
  تولد آشامحرابي )1352( بازيگر
 تولد علي هاشمي )1356( كارگردان 

آشامحرابي

 تولد فرزان سجودي )1340(  
زبانشناس و پژوهشگر

فرزان سجودي

2 0 1 6       A u g u s t  2 1

 18  ذی القعــده        1437
1395یک شـنبــــــــه        

31مرداد

2 0 1 6       A u g u s t  2 0

شـنبـــــــــــــه        
 17  ذی القعــده        1437

30 مرداد
1395

  روز بزرگداشت عالمه مجلسی   

  روز جهانی مسجد-روز صنعت دفاعی



جالل برفي
 تولد  جالل برفي )1350( بازيگر

  تولد عدالت فرزانه )1357( كارگردان و 
نمايشنامه نويس

 آرتورآداموف)1908-1970( 
نمايشنامه نويس روس

       درگذشت مهین نیك طبع )مهین شهابی(
بازيگر)1312-1389(

  تولد حسین مهرآذين  )1329(  كارگردان
    تولد محمد حسین ايمانی خوشخو )1339 ( معاون 

هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  )1383 - 1389 (
  تولد عبدالرضا حیاتي  )1332(  ن

مايشنامه نويس و كارگردان
 تولد گوهر خیر انديش )1333 ( بازيگر 

      تولد قدرت اهلل فتحي )1341( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

      تولد علي اصغر خطیب زاده )1344( 
نمايشنامه  نويس،بازيگروكارگردان

      تولد صابر دل بینا )1347( نمايشنامه  نويس و كارگردان
    تولد نرمین نظمي )1352( طراح صحنه

   تولد  ناصر كريمي نیك )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

      تولد توحید معصومي )1354(كارگردان و بازيگر
 تولد ناصرحبیبیان ) 1359 ( نمايشنامه نويس و 

كارگردان     

 گوهر خير انديش

سه شـنبـــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  2 3

 20  ذی القعــده        1437

2 شهریور
1395

دو شـنبــــــــه        
شهریور

1395

2 0 1 6       A u g u s t  2 2

 19  ذی القعــده        1437

1

  روز  بزرگداشت ابو علی سینا - روز پزشک 

  آغاز هفته دولت - شهادت سید علی اندرزگو )19 رمضان - 1357 هـ ش( 



عليرضا نادري

عليرضا نادريعليرضا نادري
 تولد محمد رضا زندي )1331(

 بازيگر و كارگردان
    تولد سید مجید پرهیز )1342( 

كارگردان
 تولد احمدرضا رافعي بروجني )1352( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان

 تولد اكبر عبدي )1339( بازيگر
 مجيد پرهيزاكبر عبدي

  تولد مرتضي آرا  )1320(  كارگردان
  علي فرحناك)1351( 

نمايشنامه نويس و كارگردان

علي فرحناك

جمعــــــــــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  2 6

 23  ذی القعــده        1437

5 شهریور
1395 پنج شـنبـــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  2 5

 22  ذی القعــده        1437

4 شهریور
1395

چهار شـنبــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  2 4

 21  ذی القعــده        1437

3 شهریور
1395

  اشغال ایران  توسط متفقین و فرار رضاخان )1320 هـ ش( 

  روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی - روزداروسازی    روز کارمند 



    » تهمينه در هفت خوان رستم « كارگردان : كيارش زارع طيب -  عكاس : شهرام سليمي نژاد 



 تولد رمضان امیري )1323( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

 تولد محمد احمدي )1330( 
نمايشنامه  نويس و كارگردان

 تولد سعادت اهلل همت زاده )1339( 
بازيگر

 تولد محمد رضا سمیع )1346( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

رمضان اميري

 تولد سید  مهدي شجاعي )1339( 
نمايشنامه نويس و پژوهشگر

سيد  مهدي شجاعي

2 0 1 6       A u g u s t  2 8

 25  ذی القعــده        1437
1395یک شـنبــــــــه        

7شهریور

2 0 1 6       A u g u s t  2 7

شـنبـــــــــــــه        
 24  ذی القعــده        1437

6 شهریور
1395



 تولد سهیال رضوي )1333( بازيگر
سهيال رضوي

 تولد امیر اثباتي )1335( 
طراح صحنه و لباس

امير اثباتي

سه شـنبـــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  3 0

 27  ذی الحجــه       1437

9 شهریور
1395

دو شـنبــــــــه        
شهریور

1395

2 0 1 6       A u g u s t  2 9

 26  ذی القعــده        1437

8

  روز مبارزه با تروریسم )انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر - 1360 هـ. ش(  



عليرضا نادري

عليرضا نادريعليرضا نادري
 درگذشت آدولف آپیا ) 1928- 1862( 

نظريه پرداز، كارگردان و طراح صحنه 
سوئیسي

 آدولف آپيا
 تولد منیژه محامدي )1323( 

مترجم و كارگردان
 تولد محمود فرهنگ )1332( 

كارگردان و بازيگر
تولد علي منتظري )1337( رئیس 

مركز هنرهاي نمايشي ) 1366-1371(
   تولدحبیب تنوير )1923-2009 ( 

نمايشنامه نويس هندي

 منيژه محامدي

 تولد حسین احمدي نسب )1328( 
كارگردان

 تولد فرهاد مهندس پور )1339( 
نويسنده و كارگردان

 تولد سیما تیرانداز )1353( بازيگر و 
كارگردان

 تولد امیر جعفري )1353( بازيگر
 تولد رويا میرعلمی ) 1357 ( بازيگر  
 تولد ويلیام سارويان )1981- 1908(  

نمايشنامه نويس آمريكايي

 حسين احمدي نسب

جمعــــــــــــــه        

2016  September 2

 30  ذی القعــده        1437

12 شهریور
1395 پنج شـنبـــــــه        

2016  September 1

 29  ذی القعــده        1437

11 شهریور
1395

چهار شـنبــــــه        

2 0 1 6       A u g u s t  3 1

 28  ذی القعــده        1437

10 شهریور
1395

  روز بانکداری اسالمی ) سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا -1362 هـ ش( - روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیا صلی اهلل علیه و آله  

  روز صنعت چاپ 

  روز بهورز-شهادت حضرت امام محمد تقی علیه 
السالم ))جواد االئمه(( )220 هـ ق( - روز مبارزه با 
استعمار انگلیس ) سالروز شهادت رئیسعلی دلواری( 



    » فاجعه معدن كوشيرو « كارگردان : محمد زارعي-  عكاس : شهريار اكبريه



محمد جواد كبودرآهنگي
 تولد روح اهلل حبیب زاده )1335( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
 تولد محمد جواد كبودرآهنگي )1338(

 تولد  نادر فالح )1352( بازيگر و 
كارگردان

 تولد آنتونن آرتو )1896-1948( 
كارگردان فرانسوي

2016  September 4

 2  ذی الحجــه           1437
1395یک شـنبــــــــه        

14شهریور

2016  September 3

شـنبـــــــــــــه        
 1  ذی الحجــه           1437

13 شهریور
1395

  سالروز ازدواج حضرت علی علیه السالم و حضرت فاطمه سالم اهلل علیها )2 هـ ق( - روز ازدواج - روز تعاون -  روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی -روز مردم شناسی 

  شهادت آیت اهلل قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی )1360 هـ ش(  



فرزين صابوني
تولد پیمان شريعتی ) 1351 ( بازيگر  
 تولد فرزين صابوني )1354( بازيگر

سه شـنبـــــــه        

2016  September 6

 4  ذی الحجــه          1437

16 شهریور
1395

دو شـنبــــــــه        
شهریور

1395

2016   September 5

 3  ذی الحجــه           1437

15



عليرضا نادري

عليرضا نادريعليرضا نادري
 تولد محمد لطفي )1343( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

 تولد جالل تجنگي )1354( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

جالل تجنگي

 تولد احمدرضا قرباني )1348( 
بازيگر و كارگردان

 تولد نسیم ادبي )1353( بازيگر
 تولد ستاره پسیانی ) 1364 ( بازيگر   

 تولد الیا كازان)2003- 1909( 
كارگردان آمريكايي

نسيم ادبي

جمعــــــــــــــه        

2016   September 9

 7  ذی الحجــه           1437

19 شهریور
1395 پنج شـنبـــــــه        

2016  September 8

 6  ذی الحجــه           1437

18 شهریور
1395

چهار شـنبــــــه        

2016   September 7

 5  ذی الحجــه           1437

17 شهریور
1395

  شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران 
آل سعود )1366 هـ ش - برابر با 6 ذی الحجه 

1407 هـ ق(   

  قیام 17 شهریور وکشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی پهلوی )1357 هـ ش(  

  شــهادت حضرت امام محمد باقر علیه الســالم )114 
هـ ق( - وفات آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام 
جمعه تهران )1358 هـ ش(   



    » ازدواج آقاي مي سي سي پي « كارگردان : احسان فالحت پيشه -  عكاس : طيبه نصرالهي 



 تولد هوشنگ معتمدي )1312(
 بازيگر و طراح صحنه

 تولد محمد چرم شیر )1339( 
نمايشنامه نويس

محمد چرم شير

 تولد پرويز پورحسیني )1320( بازيگر
 تولد رضا ژيان )1328-1381( 

بازيگر و كارگردان
 تولد حسین كیاني )1353(
 نمايشنامه نويس و كارگردان

  تولد يعقوب صديق جمالي  )1353(
نمايشنامه نويس و كارگردان

 تولد جهانشیر ياراحمدي )1352( 
بازيگر و پژوهشگر

رضا ژيان

2016  September 11

 9  ذی الحجــه           1437
1395یک شـنبــــــــه        

21شهریور

2016  September 10

شـنبـــــــــــــه        
 8  ذی الحجــه           1437

20 شهریور
1395

  شهادت دومین شهید محراب آیت اهلل مدنی به دست منافقان )1360 هـ ش(  

  روز عرفه ) روز نیایش( - روز سینما   



جي.بي. پرسيتلي
 تولد جي.بي. پرسیتلي

)1984- 1894( منتقد،  نظريه پرداز و 
درام نويس انگلیسي

سه شـنبـــــــه        

2016  September 13

 11  ذی الحجــه       1437

23 شهریور
1395

دو شـنبــــــــه        
شهریور

1395

2016  September 12

 10  ذی الحجــه        1437

22

  عید سعید قربان ) تعطیل(   



عليرضا نادري

عليرضا نادريعليرضا نادري
 تولد فريبا چوپان نژاد )1345( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
 تولد سید صادق موسوي )1358( 

مديرفرهنگي 

فريبا چوپان نژاد
 تولد هوشنگ توكلي )1327( بازيگر

 تولدرضا كمال علوي )1336( 
كارگردان

  تولد سعید بهروزي  )1339(  
نمايشنامه نويس،بازيگروكارگردان
 تولد حسین عباس زاده )1349( 

نمايشنامه  نويس ،كارگردان و بازيگر
 تولد فرزاد صفدري )1350( 

نمايشنامه  نويس
 تولد محسن سراجي  )1350(  بازيگر 

و كارگردان
  تولد امیرحسین شفیعی ) 1363 ( 

كارگردان  

هوشنگ توكلي

 تولد مريم سعادت )1337( 
بازيگر و كارگردان

 تولد حسین سلیمي )1342(   رئیس 
مركز هنرهاي نمايشي ) 1376-1379(

 تولد كیومرث مرادي )1351( 
كارگردان

 تولد اريك بنتلي )1916( 
منتقد و كارگردان آمريكايي

 مريم سعادت

جمعــــــــــــــه        

2016  September 16

 14  ذی الحجــه         1437

26 شهریور
1395 پنج شـنبـــــــه        

2016  September 15

 13  ذی الحجــه         1437

25 شهریور
1395

چهار شـنبــــــه        

2016  September 14

 12  ذی الحجــه        1437

24 شهریور
1395



    »هملت « كارگردان : توماس اوستر - عكاس : كاوه كرمی  



 تولد محمدرضا صمیمي )1325( بازيگر
 تولد بهروز غريب پور )1329( 

پژوهشگر، نمايشنامه نويس و كارگردان
   تولد ساسان شكوريان )1356( 

كارگردان 

بهروز غريب پور

 تولد فرهاد آئیش )1331(
 بازيگر، نمايشنامه نويس و كارگردان
 تولد محمد مهدي خاتمي )1348( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
،مدير عامل انجمن هنرهای نمايشی 

ايران)1391-1390(
 تولد الهام پاوه نژاد)1350( بازيگر

 تولد امیل اوژيه )1889 -1820( 
نويسنده فرانسوي

فرهاد آئيش

2016  September 18

 16  ذی الحجــه         1437
1395یک شـنبــــــــه        

28شهریور

2016  September 17

شـنبـــــــــــــه        
 15  ذی الحجــه         1437

27 شهریور
1395

   والدت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السالم )212 هـ ق( - روز شعر و ادب فارسی - روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار  



 تولد مهدي رحیمیان)1319( بازيگر
 تولد حسین مسافر آستانه )1339( 

نمايشنامه نويس، كارگردان  ،  بازيگرو مدير 
كل هنرهای نمايشی)1389-1390 (

 تولد اصغر خلیلي )1355( 
كارگردان و نمايشنامه نويس 

 تولد محمد عرب اسدي )1356( 
كارگردان و بازيگر

 تولد محمد باقر نباتي مقدم )1357( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

 تولد رضا مهدی زاده ) 1357 ( 
طراح صحنه و لباس

 تولد سوفیا لورن )1934( بازيگر ايتالیايي

حسين مسافر آستانه

 تولد سعید ذهني )1346( آهنگساز
سعيد ذهني

سه شـنبـــــــه        

2016  September 20

 18  ذی الحجــه       1437

30 شهریور
1395

دو شـنبــــــــه        
شهریور

1395

2016  September 19

 17  ذی الحجــه        1437

29

  عید سعید غدیر خم )10 هـ ق( ) تعطیل(   


