


اردیبهشت

اردیبهشت

ـــه شنبـ

یک شنبه

  تولد عليرضا پورمحمد )1330( بازيگر
  تولد ناصر حسينی مهر ) 1336 ( کارگردان  

   تولد ماريا حاجيها ) 1337( چهره پرداز 
   تولد  فرزاد زيدی نژاد )1345(

  نمايشنامه نويس و کارگردان
 رئيس انجمن هنرهای نمايشی  لرستان

   تولد ابراهيم عادلی)1354(
 رئيس انجمن هنرهای نمايشی  کرمان جنوب

5     شعبان    1439
22     April     2018

 عليرضا پورمحمد

2

  تولد حميد مظفري )1327(
 بازيگر و کارگردان

   تولد فرشيد صمدي پور  )1337(  
نمايشنامه نويس و کارگردان

  تولد اردشير محمودي فر )1348( 
نمايشنامه نويس

  تولد رضا معطريان )1353( عكاس
 تولد حميدرضا نعيمي )1353( 

نمايشنامه نويس

1

4     شعبان    1439
 21     April     2018

 حميد مظفري

ـ ق( ـ ش( | والدت حضرت امام زين العابدين عليه السالم )38 ه ـ  ش( | سالروز اعالم انقالب فرهنگي )1359 ه | تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمي )1358 ه

ـ ق( و روز جانباز |   روز بزرگداشت سعدی  |   والدت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم )26 ه



اردیبهشت

اردیبهشت

دوشنبـه

سه شنبه

  تولد کوروش تهامي )1350( بازيگر
  تولد ارمغان بهداروند )1353(

 مدير عامل انجمن هنرهای نمايشی ايران از1394
   تولد فرشيد بزرگ نيا )1353( 

نمايشنامه  نويس   وکارگردان
رئيس انجمن هنرهای نمايشی چهار محال 

بختياری

7    شعبان    1439
 24     April     2018

4
ارمغان بهداروند

  تولد قطب الدين صادقي )1331( 
کارگردان و پژوهشگر

  تولد ويليام شكسپير)1564-1616( 
نمايشنامه نويس    بريتانيايي

6     شعبان    1439
 23     April     2018

3
قطب الدين صادقي

 | روز بزرگداشت شيخ بهايي | روز ملی کارآفرينی



جمعـــه
اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

چهارشنبه

پنج شنبه
10    شعبان    1439

 27     April     2018

  تولد ايرج راد )1324( بازيگر و کارگردان
 تولد  ميثم عبدی)1358(کارگردان

7
ايرج راد

9   شعبان    1439
 26     April     2018

  تولدعالءالدين قاسمی )1332(
تعزيه خوان

6
عالء الدين قاسمی

  تولد حسين نجف لو  )1282-1369( 
بازيگروکارگردان

 تولد احمد کاميابي مسك )1322( 
مترجم و پژوهشگر

   تولد آل پاچينو )1940( بازيگر آمريكايي

5

8    شعبان    1439
 25     April     2018

احمد كاميابي مسك

|  روز ايمنی حمل و نقل

| شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس )1359 هـ ش(
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اردیبهشت

اردیبهشت

ـــه شنبـ

  تولد اسماعيل صدقياني )1302-1382( 
بازيگر و کارگردان 

  تولد مرتضي هواسي )1349( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

  تولد سينا دلشادي  )1354(
 نمايشنامه  نويس   وکارگردان

 

12   شعبان    1439
 29     April     2018

 مرتضي هواسي

9
یکشـــنبه

 تولد جميله شيخي )1380-1309( بازيگر
  تولد حسين شاکري )1347(

 مترجم،نويسنده   و منتقد

8

11     شعبان    1439
 28     April     2018

جميله شيخي

|  روز شورا ها

|  والدت حضرت علي اکبر عليهالسالم )33 هـ ق( و روز جوان| روز جهانی روانشناس و مشاور



اردیبهشت

اردیبهشت

دوشنبـه

سه شنبه

  تولد حميد سمندريان )1310-1391( 
مترجم و کارگردان

  تولد ياسمينا رضا )1959( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

14   شعبان    1439
 1     May     2018

11
حميد سمندريان

  تولد آتيال پسياني )1336( 
بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان

 تولد جابر عناصري )1324-1395( 
پژوهشگر و  نويسنده

  تولد مژگان عيوضي )1358(
 طراح صحنه

13   شعبان    1439
 30     April     2018

10
آتيال پسياني

|  روز ملي خليج  فارس | آغاز عمليات بيت المقدس )1361 ه.ش( 

| روز جهاني کار و کارگر



جمعـــه
اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

چهارشنبه

پنج شنبه
17    شعبان    1439
 4     May     2018

  درگذشت اسماعيل داورفر
 )1387-1311( بازيگر

   تولد علي حاج علي عسگري  )1322(  
کارگردان

  تولد حسن اسدي )1354(
 پژوهشگر و کارگردان

  تولد داوود فرماني)1354(بازيگر

14
 اسماعيل داورفر

16   شعبان    1439
 3     May     2018

  تولد پيام فروتن )1352( طراح صحنه
  تولد هنري رنه لنور )1951 - 1882 (

13
پيام فروتن

    درگذشت عبدالحسين نوشين 
)1349-1282( نمايشنامه نويس و کارگردان

  تولد رضا ارحام صدر )1387-1302( بازيگر
 تولد  ارسالن پوريا )1373 -1309( محقق و 

نمايشنامه  نويس
  تولد فرزانه کابلي  )1328( بازيگر

  تولد رامك مرداني )1355( بازيگر
  درگذشت هايك کاراکاش

 )1339-1272( مترجم، بازيگر و کارگردان

12

15    شعبان    1439
 2     May     2018

رضا ارحام صدر

|  والدت حضرت قائم عجل ااهلل تعالي فرجه )255 هـ ق( )تعطيل( و روز جهاني مستضعفان  | شهادت استاد مرتضي مطهري )1358 هـ  ش( | روز معلم
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اردیبهشت

اردیبهشت

ـــه شنبـ

یک شنبه

  تولد جعفر بزرگي )1385-1296( بازيگر
  تولد ادنا زينليان )1333( 

طراح صحنه و لباس
  تولد مهدي حاجيان )1356( بازيگر

  تولد اورسن ولز )1915-1985( 
بازيگر و کارگردان انگليسي

19    شعبان    1439
 6     May     2018

 جعفر بزرگي

16

  تولد مهرداد طوسي )1338(
کارگردان و بازيگر

15

18   شعبان    1439
 5     May     2018

| روز جهاني ماما | روز بزرگداشت شيخ صدوق



اردیبهشت

اردیبهشت

دوشنبـه

سه شنبه

 تولد عزت ا... مهرآوران )1328( 
بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان

  تولد آندره اوبي )1892( 
نويسنده    فرانسوي  

21    شعبان    1439
 8     May     2018

18
عزت ا... مهرآوران

 تولد مرتضی کاظمی ) 1336 ( 
معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

) 1382 - 1376 (  
 تولد رابيندرانات تاگور )1861-1941( 

شاعر و نمايشنامه نويس هندي

20    شعبان    1439
 7    May     2018

17
 مرتضی كاظمی

| بيماری های خاص و صعب العالج | روز جهاني صليب سرخ و هالل احمر 



جمعـــه
اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

چهارشنبه

پنج شنبه
24    شعبان    1439
 11     May     2018

21

23    شعبان    1439
 10     May     2018

  تولد حسين محمدي  )1343(  
بازيگروکارگردان

   تولدامين فرحی  )1353(
 رئيس انجمن هنرهای نمايشی خراسان شمالی

  تولد پيام دهكردي )1356( بازيگر

20
پيام دهكردي

  تولد الله تقيان )1326( 
محقق، مترجم و بازيگر

19

22    شعبان    1439
9     May     2018

الله تقيان

| روز بزرگداشت شيخ کليني | روز اسناد ملي و ميراث مكتوب
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اردیبهشت

اردیبهشت

ـــه شنبـ

یک شنبه

 تولد کريم اکبري مبارکه )1332( 
بازيگر و کارگردان

26    شعبان    1439
 13     May     2018

كريم اكبري مباركه

23

 تولد صاحب آهنگر ) 1361 ( 
کارگردان و بازيگر  

22

25    شعبان    1439
 12     May     2018

صاحب آهنگر 



اردیبهشت

اردیبهشت

دوشنبـه

سه شنبه

 تولد محمود اخي )1324( کارگردان
  تولد ماکس رودلف فريش 

 )1991-1911( درام نويس سوئيسي

28    شعبان    1439
15     May     2018

25
 محمود اخي

  تولد کامبيز صميمي مفخم 
)1376-1336( طراح عروسك

 و کارگردان
  تولد محمد حسين ناصر بخت
)1343(  کارگردان و پژوهشگر

  تولد لودودين )1894( کارگردان روسي
  تولد ماريا ايرن فرونس )1930( کارگردان 

آمريكايي

27    شعبان    1439
14     May     2018

24
محمد حسين ناصر بخت

| لغو امتياز تنباکو به فتواي آيت اهلل ميرزا حسن شيرازي )1270 هـ ش(

| روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي و پاسداشت زبان فارسی 



جمعـــه
اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

چهارشنبه

پنج شنبه
2     رمضان    1439

18     May     2018

28

1    رمضان    1439
17    May     2018

  تولد رحيم موسويان )1352(
 نمايشنامه  نويس وکارگردان

  تولد جواد انصافی )1330( 
بازيگرو کارگردان

27
جواد انصافی

  تولد امير دژاکام )1341(
 نمايشنامه نويس و کارگردان
  تولد مهدی ميامی )1332(

بازيگر

26

29    شعبان    1439
 16     May     2018

امير دژاكام

| روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي | روز بزرگداشت 
حكيم عمر خيام | روز ارتباطات و روابط عمومي
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اردیبهشت

اردیبهشت

ـــه شنبـ

یک شنبه

 تولد اونوره دوبالزاك )1850- 1799(
رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي

  تولد ولفگانگ برشرت )1921( 
نويسنده آلماني 

4     رمضان    1439
 20     May     2018

 اونوره دوبالزاك

30

29

3    رمضان    1439
 19     May     2018

| روز ملی جمعيت



اردیبهشت

دوشنبـه

سه شنبه
خرداد

 درگذشت عباس نعلبنديان
 )1367-1328( نمايشنامه نويس
   تولد علی مراد خانی  )1337 ( 

معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
) 1392-1396 (   

   تولد علي شكري )1356( کارگردان
  تولد جيمزالرنس اليويه) 1907-1989( 

بازيگر انگليسي

 

6     رمضان    1439
 22     May     2018

1
 علی مراد خانی

5     رمضان    1439
2 1     May     2018

31

| روز اهدای عضو، اهدای زندگی

|روز بهره وري و بهينه سازي مصرف | روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهين(


