مستند عزیز قلی
ملت قهرمان | سید جواد هادی اصل

 40دقیقه

مستند دیلگ
 ملت قهرمان | عباس  رفیعی مرغملکی 

 سید صفی اله حسینی
18دقیقه

مستند وقتی ایستاد
  رویای ایرانی | داوود میرزابیگی

 12دقیقه

مستند   ایمان 
 ملت قهرمان | اصغر احمدپور

 43دقیقه

مستند در کالبد ژن ها
 پایش و پاالیش اجتماعی |  روح اله رفیعی 

مستند  سال های خاموشی52دقیقه
 پایش و پاالیش اجتماعی |  محمد طالبی

35 دقیقه

مستند بچه های عباس
  تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

 عباس رحمانیان کوشککی
 29 دقیقه

مستند مکاتبات تاریک ذهن
 جنگ نرم | محسن فارسی

 31 دقیقه

مستند پسر بلوط
 ملت قهرمان | سید حمید موسوی 

45دقیقه

سانس داستانی

نماهنگ  شور شیرین
 سید مهدی حسینی | 4دقیقه

سا نس 
کودک و نوجوان



  سه شنبه 17 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

برنامه نمایش فیلم های

مستند چشمه ای در میانچال
  تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

 مهدی عالءالدینی 
 38 دقیقه

مستند دیوارهای نخی
ملت قهرمان | عباس عمرانی بیدی 

16دقیقه

نماهنگ  حمد
وحید امینی |  4دقیقه

مستند مخترع آهنی
رویای ایرانی | محمد جواد رئیسی

 46دقیقه

داستانی  بن سای
  روح اله ظریف

96دقیقه

نماهنگ  دا
فرشاد صالحی  |  5دقیقه

نماهنگ  مردم عاشق
مصطفی هیودی | 4 دقیقه

مستند بزرگراه همت 
)آقای شجاع(

 ملت قهرمان | محمد  تراب زاده کاشی
47دقیقه

سانس پر مخاطب روز قبل

مستند ناجی کرونر
رویای ایرانی| مسعود کارگر

 24 دقیقه

مستند بی کرانه ها
حافظه ملی | مهدی کریمی

 40دقیقه

مستند عقیل
مقاومت جهانی | بهزاد شیخ 

66دقیقه

مستند شورش علیه سازندگی
 ادوار   |  مصطفی شوقی 

85دقیقه

مستند روان مدرن
جنگ نرم | میثم جهان بین

 57دقیقه

مستند جنوب شرق
جنگ نرم | علی دلپیشه

 18دقیقه

شب خاطره پیشرفت

داستانی  مستطیل قرمز
حسن صید خانی - حسین صید خانی

86دقیقه

نماهنگ  زندگی زیباست
داوود احمدی |  3دقیقه

نماهنگ  صاحب قبر بی نشان
مهران  علوی | 5دقیقه

مستند روشنای زندگی
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

مریم فرهنگ
 26دقیقه

مستند مثل نرگس
همت مومنانه | کمال زحمتکش

28دقیقه

مستند دیدار
حافظه ملی | یزدان کیانی

 33دقیقه

مستند نخل ها نمی میرند
مقاومت جهانی | سید مسعود موسوی واال 

44 دقیقه

مستند ماسی
ملت قهرمان | شاهد سلطانی آزاد 

 19دقیقه

مستند کاست
حافظه ملی | حامد سعیدی راد

45دقیقه

مستند وصال
مقاومت جهانی | علی سبحانی

 40دقیقه

مستند کنار گود
پایش و پاالیش اجتماعی | تورج کالنتری

28دقیقه

مستند ضمیر متکلم
مقاومت جهانی | مصطفی اشراق

 20دقیقه

مستند هیبرید
 رویای ایرانی | رضا کارگر 

13دقیقه

مستند اهل طلوع 
)پشت کوه - پرورش ماهی(

همت مومنانه | هادی شریعتی
 21دقیقه

مستند محله اهل علی
حافظه ملی | علی نیک بخت

 49دقیقه

مستند بر بال ابرها
  ملت قهرمان | حسین مسرور

مستند آن شش نفر 38 دقیقه
حافظه ملی | محمد علی یزدان پرست

50 دقیقه

مستند چهل سردار
حافظه ملی | مهرداد یوسفی 

34 دقیقه

مستند سین هشتم
جنگ نرم | رئوف رضایی

 26دقیقه

مستند بازار تزارها
همت مومنانه 

محسن مقصودی -  مهدی فریدی
 56دقیقه

فیلم  داستانی

سانس  داستانی

سا نس 
کودک و نوجوان



  چهارشنبه 18 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

برنامه نمایش فیلم های

نماهنگ  لشگر علی ولی اهلل 
میثم شجاعی  |   3دقیقه

مستند قصه های همیشگی
پایش و پاالیش اجتماعی | بابک مجیدی

 59دقیقه

مستند جاده
مدافعان حرم | یونس راشدی 

28دقیقه

سانس پر مخاطب روز قبل

مستند داییش
 ملت قهرمان

سعید ساروقی - حمید قربانی
 23دقیقه

مستند شالی
پایش و پاالیش اجتماعی | فرهاد دوانقی

مستند قصه دو زن 43دقیقه
جنگ نرم | مریم السادات مومن زاده 

 71 دقیقه

مستند قدم خیر
ملت قهرمان | شهره شافعی

 18  دقیقه

نماهنگ  شهر آسمونی
مهدی آخوندی | 5دقیقه

نماهنگ  من می نویسم مرگ بر
مهدی لطیفی | 3 دقیقه

نماهنگ  در کنار هم
حمید بیات | 3دقیقه

تا رهایی
  8دقیقه

------------------------------
مرغ سحر    

 3 دقیقه
------------------------------

ازدواج تا مرگ    
   2 دقیقه

------------------------------
عشق یعنی ...

    3 دقیقه
------------------------------

 دست های دعا 
        3 دقیقه

------------------------------
ستاره ها صف بکشید     

  2 دقیقه
------------------------------

فرمانروای آب     
  79 دقیقه

سانس  پویانمایی

فیلم   ما

مستند حصار المسیح
مقاومت جهانی | مصطفی فتاحی

 33دقیقه

مستند انقالب جنسی3
جنگ نرم | حسین شمقدری

 51دقیقه

نماهنگ  دل ایران
سید مهران  علوی | 4دقیقه

مستند پایان بازی
جنگ نرم | سید حامد قاسمی - علی  رهجو 

 90 دقیقه

مستند باهو فرزند راستی
 مقاومت جهانی | محمد مهدی خالقی 

25دقیقه

مستند جنگ ارزی
پایش و پاالیش اجتماعی 

 محمدرضا آزادخاطر 
20دقیقه

مستند ضد نور
جنگ نرم | نقی موسیوند

 36دقیقه

مستند چهل و سه روز 
حافظه ملی | داوود مرادیان

 70دقیقه

مستند رویای آجری
 پایش و پاالیش اجتماعی

 داوود مرادیان
 99 دقیقه

نشست خبری
مستند رویای آجری 

آب هرگز نمی میرد                                       9دقیقهادامه نشست خبری
------------------------------
دادگاه                                                              8دقیقه

------------------------------
قلک اربعین                                                  3 دقیقه

------------------------------
پرواز                                                                  7 دقیقه

------------------------------
حواسش هست                                          2 دقیقه

------------------------------
دوبنده                                                             1 دقیقه

------------------------------
خوش خیم                                                    3 دقیقه

------------------------------
اعتراض ترسناک نیست                         3 دقیقه
------------------------------
اعتراف                                                              2 دقیقه

------------------------------
لبخند هدیه                                                  2 دقیقه

------------------------------
دیرتر                                                                  6 دقیقه

------------------------------
ترکش کن                                                       5دقیقه

------------------------------
ممنون که چیزی به ما نمی گید          3 دقیقه
------------------------------
این دادگاه رسمی ست                           3دقیقه

------------------------------
آبی کمرنگ                                                      25دقیقه

مستند سقفی برای آرزوها
جنگ نرم

  اعظم رمضانپور - محمدرضا نامجو
 22دقیقه

مستند مهار اژدها
پایش و پاالیش اجتماعی

 محمد دیندار
 69  دقیقه

سانس داستانی

آدم های گمشده                                 12دقیقه
------------------------------

به خاطر خدا                                               6دقیقه
------------------------------

یک لیوان شیر                                         3 دقیقه
------------------------------

نایریکا                                                          3 دقیقه
------------------------------

ساواکی                                                       3 دقیقه
------------------------------

اقتدار هوایی                                            2 دقیقه
------------------------------

بارکد626                                                  5  دقیقه
------------------------------

سمفونی مشترک                                    1 دقیقه
------------------------------

قطره قطره اشک                                       2 دقیقه
------------------------------

برگی پاره شده از تاریخ                       3 دقیقه
------------------------------

آموزش کاالیی                                         16 دقیقه
------------------------------

تو را خدابه من رای دهید              27 دقیقه                    

مستند از بوانات تا مسکو
همت مومنانه | امین باقری 

33 دقیقه

مستند   همنفس
ملت قهرمان | احمد نیک فرجام

 30 دقیقه

مستند وتن من
ملت قهرمان | حسین همایونفر 

تجربه نگاری 28  دقیقه
 برنامه تلویزیونی

 میدون

سا نس 
کودک و نوجوان



  پنج شنبه 19 دی
 سینما فلسطین

سالن
1 

سالن
2

سالن
3

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 1
10:00 الی 11:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 2
14:00 الی 15:30

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 3
15:45 الی 17:15

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 4
17:45 الی 19:30

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 5
19:45 الی 21:15

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس 6
21:30 الی 22:45

سانس
 کودک و نوجوان

برنامه نمایش فیلم های

مستند امیدی ِه
پایش و پاالیش اجتماعی | علی زهیری

 50 دقیقه

مستند این منطقه 
آلوده به مین است

 پایش و پاالیش اجتماعی 
محسن نقی زاده 

 50دقیقه

نماهنگ  سالم به آینده 
قاسم عوض بیگی | 5 دقیقه

سانس پر مخاطب روز قبل

مستند من یک کاتولیک هستم 
مقاومت جهانی

مسعود حیدری خواجه پور
55 دقیقه مستند آسوده بخواب کوروش

حافظه ملی | علی فراهانی
 78 دقیقه

داستانی  منطقه پرواز ممنوع
 امیر داسارگر
 97 دقیقه

مستند متولد اورشلیم
مقاومت جهانی | حسین شمقدری

 47 دقیقه

مستند سلیم
حافظه ملی | محسن فضلی

36 دقیقه

مستند تنها مدرس 
حافظه ملی | معین شافعی 

 70 دقیقه

نماهنگ  امید 
قاسم عوض بیگی  |   4 دقیقه

مستند امیر فتورا
ملت قهرمان | مهدی  حیدری

 35 دقیقه

مستند نبرد بیست و نهم
تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس 

مهرداد حق شناس 
 82دقیقه

سانس پر مخاطب

مستند باشگاه شهرت
جنگ نرم | محمد حسن یادگاری

85دقیقه

سخنرانی
 سعید مستغاثی

سینمای ایران 
و مسئله
 تنوع ژانر

مستند عابربانک 
پایش و پاالیش اجتماعی 

محسن صابری 
35دقیقه

مستند مربع سرخ 
 مقاومت جهانی

 محسن اردستانی رستمی
 35 دقیقه

مستند خصوصی سوزی 
 پایش و پاالیش اجتماعی 

 محسن اسالم زاده
  48دقیقه

مستند منفی 38 درجه
ملت قهرمان | سمیه ذاکری خطیر 

 57 دقیقه

مستند خانه ام کجاست
پایش و پاالیش اجتماعی

 محمد حسن یادگاری
 80دقیقه

نشست خبری 
مستند خصوصی سوزی

30 دقیقه

روه شاه                                 10 دقیقه
-------------------------

گوهر شاد                               5 دقیقه
-------------------------
آئین سامری                         16 دقیقه
-------------------------
 راز پیرجامه بابا                      6 دقیقه
-------------------------
آخرین پیام                        18 دقیقه
-------------------------
کرامت رضوی                          4 دقیقه
-------------------------
روایت گوهرشاد                   4 دقیقه
-------------------------
پاییز 20                                      4 دقیقه
-------------------------

داوود و جالوت                       9 دقیقه
-------------------------

 دوستان کوچک گلشن   14 دقیقه
-------------------------

خط سرخ                                       6 دقیقه
-------------------------
سنگ های سپید                   6 دقیقه

سانس داستانی

سانس  پویانمایی

سا نس 
کودک و نوجوان


