


جمعـه
مهــر

مهــر

مهــر

چهارشنبه

پنج شنبه
18    محـرم   1440

 28   September   2018

6

17    محـرم   1440
 27   September   2018

  تولد محمد مساوات ) 1362 (
 کارگردان و نمایشنامه نویس

 تولد پيتر سالرز )1957(
 کارگردان آمریكایي

5
محمد مساوات

 تولد فردوس کاویاني)1320( بازیگر
 تولد هما روستا )1324-1394( 

بازیگر، مترجم و کارگردان
 تولد توماس استرنزاليوت 

)1965- 1888( شاعر و درام نویس بریتانيایي

4

16    محـرم   1440
 26   September   2018

هما روستا

| روز جهاني جهانگردي|   شكست حصر آبادان در 
عمليات ثامن االئمه عليه السالم )1360 هـ ش(
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مهــر

مهــر

شنبــه

یک شنبه
20    محـرم   1440

 30   September   2018

8

7

19    محـرم   1440
 29   September   2018

 |  روز بزرگداشت مولوي| روز جهانی ترجمه و مترجم |  روز جهاني ناشنوایان

| روز بزرگداشت فرماندهان شهيد دفاع مقدسـ  شهادت سرداران اسالم: فالحي،فكوري، نامجو، کالهدوز و جهان آرا )1360 هـ ش(ـ  روز آتشنشاني و ایمنيـ  روز بزرگداشت شمس 



مهــر

مهــر

دوشنبـه

سه شنبه

 تولد اکبر رادي )1318-1386( 
نمایشنامه نویس 

 تولد ولي شير اندامي )1318(
کارگردان و بازیگر

 تولد حميدجبلي)1337( بازیگر

22    محـرم   1440
 2   October    2018

10
اكبر رادي

 تولد احمد آقالو )1387-1328( بازیگر
 تولد سعيد کشن فالح )1335-1395( 

کارگردان
  درگذشت حميد قنبري

)1386-1303( بازیگر
 تولد جوزپه وردي )1813-1901(

اپرا نویس ایتاليایي 

21    محـرم   1440
 1   October    2018

9
سعيد كشن فالح

| روز همبستگي و همدردي با کودکان و نوجوانان فلسطيني | روز جهانی سالمندان



جمعـه
مهــر

مهــر

مهــر
پنج شنبه

1397

25    محـرم   1440
 5   October    2018

 تولد آزاده پورمختار )1333(
کارگردان و طراح عروسك

 تولد دنيس دیدرو )1713-1784(
 نویسنده و بازیگر فرانسوي

13
آزاده پورمختار

24    محـرم   1440
 4   October    2018

 تولد حسن دادشكر )1326(
 کارگردان و بازیگر

  تولد علی پویان ) 1332 ( 
نمایشنامه نویس  و کارگردان  

 تولد جيورجيو استره  لر )1921( 
کارگردان ایتاليایي

 تولد دکالن دانالن )1953( 
کارگردان انگليسي

12
حسن دادشكر

 آلبرت هوسون

 تولد آلبرت هوسون )1912(
 نمایشنامه نویس بریتانيایي

11

23    محـرم   1440
 3   October    2018

| هجرت حضرت امام خميني )رحمةاهلل عليه( از عراق 
به پاریــس )1357 هـ ش( | روز نيــروي انتظامي |  
شــهادت حضرت امام زین العابدین عليه السالم )95 

هـ ق( به روایتي
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مهــر

مهــر

شنبــه

یک شنبه

 تولد خسرو پایاب )1322(
 نمایشنامه نویس و کارگردان

 تولد داریوش مودبيان )1338( 
مترجم، کارگردان و بازیگر

 تولد  نصرت اهلل سپهر )1343( 
نمایشنامه نویس

27    محـرم   1440
 7   October    2018

داريوش مودبيان

15

 تولد یوجين اونيل )1953 - 1888( 
نمایشنامه نویس آمریكایي

14

26    محـرم   1440
 6   October   2018

يوجين اونيل

| روز روستا و عشایر

| روز دامپزشكي



مهــر

مهــر

دوشنبـه

سه شنبه

  تولد ناصر عرفانيان )1339( عكاس

29    محـرم   1440
 9   October    2018

17
ناصر عرفانيان

   تولد رضاکرم رضایي )1316-1389(  
مترجم  نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر

 تولد ایرج محرمي )1355( کارگردان
 تولد ميخائيل سباستين 

)1945  -1907( نویسنده رومانياي

28    محـرم   1440
 8   October    2018

16
رضاكرم  رضايي

| روز جهاني کودك

| روز جهاني پست



جمعـه
مهــر

مهــر

مهــر

چهارشنبه

پنج شنبه
2    صفـر   1440

 12   October    2018

  تولد صفر روحي نامقي )1332( بازیگر
تولد محمد شجریان )1336( بازیگر

 تولد افشين هاشمي )1354( 
بازیگر و کارگردان

20
افشين  هاشمي

1    صفـر   1440
 11   October    2018

 تولد جمشيد شاه محمدي )1316( بازیگر 
 تولد حامد اویسی )1360( 

نویسنده و کارگردان
 تولد جورج الولي )1931(

 کارگردان آرژانتيني
 تولد پيتراشتاین )1937( 

کارگردان آلماني

19
جمشيد شاه محمدي

  افتتاح تماشاخانه سنگلج)1344(
 تولد هارولد پينتر )2008 - 1930( 

 نویسنده و بازیگر  بریتانيایي

18

30    محـرم   1440
 10   October    2018

تماشاخانه  سنگلج

| روز بزرگداشت حافظ



دی
اوی

ا ج
رض

س : 
عكا

ی- 
همن

 بر
مد

مح
ن: 

ردا
ارگ

« ک
ر  

تئات
در 

ی 
دگ

» زن
   



مهــر

مهــر

شنبــه

یک شنبه

 تولد حسين راضي  )1323( بازیگرو
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی 

ایران)1387-1389(
 تولد رابرت ویلسون )1941( 

کارگردان آمریكایي
 تولدباربارا    ساس )1915-2015( 

منتقد وکارگردان  لهستانی

4    صفـر   1440
 14   October    2018

حسين راضي

22

 تولد کاظم بلوچي )1335(
 بازیگر و کارگردان

21

3    صفـر   1440
 13   October   2018

كاظم بلوچي

| روز جهانی استاندارد



مهــر

مهــر

دوشنبـه

سه شنبه

 تولد شهریار تيمورپور )1335( چهره پرداز
 تولد ماندانا کریمي )1347( کارگردان
 تولد امير کربالیی زاده ) 1358 ( بازیگر

 تولد اسكاروایلد )1900  - 1854(  
نمایشنامه نویس ایرلندي

 تولد گونترگراس )1927(
 نویسنده آلماني

6    صفـر   1440
 16   October    2018

24
 شهريار تيمورپور

 تولد یوکيونيناوا )1935( کارگردان ژاپني
 تولد واسالوهاول )1936(نمایشنامه نویس، 

کارگردان و بازیگر اهل چك

5    صفـر   1440
 15   October    2018

23
 واسالوهاول

| شهادت پنجمين شهيد محراب آیت اهلل اشرفي اصفهاني به دست منافقان )1361 هـ ش( | روز جهاني نابينایان )عصاي سفيد(

 | روز ملی پارالمپيك



جمعـه
مهــر

مهــر

مهــر

چهارشنبه

پنج شنبه
9    صفـر   1440

 19   October    2018

 تولد انوشيروان ارجمند )1327-1393( 
بازیگر

 تولد ناصح کامكاري )1342( کارگردان

27
انوشيروان  ارجمند

8    صفـر   1440
 18   October    2018

 تولد چيستا یثربي )1347( 
نمایشنامه نویس و کارگردان

26
چيستا يثربي

  تولد یحيي حسين پور  )1310(
 کارگردان و نمایشنامه نویس

 درگذشت   داودجعفرزاده اميري سفال 
)داود آریا()1389-1327(کارگردان

 تولد کارل گئورگ بوخنر 
)1836 - 1813( نمایشنامه نویس آلماني

 تولد آرتور ميلر )1915-2005( 
نمایشنامه نویس آمریكایي

25

7    صفـر   1440
 17   October    2018

يحيي حسين پور

27
26

| روز تربيت بدني و ورزش

| شهادت حضرت امام حسن مجتبي عليه السالم )50 هـ ق()به روایتي( |  روز بزرگداشت سلمان فارسي |  روز جهانی ریشه کنی فقر



چی
رش

ش ف
رنو

 : ف
س

عكا
ی- 

ذر
شك

د ا
جوا

د 
سي

ن: 
ردا

ارگ
« ک

ن 
 اال

ين
هم

د 
شای

ی 
دگ

» زن
   



مهــر

مهــر

شنبــه

یک شنبه

 تولد مجيد شریف خدایي )1343(
 رئيس مرکز هنرهاي نمایشي

)1379-1382 ( 
 تولد ساموئل تيلور کلریج 

)1772-1834( 
 نمایشنامه نویس  و  منتقد آمریكایي

11    صفـر   1440
 21   October    2018

 مجيد شريف  خدايي

29

 تولد حميدرضا افشار )1334( 
مترجم و کارگردان

 تولد حسين محب اهري )1335( بازیگر

28

10    صفـر   1440
 20   October   2018

حسين محب اهري

| روز صادرات



مهــر
دوشنبـه

سه شنبه
آبان

 تولد غالمحسين دریانورد )1342( 
نمایشنامه نویس

13    صفـر   1440
 23   October    2018

1
 غالمحسين دريانورد

 صديقه شريف پور

  تولد صدیقه شریف پور )1326(
 نویسنده  و  منتقد

12    صفـر   1440
 22   October    2018

30

| روز آمار و برنامه ریزی


