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آدرس
نگارخانه ها

نام

  ضلع غرب3 پارu ملت، مجتمع امام رضا(ع)نگارخانه امام رضا(ع)
uشمال3نگارخانه مير Bخيابان صاحب الزمان(عج)، نبش مولو

 بلوار وDيل آباد، ابتداB وDيل آباد ٢٣، پالu ٢٨/١نگارخانه سياوشان
 بين Dفا�3 و ميدان تق3 آباد، حوزه هنرBنگارخانه اشراق

 خيابان Dوهسنگ3 ١٧، پالu ١٦نگارخانه رضوان
 خيابان انقالب اسالم3(بهار)، خيابان جهاد، جهاد ٣ ، پالu ١٩نگارخانه گلستانه

خيابان طالب، خيابان وحيد، جنب بيمارستان شهيد هاشم3 نژادمجتمع فرهنگ3 ـ هنرB شهيد هاشم3 نژاد
 ميدان صاحب الزمان(عج) ، نبش خيابان مولوB مجتمع فرهنگ3 ـ هنرB صاحب الزمان(عج)

برنامه ها� اجرا � تئاتر 

تا١٧ دB راد�Lال٢
بين هاشميه ٢٠و٢٢تماشاخانه اشراقساعت١٨

مشهد پارu ملت مجتمع فرهنگ3 و هنرB امام رضا (ع) ساعت١٩ب� خردان
سالن اصل3 تئاتر شهر مشهد

از٢ د3Bاليپسو
بين سناباد ٤٥ و ٤٧ تماشاخانه شما�لساعت١٨

فرهنگسرا

Bدار�٣٨٤١٠٦٠٢ميدان جمهورB اسالم3(فلNه تلو�ز�ون ) جنب پمپ گازپا
٣٢٣٣٩٩٩٧  بلوار شهيد مدرس ٬ مدرس ١٠  جنب بنياد شهيدبهشت

٣٨٤١٠١١١بوستان DوهسنگD3ودu و آ�نده
موزه ها٣٣٦٥٨٥٠٠بلوار مصل3، بلوار ٢٢ بهمن، تقاطع شهيد شيرودBغد�ر

Bچهار راه شهدا آرامگاه نادر شاه افشارموزه نادر
ميدان آزادB پرد�س دانشگاه فردوس3موزه تار�خ طبيع3 خراسان

پيروزB انتهاB سرافرازان ١٨موزه علوم زمين

حرم مطهر صحن Dوثرموزه فرش
حرم مطهرضلع غرب3 حمام مهدB قل3 بيRموزه مردم شناس3

حرم مطهر صحن Dوثرموزه مرDزB آستان قدس

شروع نام سينما ساعت  و  فيلمها  تلفنعنوان 
٣٦٢٠٤٠٦٣جنجال در عروس3 (١٧:٢٠-١٥:٣٥)سيمرغ
بچه هاB صبور(١٨:٣٥) چهار اصفهان3 در بغداد(٢٢-٢٠:٣٠-١٩)سيمرغ

 الu قرمز(٢١:٥٠-١٥:٣٥) گيتا(٢٠:١٠-١٧:٠٥)سيمرغ

مشNل گيت3 (٢٢-١٨:٤٥-١٥:٤٠)وارونگ3(٢٠:٢٠-١٧:١٠)سيمرغ

ما همه گناهNار�م (٢٢-٢٠:٢٠-١٨:٤٥)آس وپاس (١٧:١٠-١٥:٣٥)سيمرغ

سالم بمبئ3 (٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)سيمرغ 

٣٨٨٣٧٠١١سالم بمبئ3(٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)پيروزى سالن ١
جنجال در عروس3(٢٠:٢٠-١٦:٥٠)پيروزى سالن ٢

آس وپاس(٢٢-١٥:٢٠)پيروزى سالن ٣  

٤٣٣٣٠٠٠٣سالم بمبئ3(٢٠-١٨-١٦)شهر فيروزه نيشابور سالن١
جنجال در عروس3(١٦) مشNل گيت3(١٨) الu قرمز٠٢٠)شهر فيروزه نيشابور سالن٢

فرار از اردو(١٦) جنجال در عروس3(٢٠-١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن ٣

با توجه به احتمال تغيير فيلم پس ازچاپ   
اDران فيلم را به صورت تلفنD 3نترل فرما�يد  

BليوD ت از بيماران�٣٨٤٣٤٤٥٥انجمن حما

٣٢١٧٩٥٠٠موسسه آبشار مهربانيها

٣٣٦٦٣٦٣٦انجمن حما�ت از بيماران تاالسم3

٣٥٢٢٤٤٧٢انجمن حما�ت از بيماران سرطان3

٣٢٢١٢١٩٥آبشار عاطفه ها(مول3 الموحد�ن)

٣٢٧٠٣٦٤٣موسسه خير�ه انوار الزهرا(س)

٣٨٤٥٧٣٧٥موسسه حما�ت از بيماران آسيب پذ�ر توس

٣٨٦٧٠٨٥٠خانه فرشتگان(ا�تام)

٣٨٩٠١٣٥٩موسسه عاشقان ظهور حضرت مهدB (عج)

٣٨٦٤١٨٤٠موسسه آفتاب (معلوالن ذهن3 دختر)

٣٣٧٣٠٠٢٤آبشار عاطفه ها

٣٢٢٤٤٤٤١بنياد پيشگيرB از د�ابت

٣٢٢٢٧٥٤١موسسه ام االئمه(س)

خيریه ها

          
تلفنکتاب قيمت /  تومان

سامانه پيام< ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)

٩٠١٢٧٦٤٦٥٤توافق�3تب قد�م� متفرقه

٩٣٣٧١٥٣٧٩٣توافق�بسته امسال 3نLور تجرب� 

خر�د وفروش 3تب درس�،3م< درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 
سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها

٩١٥٩٠٣٧٠٠٥توافق�

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤خر�دار�م3تب حقوق�   

٩١٥٨٢٣٤١٣٧توافق�فروش پكيج كنكور آسان است

 vocabulary استاد قاسم� Ielts �3تاب ها
reading٬writing٬grammar١&٬٢

٩١٥٨٦٥٠١٠٦توافق�

٩١٥٨٦٥٠١٠٦توافق�شيم�   خيل� سبز ٩٢ سال سوم و چهارم 

٩١٥٨٦٥٠١٠٦توافق�هندسه سال دوم دبيرستان 3نLور آسان

٩١٥٨٦٥٠١٠٦توافق�3تاب ادبيات گاج سه سال

٥٠٠٠٠٩١٠٨١٧٩٨٧٥پLيج اورجينال دروس تخصص� سال چهارم تجرب� 3انون 

٩١٥٤٢٥٠٦٢٤توافق�مرور� جامع بر حسابدار� مال� جلد ١  

١٥٠٠٠٩١٥٤٢٥٠٦٢٤سير تا پياز ر�اض� هشتم سال ٩٤

  پLيج و�ژه 3نLور موسسه افبا ز�ست و فيز�< و 
عرب� و شيم�. امار وهندسه و زبان فارس� 

١٠٠٠٠٠٩١٠٥٦٤٩٧٧٤

٨٠٠٠٠٠٩٠١٤٠٦٢٨٨٣اصل س� د� ها� 3نLور آسان است با جزوه 

٩٥٢٧١٨٢٤/ م


