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يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧

آدرس
نگارخانه ها

نام

  ضلع غرب3 پار� ملت، مجتمع امام رضا(ع)نگارخانه امام رضا(ع)
خيابان صاحب الزمان(عج)، نبش مولوB شمال3نگارخانه مير�

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

 خيابان Dوهسنگ3 ١٧، پال� ١٦نگارخانه رضوان
 خيابان انقالب اسالم3(بهار)، خيابان جهاد، جهاد ٣ ، پال� 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)

سخنران / مداح مکان  ساعت برنامه
جواد عقدا��رواق امام خمين� (ره)بعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

حسن ا3بر�مسجد گوهرشادبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

مجيد محروق�رواق دارالحجهبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

محمد�گانهمسجد گوهرشاد٥:٣٠اخالق زندگ�

محمدباقرحيدر� كاشان�رواق امام خمين� (ره)١٠:٢٠سلوك خانوادگ� مهد� �اوران

سيدهاد� طباطبا��مسجد گوهرشاد١٠:٤٥بيان سيره وحد�ث از ائمه معصومين(ع)

حسين شر�عت� رواق دارالحجه١١:٠٠احLام عبادات

مهد� نيLبخترواق امام خمين� (ره)بعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا... 

حميد پيوند�انمسجد گوهرشادبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا... 

خليل خان� زادرواق دارالحجهبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا... 

سيدجعفرطباطبا��رواق امام خمين� (ره)١٥:٤٠بيان سيره وحد�ث ازائمه معصومين(ع)

محمدعل� رسول�مسجد گوهرشاد١٦:٠٠بيان سيره امام رضا(ع)

محمد حسين درفشان رواق دارالحجه١٦:٢٠احLام نگاه و پوشش

امير عارفرواق امام خمين� (ره)بعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

احمد عدالتيانمسجد گوهرشادبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

مجتب� مقدمرواق دارالحجهبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

ابراهيم خندان رواق دارالحجه١٦:٥٠احLام خانواده

سيدمرتض� حسين�رواق امام خمين� (ره)١٧:٣٠تربيت فرزندان

ویژه برنامه هاى دوشنبه  حرم مطهر رضوى 

برنامه ها� اجرا � تئاتر 

تا١٧ دB راد�Lال٢
بين هاشميه ٢٠و٢٢تماشاخانه اشراقساعت١٨

مشهد پار� 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

موزه ها
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

 ال� 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) ال� قرمز(٢٠)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  

          
تلفنکتاب قيمت /  تومان

سامانه پيام= ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)

٤٩٠٠٠٩٣٥٣٧٠٣٧٦٣بسته آموزش3:بسته ارشد مد�ر�ت

BشاورزD دانشگاه3 رشته اقتصاد BتابهاD 3٩٣٣٨٦٦٩٢٤٦توافق

٧٨٠٠٠٠٩٣٨٩٠٨٧٩٠٠جلدارشد روانشناس3 بالين3 

3�٩٣٠٩٥٥٤٧٣١خر�دار�مDتاب اسرار آ�ت نوشته آقاB موگو

٩١٥٨٢٣٤١٣٧توافق3فروش پكيج كنكور آسان است

خر�د وفروش Dتب دانشگاهD،3نNور 
،W�DاردانD،3ارشناس3،ارشدو دDترB(مدرسان شر

سرB عمران،گاج،پوران پژوهش،...)Dليه رشته ها
٩١٥٩٠٣٧٠٠٥توافق3

خر�د وفروش Dتب درسD،3مR درس3 وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره اB،خيل3 

سبز،مبتNران،مهروماه و....)Dليه رشته ها
٩٣٧٥٨١١٨٣١توافق3

٩٣٥٥٢٩٧٧٠٧توافق3بسته آموزشD 3امل مدرسان شر�D Wارشناس3 ارشد برق 

  پNيج و�ژه DنNور موسسه آفبا ز�ست و فيز�R و عرب3 و 
١٠٠٠٠٠٩١٠٥٦٤٩٧٧٤شيم3. آمار وهندسه و زبان فارس3 

٣٠٠٠٠٩١٠٥٦٤٩٧٧٤حل المسا�ل شيم3 موسسه حرف آخر 

١١٠٤٠٠٠٩٣٩٩٠٥٤٦٥٩راز موفقيت(و�ژه مد�ران وبازار�ابان) 

فروش پNيج DنNورآسان است ر�اض3 و فيز�R مهندس 
٩٣٣١٦٦٠٩٦٧توافق3مسعودB وشيم3 مهندس مهرپو

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق3جزاB اختصاص3 دDتر صادق3   آخر�ن چاپ

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق3آ�ين دادرسD 3يفرB دDتر خالق3 آخر�ن چاپ
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