


تیــر

تیــر

شنبـــه

یک شنبه
10    شوال    1439

 24      June     2018

3

  تولد پرويز پرستويي )1334( بازيگر
 تولد  محمد حمزه زاده)1335(

 مدير عامل انجمن هنرهای نمايشی ايران 
)1389-1390(

 تولد  ابراهیم گله دارزاده)1358(
 مدير عامل انجمن هنرهای نمايشی ايران 

)1391-1393(
 تولد ابوالقاسم خشرو ) 1337 (

 معاون هنری وزارت فرهنگ  و  ارشاد اسالمی 
 ) 1376 - 1369(

2

9    شوال    1439
 23      June     2018

پرويز پرستويي



تیــر

تیــر

دوشنبــه

سه شنبه

  تولد محمد مهناني )1328(
بازيگر و مدرس

  تولد سیدني هوارد )1939 - 1891 ( 
نويسنده و كارگردان آمريكايي

  تولد اسالومیر مرژوك )1930(
 نويسنده لهستاني

12    شوال    1439
 26      June     2018

5
محمد مهناني

 تولد میالد اكبرنژاد )1354 ( 
نمايشنامه نويس

  تولد امه  سزر )1913( 
نمايشنامه نويس آمريكايي

11    شوال    1439
 25      June     2018

4
 ميالد اکبرنژاد

| روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 



جمعـه

تیــر

تیــر

تیــر

چهارشنبه

پنج شنبه
15    شوال    1439

 29      June     2018

  تولد نادر برهاني مرند )1349( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

8
نادر برهاني مرند

14    شوال    1439
 28      June     2018

  تولد حمید ابراهیمي )1349(
 بازيگر و كارگردان

7
حميد ابراهيمي

  تولد عطاءاهلل صفرپور )1324( 
بازيگر و كارگردان

  تولد فريدون واليی ) 1351 ( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

  تولد لوئیجي پیراندللو )1867-1936( 
درام نويس ايتالیايي

6

13    شوال    1439
 27      June     2018

عطاءاهلل صفرپور

| شهادت مظلومانۀ آيت اهلل دكتر بهشتي و 72 تن 
از ياران امام خمیني )رحمۀ اهلل علیه( با انفجار بمب 
به دست منافقان در دفتر مركزي حزب جمهوري 

| روز مبارزه با سالح هاي شیمیايي و میكروبياسالمي )1360 هـ ش( | روز قوۀ قضايیه
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تیــر

تیــر

شنبـــه

یک شنبه

  تولد هرمز هدايت )1324( بازيگر
   تولد اصغر نوبخت )1337( رئیس انجمن 

هنرهای نمايشی قم
  تولد سید مهرداد رضايي )1348( بازيگر

  محمد سیمزاري )1349( بازيگر
  تولد فاطمه صمصامي)1354( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان
  تولد مهدي پاكدل)1359( بازيگر

17    شوال    1439
 1     July     2018

 هرمز هدايت

10

  تولد فرشته صدرعرفايي)1341( بازيگر
  تولد ادوارد گوردن كريگ

 )1907-1872( كارگردان بريتانیايي

9

16    شوال    1439
 30      June     2018

فرشته صدرعرفايي

| روز آزادسازي شهر مهران | روز بزرگداشت صائب تبريزی | روز صنعت و معدن |  روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي



تیــر

تیــر

دوشنبــه

سه شنبه

18    شوال    1439
 2     July     2018

11

  تولد تام استاپارد )1937(
 نمايشنامه نويس  بريتانیايي

19    شوال    1439
 3     July     2018

12
 تام استاپارد

| شهادت آيت اهلل صدوقي چهارمین شهید محراب به دست منافقان )1361 هـ ش(

| روز بزرگداشت عالمه امیني )1349 هـ ش( | حمله ددمنشانۀ ناوگان آمريكاي جنايتكار به هواپیماي مسافربري جمهوري اسالمي ايران )1367 هـ ش( | روز افشای حقوق بشر آمريكايی



جمعـه

تیــر

تیــر

تیــر

چهارشنبه

پنج شنبه
22    شوال    1439
 6     July     2018

  تولد محسن قبادي )1316( بازيگر
  تولد رضا فیاضي )1332(

 بازيگر و كارگردان

15
رضا فياضي

21    شوال    1439
 5     July     2018

 تولد علي عمراني)1339( بازيگر
  تولد شهال كوهستاني )1345(

طراح صحنه و چهره پرداز
  تولد ژان كوكتو) 1963- 1889( 

نمايشنامه نويس فرانسوي

14
علي عمراني

  تولد مرتضي سیا تیري  )1335(  كارگردان
  تولد مسعود پاكدل )1350( عكاس

  تولد والديمیر ماياكوفسكي 
)1930- 1893( شاعر و نمايشنامه نويس روس

 تولد نیل سايمون )1927(
 نويسنده آمريكايي

13

20    شوال    1439
 4     July     2018

 مرتضي سيا تيري

| روز شهرداري و دهیاري | روز قلم
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تیــر

تیــر

شنبـــه

یک شنبه

  تولد بهروز بقايي )1332( بازيگر
 تولد شهرام زرگر )1344( مترجم

24    شوال    1439
8     July     2018

بهروز بقايي

17

  تولد داريوش موفق )1348( بازيگر
  تولد كاوه مهدوی ) 1357 ( 
نمايشنامه  نويس  و كارگردان

16

23    شوال    1439
7     July     2018

داريوش موفق

| روز مالیات



تیــر

تیــر

دوشنبــه

سه شنبه

  تولد عباس بني عامريان )1317( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

  تولد سیدوحید فخرموسوي  )1354(
  بازيگر وكارگردان

  تولد استال آدلر) 1901-1992(
 كارگردان و بازيگر آمريكايي

26    شوال    1439
 10     July     2018

19
 عباس بني عامريان

25    شوال    1439
 9   July     2018

18

|كشف توطئۀ آمريكايي در پايگاه هوايي شهید نوژه )كودتای نافرجام نقاب- 1359 هـ ش( | روز ادبیات كودكان و نوجوانان ـ شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم 
)148 هـ ق( )تعطیل( 



جمعـه

تیــر

تیــر

تیــر

چهارشنبه

پنج شنبه
29    شوال    1439

 13     July     2018

22

28    شوال    1439
 12     July     2018

21

  تولد مهدي فخیم زاده )1321( 
كارگردان، بازيگر و مترجم

20

27    شوال    1439
 11     July     2018

مهدي فخيم زاده

| حمله به مسجد گوهرشاد و كشتار مردم به دست 
رضاخان)1314هـ. ش(| روز عفاف و حجاب
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تیــر

تیــر

شنبـــه

یک شنبه

  تولد فرناز بهزادي )1328( 
كارگردان و طراح عروسك

 تولد     اسماعیل همتي)1334(
 پ ژوهشگر و نمايشنامه  نويس

1   ذی القعده   1439
 15     July     2018

فرناز بهزادي

24

   تولد نصیر ملكی جو ) 1363 ( كارگردان  
  تولد اينگمار برگمن )2007- 1918(

كارگردان سوئدي

23

30    شوال    1439
 14     July     2018

نصير ملکی جو

| والدت حضرت معصومه سالم ااهلل علیها )173 هـ ق( و روز دختران 

| گشايش نخستین مجلس خبرگان رهبري )1362 هـ ش( | روز گفت وگو و تعامل سازنده با دنیا



تیــر

تیــر

دوشنبــه

سه شنبه

  تولد داود رشیدي )1312-1395(
 مترجم، كارگردان و بازيگر

  تولد داريوش گراوندي )1330( بازيگر
  درگذشت سودابه اسكويي) 1335-1385( 

نمايشنامه نويس و كارگردان 
  تولد علی ايزدی )1348(

كارگردان و پژوهشگر

2   ذی القعده   1439
 16     July     2018

25
داود رشيدي

  تولد فريندخت زاهدي )1333( 
محقق و مترجم

  تولد حسین مهكام )1359( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

  تولد جاتیندر ورما )1954(
كارگردان تانزانیايي االصل انگلیسي

3   ذی القعده   1439
 17     July     2018

26
فريندخت زاهدي

| فتح اندلس به دست مسلمانان )92 هـ ق( | روز بهزيستي و تأمین اجتماعي

| سالروز تأسیس نهاد شوراي نگهبان



جمعـه

تیــر

تیــر

تیــر

چهارشنبه

پنج شنبه
6  ذی القعده   1439

 20     July     2018

   تولد خسرو به آيین )1335(كارگردان 
و بازيگر

29

5  ذی القعده   1439
 19     July     2018

   درگذشت منصور واال مقام
)1315-1380( 

  تولد پرويز بشردوست )1329-1395( 
نمايشنامه نويس

   تولدوحید لك )1353( 
نويسنده و كارگردان

28
پرويز بشردوست

  تولد محمدرضا درند  )1356( كارگردان
رئیس انجمن هنرهای نمايشی كرمانشاه

  تولد ادوارد باند )1934(
 نويسنده بريتانیايي

27

4   ذی القعده   1439
 18     July     2018

 محمدرضا درند

| روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبركه
| روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسي شاهچراغ 

علیه السالم 

| اعالم پذيرش قطعنامۀ 598 شوراي امنیت از سوي ايران )1367 هـ ش(
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تیــر

تیــر

شنبـــه

یک شنبه

  تولد حبیب پورسیفي  )1323(  بازيگر
  تولد يحیي ديواني )1324( بازيگر

8  ذی القعده   1439
 22     July     2018

حبيب  پورسيفي

31

  تولد جاناتان میلر )1934( 
كارگردان انگلیسي

30

7   ذی القعده   1439
 21     July     2018

 جاناتان ميلر

| روز بزرگداشت آيت¬اهلل سید ابوالقاسم كاشاني



دوشنبــه

سه شنبه

مـرداد

مـرداد

   تولدهوشنگ جمشیديان  )1339(
 رئیس انجمن هنرهای نمايشی  اصفهان

 تولدمصطفی محمودی )1350(
 منتقد و نمايشنامه نويس

 تولدسعید اسدی)1352(
كارگردان  و  بازيگر

عضو هیئت مديره انجمن هنرهای نمايشی
  تولد آرونددشت آراي )1360( كارگردان
  تولد الكساندردوما )پدر( )1870- 1802( 

رمان نويس  و نمايشنامه نويس  فرانسوي

10   ذی القعده  1439
 24     July     2018

2
سعيد اسدی

  تولد مظفر قرباني نژاد )1336( تعزيه خوان
  تولد جلیل رفیعي )1350(
 نمايشنامه نويس و كارگردان

   تولد محمد مهدی بهداروند ) 1342 ( 
عضو شورای ارزشیابی و نظارت  
   تولد مريم كاظمی ) 1342 ( 

كارگردان و بازيگر  
   تولد حمیدرضا  كاشانی )1347( 

رئیس انجمن هنرهای نمايشی  كرمان
  تولد ژان آنوي )1910( 

درام نويس فرانسوي

9   ذی القعده   1439
 23     July     2018

1
 مظفر قرباني نژاد


