
اميرحسين آريانپور هشتم مرداد  1380
احمد آقالو سوم آذر  1387

مرتضی احمدی 30 آذر 1393
رضا ارحام صدر 24 آذر  1387

علي ارحام صدر اول تير  1386
انوشيروان ارجمند 23 آذر 1393

آرش استاد محمد پنجم اسفند 1393
محمود استاد محمد سوم مرداد 1392

معصومه اسکندری 20 مهر 1389
مصطفي اسکويي هشتم آبان  1384

مهين اسکويي 12 دي  1384
سودابه اسکويي 25 تير  1385

هادي اسالمي هفتم مرداد  1372
مصطفی اسالميه  11 بهمن 1394  

جمشيد اسماعيل خاني 19 فروردين   1381
محمود اعتمادزاده 10 خرداد  1385

سعدی افشار 30 فروردين 1392
مهدي اميني نهم آبان  1387

جعفر بزرگي پنجم مرداد  1385
امير بختياری  23 اسفند1393

فرامرز بهبود هشتم  اسفند 1393
مجيد بهرامی 24 آبان 1393

فيروز بهجت محمدي 22 دي  1378
مرشد ولی اهلل ترابی 12 مرداد 1392

نوشين تنديسه 30 بهمن 1393

ارسالن پوريا پنجم تير  1373
حميد حمزه ابيازنی 21 تير 1391

ابوالقاسم جنتي عطايي 19 مرداد  1372
علي حاتمي 15 آذر  1375

هوشنگ حسامي 10 دي  1379
محمد حسين پور 27  دی  1393

نيکو خردمند 26 آبان 1388
سروش خليلي اول فروردين  1385

رضا خندان 11 مهر 1389
نادره خير آبادی  31 فروردين 1389

اسماعيل داورفر 14 ارديبهشت  1387
مهين ديهيم هشتم مهر  1380

جواد ذوالفقاری هفتم  ارديبهشت 1390
اكبر رادي پنجم دي  1386

فهميه راستکار دوم آذر 1391
زهرا )فوژان( رشيدی 15 فروردين 1394

رضا رضامندی 14 آذر 1392
هما روستا چهارم مهر 1394

بهرام ريحانی پنجم اسفند 1393
اسماعيل رياحی 23 آبان 1389
ايرج زهری 21 ارديبهشت 1391

رضا ژيان 27 بهمن  1381
غالمحسين ساعدي دوم آذر  1364

شاهين سركيسيان ششم آبان  1345
رضا سعيدي 20 آذر  1384

حميد سمندريان 22 تير 1391
خسرو شکيبايي 28 تير  1387

مهين شهابی  اول شهريور 1389
عنايت ا... شهيدي 17 مرداد  1382

ثريا شيرزادی )كرمانشاه( 31 ارديبهشت 1394
جميله شيخي هشتم ارديبهشت  1380

كامبيز صميمي مفخم 20 دي  1376
علی عباد  25 فروردين 1394

مصطفی عبدالهی 31 ارديبهشت 1394
مصطفی عطايی كچويی 23 دی 1394

احمد عالمه دهر 11 مرداد 1394
فرخ غفاري 26 آذر  1386

ناصر فروغ 17 مهر  1392
مجيد فروغی سوم آبان 1390

پرويز فني زاده پنجم اسفند  1358
مهدي فروغ سوم مهر  1387

فروغ فوالزی 27 بهمن   1394
محمد قاضي 12 مرداد  1376

حسين قشقايي ششم دي  1357
امير قويدل 17 آبان   1388

هايك كاراكاش 13 ارديبهشت   1336
اردشير كشاورزی سوم فروردين 1388

رضا كرم رضايی 14 فروردين 1389
نعمت ا... گرجي 17 فروردين  1379

علي اصغر گرمسيري نهم آذر  1379
پوپك گلدره 27 فروردين   1385

شاهرخ مسکوب 23 فروردين  1384
بهمن مظفری  چهارم مهر 1394

بيژن مفيد 21 آذر  1363
عزت ا... مقبلي 13 دي  1367

كيومرث ملك مطيعی 21 فروردين 1389
ولی اله مومنی هشتم دی 1394

حميد مهرآرا هشتم فروردين 1392
جمشيد اليق 21 آبان   1388

هومن اليق دوم اسفند  1379
لرتا هفتم فروردين  1377

مهري مهرنيا 30 بهمن  1387
سيد علي نصر 26 بهمن  1340

عباس نعلبنديان اول خرداد  1367
بيژن نعمتی شريف 24 مرداد 1394

غالمحسين نقشينه 18 خرداد  1375
عبدالحسين نوشين 12 ارديبهشت  1349

منصور واالمقام 28 تير  1380
مهری وداديان 16 اسفند 1389

نادعلي همداني دوم اسفند 1387
عزيزاله هنر آموز 15 اسفند 93
فرخ لقا هوشمند 22 تير   1388

محسن يوسف بيگ  16بهمن 1389

بیژن نعمتیهما روستا ولی اله مومنی احمد عالمه دهر



آدلف آپيا دوم سپتامبر سال 1928
آرتورآداموف 15 مارس سال 1970 

استال آدلر 21دسامبر سال1992 
الکساندر آستروفسکي 14 ژوئن سال 1886 

يوهان آگوست استريندبرگ 14مي سال1912     
هوفمن استال 15 جوالي سال 1929

لي استراسبرگ 17 فوريه سال 1928 
پل اسکافيلد 19 مارس سال 2008

اوژن اسکريپ  دوم فوريه سال 1861
مارتين اسلين 24 فوريه سال 2002 

جان اشتاين بك 20 دسامبر سال 1968
كارل اشترنهايم سوم نوامبر سال 1942

اگوبتي نهم ژوئن سال1953
توماس استرنزاليوت چهارم ژانويه سال 1965

الرنس اليويه 11جوالي سال 1989
اميل اوژيه  25 اكتبر سال1889

يوجين اونيل 27 نوامبر سال 1953 
رابرت اندرسون نهم فوريه سال 2009

هنريك ايبسن سوم مه سال 1906 
مارلون براندو  يکم جوالي سال 2004

ريچارد برتن پنجم آگوست سال 1984 
برتولت برشت 14 اوت سال 1956

اينگمار برگمن 30 ژوئيه سال 2007
ساموئل بکت يکم دسامبر سال 1989 
الکساندر بلوك  هفتم اوت سال 1921 

آگستو بوآل دوم مي سال 2009
كارل گئورگ بوخنر 10 مارس سال 1836

پيركارون بومارشه 17 مه سال 1799 
جي.بي. پرسيتلي  سال 1984  

الکساندر پوشکين 29 ژانويه سال1827
لوئيجي پيراندللو دسامبر سال 1936
هارولد پينتر 25 دسامبر سال 2008

رابيندرانات تاگور  هفتم اوت سال 1941 
ايوان تورگنيف سوم سپتامبر سال 1883

ارنست تولر  22 مه سال 1939
لئو تولستوي   هفتم نوامبر سال1910 

حبيب تنوير هشتم ژوئن سال 2009
بن جانسون  ششم اوت سال 1637
جيمز جويس 13 فوريه سال 1941 

سيدني چاپلين سوم مارس سال 2009
آنتوان چخوف  14 ژوئن  سال 1904 

ميخائيل چخوف 30 سپتامبر سال 1955
اونوره دوبالزاك  18 اوت سال1850

سيمون دوبوار 14 آوريل سال 1986
فردريك دورنمات 14 دسامبر سال 1990

الکساندردوما )پدر( پنجم دسامبر سال1870
دنيس ديدرو  31 جوالي سال 1784

فرديناند رايموند پنجم سپتامبر سال 1836
ژان فرانسوا رنوار  چهارم سپتامبر سال 1709

رومن روالن 20 دسامبر سال 1944      
آلفرد ژاري  يکم نوامبر سال 1907

ژان ژانه 15 آوريل سال 1986

ويليام سارويان 16 مي سال 1981 
ميخائيل سباستين 29 مه سال 1945

جرج برنارد شاو  دوم نوامبر سال 1950
ويليام شکسپير  23 آوريل سال 1616 

پرسي بيش شلي  هشتم جوالي سال 1822
كارل فالنتين نهم فوريه سال 1948

فرانکا رامه  29  می  سال 2012 
ماكس رودلف فريش  4 آوريل سال 1991  

لوكا رونکونی   21 فوريه 2013 
يان كات 23دسامبر سال 2001 

اليا كازان هفتم سپتامبر سال 2003     
الخاندرو كاسونا 17 سپتامبر سال 1965

آلبركامو  چهارم ژانويه سال1960 
مارتين كريمپ 14 فوريه سال 1956

ساموئل تيلور كلريج 25جوالي سال 1834 
ژان كوكتو 11 اكتبر سال1963

جرج كيسر چهارم ژوئن سال 1945
ديويد گاريك 20 ژانويه سال 1779 

آگوست يرژي گرتفسکي 41 ژانويه سال 1999 
كارلو گوتتزي چهارم آوريل سال 1806 

يوهان ولفگانگ گوته 22 مارس سال 1832
ادوارد گوردن گريك  چهارم سپتامبر سال 1907 

نيکالي گوگول 21 فوريه سال 1825
ساشا گيتري  24 جوالي سال 1957

گوت هلدا افرايم لسينگ  15 فوريه سال 1781 
ياكوب لنتس 24 مي سال1792   

هنري رني لنوار  سال1951
يوری لو بيموف  13 آگوست 2014  

فدريکو گارسيا لوركا 19 اوت سال1936
ديون لي هفتم جوالي سال 1967

كريستوفر مارلو اول ژوئن سال 1593 
جوديت مالينا 10 آوريل 2015 

آلساندرو مانزوني 22 مه سال 1873
والديمير ماياكوفسکي 14 آوريل سال1930

موريس مترلينگ  پنجم مه سال 1949 
فليب مسينجر  17 مارس سال 1640

سامرست موام 16 دسامبر سال 1965 
ژان باتيست مولير يکم فوريه سال 1673 

وسولد ميرهولد دوم فوريه سال1940
يوكيو ميشيما 25 نوامبر سال1970

آرتور ميلر 10 فوريه سال 2005
واختاناكوف  23مي سال 1922

ولفگانگ واگنر  18 آوريل  2010  
پيتر وايس 10 مي سال1982 

اسکاروايلد  30 نوامبر سال 1900
جوزپه وردي 27 ژانويه سال 1901 

اورسن ولز 19  اكتبر سال 1985 
تنسي ويليامز چهارم فوريه سال 1983

ويکتور هوگو  22 دسامبر سال 1885
لودويگ هولبرگ  هفتم ژانويه سال 1754

اوژن يونسکو 28 مارس سال 1994



زاد روز  هنرمندان جهان

زاد روز     هنرمندان جهان

Janury

4-  تولد يوكیو میشیما )1925-1970( 
نمايشنامه نويس ژاپني

5 - تولد فردريش دورنمات )1921-1990( 
درام نويس آلماني

8- تولدجیمز ساندرز)1925-2004(  
نويسنده بريتانیايي

9 -  تولد كارل چابك )1890( 
نمايشنامه نويس چك

9-- تولد سیمون دوبوار )1908-1986( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

9-  تولد هنري مولر )1929( كارگردان 
آلماني

10- تولد ركسکرامفورن)1941 – 1991(
كارگرداناتريشی

12- ياكوب لنتس)1792- 1751 (  
نمايشنامه نويس آلماني              

13 -  تولد ژيلبر سسبرون  )1913-1979( 
كارگردان فرانسوي

15- تولد ژان باتیست مولیر ) 1673 - 1622( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

17- تولد آنتوان چخوف )1860-1904( 
نمايشنامه نويس روس

20- تولد ران دنیس)1879 – 1968 (
كروگراف آمريکايی

21- تولد  پل اسکافیلد )1922-2008( 
بازيگر انگلیسي

22-- تولد گوت هلدا افرايم لسینگ )1781- 
1729( نمايشنامه نويس آلماني

23-تولد يوهان آگوست استريند 
برگ)1912-1849( نمايشنامه نويس سوئدي

24 -  تولد پیر كارون بومارشه )1799-
1732( نويسنده فرانسوي

25-  تولد سامرست موام )1965- 1874( 
نويسنده انگلیسي

26 -  آرمان گاتي )1924( نمايشنامه نويس و 
فیلمساز فرانسوي

 29 - تولد رومن روالن )1866-1944( 
درام نويس و بیوگرافي نويس فرانسوي

29- تولد ماتئیو يسنییك)1956(نمايشنامه 
نويس رومانیايی – فرانسوی

29- تولدجوان آكااليتیس) 1937 (
كارگردان آمريکايي

31- تولدآندره آنتون)1858 – 1943(
بازيگروكارگردان فرانسوی

Febrarury

1- تولد هوفمن استال )1929- 1874( 
نويسنده اتريشي

1- تولد واختانکوف )1922-1883( طراح 
صحنه و كارگردان روس

3- تولد ساراكین) 1971 – 1999(
نمايشنامه نويسبريتانیايی

4- تولد ژاک كوپو) 1879 – 1949(
كارگردان تاترونظريه پردازفرانسوی

3- تولد ساراكانه )1990 - 1971( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

4-تولد اگوبتي )1953- 1892( 
نمايشنامه نويس ايتالیايي

6-تولد كريستوفر مارلو )1564-1593( 
نمايشنامه نويس انگلیسي

6- تولدلیبروئر) 1937(نمايشنامه نويس 
وكارگردان آمريکايی

8- تولد جك لمون)1925 – 2001(
بازيگرامريکايی

8- تولد ژان فرانسوا رنوار  )1655-1709( 
نويسنده فرانسوي

9- تولد جو پشی)1943(بازيگرايتالیايی – 
آمريکايی

10- تولد وسولد میرهولد )1874-1940( 
كارگردان و نظريه پرداز روس

 10- تولد برتولت برشت )1898-1956( 
درام نويس و كارگردان آلماني

13- تولد ريچاردواگنر)1883 – 1870 (
اپرانويس شهیرآلمانی

14- تولد اريك انجل)1891 – 1966(
كارگردان آلمانی

14- تولد مارتین كريمپ )1956( 
نمايشنامه نويس بريتانیايي

17- درگذشت لي استراسبرگ )1928- 
1901( كارگردان لهستاني 

20- تولد جیمز جويس  )1941 - 1882( 
درام نويس ايرلندي

21-تولد ساشا گیتري )1885-1957( 
بازيگر و نمايشنامه نويس فرانسوي

21- تولد جیم سیمپسون) 1965( كارگردان 
آمريکايی

23- تولد رضاعبدو )1963 – 1995( 
كارگردان ايرانی – آمريکايی

 25- تولد كارلو گولدوني )1707-1793( 
كمدي نويس ايتالیايي 

25- تولد كارل اشتروس)1908 - 1985( 
كارگردان و بازيگرآلمانی

26- تولد ويکتور هوگو )  1885 - 1802( 
درام نويس فرانسوي

27- تولد جان اشتاين بك )1902-1968( 
نويسنده آمريکايي

28-تولد ديويد گاريك )1717-1779( 
بازيگر و نويسنده انگلیسي 

March

3- تولد آرين منوشکین)1939(كارگردان 
فرانسوی وموسس گروه تاترخورشید

7-تولدآلساندرومانزوني)1785-1873(
نظريه پرداز، نمايشنامه نويس و كارگردان 

ايتالیايي
8- تولد لوكا رونکونی)1933- 2013 (

كارگردان ايتالیايی
8- تولد چارلزدولین)1885 – 1949(

كارگردان فرانسوی
9- تولد نیکالي گوگول ) 1809-1825( 

نمايشنامه نويس روس
9- تولد ريچارد چیسالک )1937( بازيگر 

لهستاني
9- تولد ياكارا متیرو )1942( كارگردان 

رومانیايي
10- تولد پیتر شومان ) 1934( كارگردان 

آلماني
12- تولد ادوارد آلبي )1928( درام نويس 

آمريکايي
12- تولد جیم شارمن) 1945(كارگردان 



استرالیايی
14- تولد لفدودين) 1944 ( كارگردان روسی

15- تولد مارسل مارسو) 1923 – 2007 (
بازيگرمیموكروگراف فرانسوی

16- تولد آگوستوبوال )1931( كارگردان 
برزيلي

19- درگذشت پل اسکافیلد )2008( بازيگر 
انگلیسي

20- تولد هنريك ايبسن )1828-1906( 
درام نويس نروژي 

21- تولد پیتر بروک )1925( كارگردان 
بريتانیايي

21- تولد گري الدمن)1958( بازيگر 
انگلیسي

22-تولد يوهان كريستف فردريش فن 
شیللر)1832( نمايشنامه نويس 

آلماني
22- تولد اندرو لويدوبر )1948( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
23- تولد الخاندرو كاسونا )1903-1965( 

كارگردان و نمايشنامه نويس اسپانیايي 
24- تولد داريوفو) 1926(

كارگردان،بازيگرونمايشنامه نويس ايتالیايی
25- تولد ژانويالر) 1912 – 1971(كارگردان 

وبازيگرفرانسوی
26- تولد مارتین مکدونا) 1970(نمايشنامه 

نويسانگلیسی – ايرلندی
26- تولد تنسي ويلیامز )1914-1983( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
26- تولد داريو فو )1926( نمايشنامه نويس 

ايتالیايي
27 - روز جهاني تئاتر)1947( 

28- تولد اريك امانوئل اشمیت )1960( 
درام نويس فرانسوي 

30- تولد اروين پیسکاتور )1996( كارگردان 
و نمايشنامه نويس آلماني

April

4- تولد مارلون براندو )2004-1924( بازيگر 
آمريکايي   

4- تولد مارگريت دوراس) 1914 – 1996 ( 
رمان نويس ونمايشنامه نويس فرانسوی

 6 – تئودو شکانتور) 1915 – 1990( 
كارگردان لهستانی

 9 – برنار ماريکولتس)1948 – 1989 ( 
دراماتورژوكارگردان فرانسوی

10- تولد كارل اشترنهايم )1942 - 1878( 
نويسنده آلماني

12- تولد آلکساندر آستروفسکي ) 1886- 
1823 ( كارگردان و نمايشنامه نويس روس 

13= تولد ساموئل بکت )  1989- 1906 ( 
درام نويس ايرلندي

17- تولد تورنتون وايلدر )1897-1975( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

21 – رابرتسنفور دبروستین) 1927 (منتقد و 
كارگردان آمريکايی

22 – نیل آرمفیلد) 1955 ( كارگردان 
استرالیايی

22 – جك نیکلسون)1937  (بازيگرآمريکايی
23 – میشل هاوارد)1923 ( كارگردان 

آمريکايی وموسس كمپانی تاترهاوارد
23- تولد ويلیام شکسپیر)1564-1616( 

نمايشنامه نويس بريتانیايي
25- تولد آل پاچینو )1940( بازيگر 

آمريکايي 
28 –الیزابت لوكونت) 1944( كارگردان 

آمريکايی 
29- دنیل ديلوئیس) 1957 (بازيگرآمريکايی

May

1- تولد ياسمینا رضا )1959( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

3- تولد هنري رنه لنور )1951 - 1882 (
 4-آنا تولیواسیلییف) 1942  (كارگردان 

روسی تولد
 4-والر نووارينا) 1947 (دراماتورژسويیسی 

تولد 
6-تولد اورسن ولز )1985-1915( بازيگر و 

كارگردان انگلیسي
7-تولد رابیندرانات تاگور )1861-1941( 

شاعر و نمايشنامه نويس هندي
8- تولد آندره اوبي )1892( نويسنده 

فرانسوي  
9 -تولد الرس نورن) 1944( نمايشنامه 

نويسوكارگردان سوئدی
11-تولدمارتا گراهام) 1894 – 1991 ( 

كروگراف ونظريه پرداز آمريکايی 
12- تولد دبوراوارنر) 1953( كارگردان 

تئاترواپرا  بريتانیايی 
12-تولد فريت سکورتنر) 1892 – 1970( 

كارگردان آلمانی
13- تولد جولین بك )  1923- 1985 ( 

موسس لیوينگ تیاتر و كارگردان تاترآمريکايی 
14- تولد لود ودين )1894( كارگردان روسي

14- تولد ماريا ايرن فرونس )1930( 
كارگردان آمريکايي

15- تولد ماكس رودلف فريش )1991-
1911( درام نويس سوئیسي

15-تولد پیتر شفر) 1926 ( نمايشنامه نويس 
انگلیسی 

20- تولد جوناس وايتکوس) 1944 (
كارگردان لیتوانیايی

20
20- تولد اونوره دوبالزاک )1850- 1799(

رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي
20- تولد ولفگانگ برشرت )1921(

نمايشنامه نويس آلماني 
22- تولد جیمزالرنس الیويه) 1907-1989( 

بازيگر انگلیسي
26- تولد الکساندر پوشکین )1827- 1799( 

درام نويس روس
26-تولد گاستون بتی )1885- 1952 ( 

نمايشنامه نويس وكارگردان فرانسوی
-27 تولدايزادور ادانکن )1877- 14( 

سپتامبر 1927 .كرئوگراف فرانسوی 
30- تولد والترفلساشتاين) 1901 – 1975( 

كارگردانتاترواپرا . اتريشی 
31-تولد راينرورنرفاسبیندر) 1945 – 

1982( نمايشنامه نويس و كارگردان آلمانی  

June

4- تولد كارل فالنتین )1882-1948(
نمايشنامه نويس انگلیسي

4-تولد جوديت مالینا ) 1926 – 2015 ( 
بازيگروكارگردان تاترآمريکايی 

5- تولد لويی پاسکوال) 1951( كارگردان 
اسپانیايی 

5- تولد فدريکو گارسیا لوركا )1936- 1898( 
نمايشنامه نويس اسپانیايي

6- تولد مارتین اسلین )1918-2002( 
منتقد انگلیسي

7- تولد كالوس پیمان )1937( كارگردان 
آلماني  

10-تولد ريچاردفورمن) 1937 (
كارگردانآمريکايی 

11- تولد بن جانسون)1572-1637(
نمايشنامه نويس بريتانیايي

11- تولد فرديناند رايموند )1836 – 1790( 
نويسنده اتريشي

11- تولد آثول فوگارد )1932( نويسنده 
آفريقاي جنوبي

20- تولد لیلیان هلمن )1984-1905( 
نويسنده آمريکايي

20- تولد تاداشی سوزوكی) 1939 (
كارگردان ژاپنی 

25-تولد جورج ابوت)1887 -1995  ( 
كارگردان و بازيگرآمريکايی 

25- تولد امه مه زر )1913( نمايشنامه نويس 
آمريکايي

26- تولد سیدني هوارد )1939 - 1891 ( 



زاد روز  هنرمندان جهان
نويسنده و كارگردان آمريکايي

26- تولد اسالومیر مروژک )1930( نويسنده 
لهستاني

27- تولد لوئیجي پیراندللو )1867-1936( 
درام نويس ايتالیايي

30- تولد ادوارد گوردن گريك )1907-
1872( كارگردان بريتانیايي

July

3- تولد تام استاپارد )1937( 
نمايشنامه نويس بريتانیايي

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

4- تولد نیل سايمون )1927( نويسنده 
آمريکايي 

4-تولد نیل سايمون )1927( نمايشنامه 
نويس آمريکايی 

5- تولد والديمیر زاخاروف) 1946 – 2013 ( 
كرئوگراف و كارگردان روسی 

5- تولد ژان كوكتو) 1963- 1889( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

6- تولد الکساندر تايروف) 1885 – 1950 ( 
كارگردان،منتقدونظريه پرداز روسی  

10- تولد استال  آدلر ) 1901-1992( 
كارگردان و بازيگر آمريکايي

11- تولد ديويد آيوز) 1950 ( نمايشنامه 
نويس آمريکايی 

11- تولد يول براينر)1920 -1985( بازيگر
12- تولد دنیل هرزوگ)1964 (كارگردان 

آلمانی
14- تولد اينگمار برگمن )2007- 1918(

كارگردان و فیلمساز سوئدي
17- تولد جاتیندر ورما )1954( كارگردان 

تانزانیايي االصل انگلیسي
18- تولد ادوارد باند )1934( نويسنده 

بريتانیايي
18- تولد فرانکا رامه ) 1929- 2012 (

بازيگرايتالیايی 
19 – تولد اتیندكرو) 1898 – 1991 (

پدرمیممدرنو نظريه پردازفرانسوی
21- تولد جاناتان میلر )1934( كارگردان 

انگلیسي
23- تولد ژان آنوي )1910( درام نويس 

فرانسوي
23- تولد كريستو فرنیوتن ) 1936 ( 

كارگردان كانادايی 
24- تولد الکساندردوما )پدر( )1870- 

1802( رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي
26- تولد جرج برنارد شاو )1950 - 1856( 

درام نويس ايرلندي
26- تولد كوين اسپیسي )1959( بازيگر 

آمريکايي
26- تولد رمئو كاستلوچی )  1960( 

كارگردان ايتالیايی 
پینا باوش)  1940 – 2009  (كروگرافو 

كارگردان آلمانی  تولد-27

August

1-تولد سام مندس ) 1965 ( كارگردان 
بريتانیايی 

4-تولد دكالن دانالن)   1953( كارگردان 
انگلیسی

4-**** تولد پرسي بیش شلي )1822-
1792( نمايشنامه نويس آمريکايي

8- تولد داستین هافمن )1937( بازيگر 
آمريکايي

9- تولد ويکتورهايم )  1935(
بازيگر،نمايشنامهنويس فرانسوی 

 11- تولد جکی مکسول ) 1956(  دراماتورژ و 
كارگردان ايرلندی

11- تولد آگوست يرژي گرتفسکي ) 1999-
1933( كارگردان لهستاني

12- تولد هری كوپفر )  1935 ( كارگردان 
اپراآلمانی

17- تولد تد هیوز )  1930 – 1998( 
شاعرودراماتورژانگلیسی

17- تولد رابرت دنیرو )1943( بازيگر 
آمريکايي

18- تولد ادوارد نورتن )1969 (بازيگر و 
كارگردان آمريکايی 

23- تولد آلن كاپرو)  1927 – 2006 ( نظريه 
پرداز و پرفورمر آمريکايی

23- تولد ريچارد شکنر ) 1934( دراماتورژ و 
نظريه پردازآمريکايی

23- آرتور آداموف )1908-1970(  
نمايشنامه نويس روس

24- تولد والنتینا والنتینی ) 1957 ( منتقد و 
نظريه پرداز ايتالیايی

25- تولد سیمون مك برنی ) 1957 ( 
كارگردان بريتانیايی

27- تولد پاتريك كینمانس)1957 (
كارگردان اپرا ايرلندی

29- تولد میخايیل چخوف) 1891 – 1955 
( كارگردان و نظريه پردازروس

30-تولد ولفگانگواگنر) 1919 – 2010( 
كارگردان اپرا آلمانی

31- تولد ويلیام سارويان )1981- 1908( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

September

2= درگذشت آدلف آپیا ) 1928- 1862( 
نظريه پرداز، كارگردان و طراح صحنه سوئیسي

4= تولد آنتونن آرتو )1896-1948( 
كارگردان فرانسوي

5-تولد جان كیج ) 1912 -  1992( نظريه 
پرداز و آهنگساز آمريکايی 

7= تولد الیا كازان )2003- 1909( كارگردان 
آمريکايي

8-**** تولد آلفرد ژاري )1907 -1873( 
شاعر و نمايشنامه نويس سمبلیست فرانسوي

8-تولد ژان لويی بارو )1910 – 1994( 
كارگردان فرانسوی 

 9- تولد مکس راينهارت) 1873- 1943 ( 
كارگردان تاتراتريشی

13- تولد جي.بي. پرسیتا ي)1984- 1894( 
منتقد،  نظريه پرداز و درام نويس انگلیسي

14- تولد اريك بنتلي )1916( منتقد و 
كارگردان آمريکايي

16- تولد ژوزف چايکین ) 1935 – 2003 (
كارگردان تاتر و پداگوژيست آمريکايی

17- تولد يوريلوبی موف ) 1917 - 2014 ( 
بازگیر و كارگردان روسی

17= تولد امیل اوژيه )1889 -1820( 
نويسنده فرانسوي

20- تولد سوفیا لورن )1934( بازيگر 
ايتالیايي

25-تولد آن بوگارت)   1951( كارگردان 
آمريکايی 

26= تولد توماس استرنزالیوت )1965- 
1888( شاعر و درام نويس بريتانیايي

27- تولد پیتر سالرز )1957( كارگردان 
آمريکايي

30- درگذشت میخائیل چخوف )1955 - 
1891( كارگردان و نظريه پرداز روس 

October

1-تولد جوزپه وردي )1901-1813( اپرا 
نويس ايتالیايي 

3 تولد آلبرت هوسون )1912( 
نمايشنامه نويس بريتانیايي

4- تولد جیورجیواستره لر )1921( كارگردان 
ايتالیايي

4- تولد رابرت ويلسون )1941( كارگردان 
آمريکايي



4- تولد دكالن دانالن )1953( كارگردان 
انگلیسي

5- تولد دنیس ديدرو )1713-1784( 
نويسنده و بازيگر فرانسوي

5- تولد جاشوا الكوود لوگان ) 1908 – 1988 
( كارگردان آمريکايی 

 6- تولد جوان لیتل وود) 1914 – 2002 (
كارگردان تئاترانگلیسی

6- تولد يوجین اونیل )1953 - 1888( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

8= تولد میخائیل سباستین )1945  -1907( 
نويسنده رومانیايي

10= تولد هارولد پینتر )2008 - 1930( 
نويسنده و بازيگر بريتانیايي

11= تولد جورج الولي )1931( كارگردان 
آرژانتیني

11- تولد پیتراشتاين )1937( كارگردان 
آلماني

14- تولد باربارا ساس) 1915 – 2015 ( 
منتقدوكارگردان لهستانی

15- تولد يوكیونیناوا )1935( كارگردان 
ژاپني

15= تولد واسالوهاول )1936(
نمايشنامه نويس، كارگردان و بازيگر اهل چك

16= تولد اسکاروايلد )1900  - 1854(  
نمايشنامه نويس ايرلندي

16= تولد گونترگراس )1927( نويسنده 
آلماني

17- تولد كارل گئورگ بوخنر  )1836 - 
1813( نمايشنامه نويس آلماني
17- تولد آرتور میلر )1915( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
20- تولد تاسیساپرايسیدنی) 1973 (

21- تولد ساموئل تیلور كلريج )1834-
1772( نمايشنامه نويس و منتقد آمريکايي

21- تولد تد شون )1891  – 1972 ( 
كروگراف آمريکايی

22- تولد سارابرنارد) 1844 -1923( 
بازيگرفرانسوی

25-تولد كمال بشار) 1965 ( كارگردان ترک
27- تولد يان كات )2001-1914( منتقد 

انگلیسي 
28- تولد يوهان ولفگانگ گوته )1832 

-1749 ( نمايشنامه نويس آلماني
28- تولد لئو تولستوي )1910- 1828( 
شاعر، رمان نويس و نمايشنامه نويس روس

29- تولد موريس مترلینگ) 1949- 1862( 
نمايشنامه نويس بلژيکي

29- تولد ژان ژيردو    )1882( درام نويس 
فرانسوي

29- تولد ائوجنی باربا) 1936 (كارگردان 

تئاتروموسس گروه تاترادين ايتالیايی
 30-تولد پائولو گراسی) 1919  (كارگردان 

ايتالیايی – انگلیسی
31- تولدآگوست اِوردينگ )1928- 1999( 

كارگردان اپرا آلمانی

November

2= تولد پاتريس شیرو )1944( كارگردان 
فرانسوي

2-تولد ويکتورگارچا) 1934- 1982 (
كارگردان آرژانتینی 

 2- تولد كالیتو بیهتو) 1963 ( كارگردان 
اسپانیايی

 2- تولد پاتريس چرو)  1944 ( كارگردان 
تاترواپرا فرانسوی

5= تولد ديون لي )1967- 1913( بازيگر 
بريتانیايي 

5= تولد سام شپارد )1943( نمايشنامه نويس 
آمريکايي 

8- تولد پیتر وايس )1916-1982( 
نمايشنامه نويس آلماني

9= تولد ايوان تورگنیف )1883 -1818( 
نمايشنامه نويس روس

10= تولد آلبركامو )1960  - 1913 ( 
نويسنده فرانسوي

10-تولد ريچارد برتن )1984-1925( بازيگر 
انگلیسي

16- تولد اوژن يونسکو )1912-1994( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

17- تولد لی استراسبرگ ) 1901 – 1982 (
كارگردان ونظريه پرداز اوكراينی – آمريکايی

19- تولد فرانسیس نیکوالس دلسارته ) 
1811 – 1871 ( موزيسین و نظريه پرداز 

فرانسوی
21- تولد ايمون اسنکروسیوس)  1952 (

كارگردان لیتوانیايی
21- تولد ماريا كاسارس) 1922 – 1996 (

بازيگرفرانسوی
 22- تولد پیترهال )1930 ( كارگردان 
انگلیسی وموسس رويال شکسپیركمپانی

24- تولد فلیب مسینجر  )1640 -  1583( 
نويسنده انگلیسي

25- تولد جرج كیسر )1878-1945( 
نمايشنامه نويس آلماني

28- تولد الکساندر بلوک )1921- 1880( 
نويسنده روسي

30= تولد ديويد ممت )1947( نويسنده و 
كارگردان آمريکايي

30- تولد مارينا آبرامويچ )1946 ( پرفورمر و 
نظريه پردازصرب- آمريکايی

30- تولد ديويد ابرن) 1969 ( نمايشنامه 

نويس آمريکايی

December

1= تولد ارنست تولر ) 1939 - 1893 ( 
نويسنده آلماني 

تولد مارياكاسارس ) 1935( نمايشنامه نويس 
وكارگردان آمريکايی 1-

2- تولد بوتواشتراوس )1944( نمايشنامه 
نويس آلمانی

3= تولد لودويگ هولبرگ )1754- 1684( 
درام نويس دانماركي

4= تولد نیك ارمرود )1951( كارگردان 
انگلیسي

5- تولد تیمکروچ) 1965( 
دراماتورژوكارگردانبريتانیايی

6- تولد پیتر ها نتکه )1942( نمايشنامه نويس 
آلماني

9- تولد الکساندر ابوئرو )1918 – 2006 ( 
كارگردان آرژنتینی

10- تولد كنت برانا) 1960( كارگردان و بازيگر 
انگلیسي

12- تولد رابرت لوپاژ) 1957 ( نمايشنامه 
نويس و كارگردان فرانسوی

12- تولد آلدوتريونفو ) 1921 ( كارگردان 
ايتالیايی

12= تولد روبر لیپاژ )1957( كارگردان 
فرانسوي – كانادايي

13- تولد كريستوفر پالمر) 1929( شکسپیرن 
برجسته كانادايی

13= تولد كارلو گوتتزي) 1806 - 1720 ( 
نويسنده ايتالیايي

15= تولد كنستانتین استانیسالوسکي)1863( 
كارگردان و نظريه پرداز روس

15- تولد رودلف لبان) 1879 – 1958( 
كروگراف و نظريه پرداز صرب

15- تولد ژاک لوكوک )  1921 – 1999 ( 
نظريه پرداز و بازيگر فرانسوی

19= تولد ژان ژنه )1910-1986( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

19= تولد ژان كلودكارير )1931( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

23-تولد والديمیر دانچنکو)1858 – 1943( 
كارگردان ونظريه پرداز روسی 

24- تولد لوئی سجووت )1887 – 1951( 
بازيگر و كارگردان فرانسوی

24=تولد اوژن اسکريپ)1791-1861(
نمايشنامه نويس فرانسوي 

31- تولد آنتونی وهاپکینز) 1937( بازيگر 
بريتانیايی
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  فروردين

1/1- تولد جمشید اليق )1388-1310( بازيگر
1/1- تولد پري صابري )1311( كارگردان و 

مترجم
1/1- تولد پرويز زاهدي )1324( نمايشنامه نويس

1/1- تولد مهتاج نجومي )1328( بازيگر
1/1 - تولد احمد بیگلريان )1329(

1/1/  تولد علي اصغر شادروان )1331(  
بازيگروكارگردان

1/1/  تولد بدرالسادات برنجاني )1331(  
بازيگروكارگردان

1/1/  تولد حسن سلیمي فر )1332(  نمايشنامه 
نويس و كارگردان

1/1/  تولد حسین توشه )1333(  بازيگر
1/1- تولد علیرضا كوشك جاللی ) 1337 ( 

نويسنده و كارگردان 1/1- تولد مرضیه محبوب 
)1337( نمايشنامه نويس و كارگردان

1/1- تولد خسرو نشان )1338( رئیس مركز 
هنرهاي نمايشي ) 1383-1384(

1/1- تولد علیرضا نادري )1340( نمايشنامه نويس 
و كارگردان

1/1- تولد محمدعلي فردين )1341( بازيگر
1/ 1- تولد محمد سرابي )1342( بازيگر و 

كارگردان
1/1 - تولد عباس كريمي )1346( كارگردان

1/1 - تولد حسین صفي )1346(
1/1- تولد  شمس ا... اكبري )1347( كارگردان

1/1- تولد عباس سلطاني )1348( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

1/1/  تولد سعید آلبو عبادي  )1349(  نمايشنامه 
نويس و كارگردان

1/1- تولد محمدرضا بیگناه )1349( 
نمايشنامه نويس وكارگردان

1/1-تولد ساسان قجر)1350( 
بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان

1/1- تولد شهرام كرمي )1351( نمايشنامه نويس
1/1- تولد كتايون حسین زاده )1351( منتقد 

و بازيگر
1/1- تولد علي پاكدست )1351( كارگردان

1/1- تولد مهدي ذره  )1351( كارگردان
1/1تولد محمد خزاعي )1355( مدير فرهنگي

1/1 - تولد سعید زندي )1355( بازيگر
1/1 - تولد مهدي محمدي )1358( كارگردان

1/2- تولد هايده حائري )1333( بازيگر

1/2 - تولد علي سوزنچي )1334( بازيگر
1/2- تولد علي قرباني )1335( بازيگر

1/3- جواد مستخدمی )1337 ( مدير فرهنگی
1/3- تولد ولی اهلل شیر اندامی ) 1310 ( بازيگر

1/2- تولد  سهراب نیك فرجاد )1338(
1/3  - تولد عبدالخالق مصدق )1333(طراح 

صحنه و نورپرداز
1/3- تولد محمد اعلمي )1347( كارگردان

1/4- تولد علي رامز )1306( بازيگر
1/4تولد عزت ا... مقبلي)1367-1312( بازيگر

1/4- تولد هادي مرزبان )1323( كارگردان
1/4- تولد شبنم مقدمي )1351(  بازيگر

1/5- تولد حسن نجف لو )1369-1282( بازيگر 
و كارگردان 

1/5- تولد  محمد حسن رستماني )1329( بازيگر 
و كارگردان

1/5- تولد جواد افشین نژاد )1332( مدير فرهنگي
1/5 - تولد علیرضا حنیفي )1337( 

نمايشنامه  نويس ، بازيگر
1/5- تولد ريما رامین فر )1349( بازيگر و 

كارگردان
1/6 - تولد غالمرضا داورپناه )1333( بازيگر

1/7- تولد خسرو شکیبايي )1387-1323( بازيگر
1/7- تولد عنايت اهلل بخشی 

) 1324 ( بازيگر
1/7- درگذشت لرتا هايراپتیان)1290-1377( 

بازيگر
1/7/  تولد حسین شیدايي  )1328-1381(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
1/7/  تولد محمد رضا عبدالهي فرد  )1345(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
1/7- تولد برزو  ارجمند )1354( بازيگر

1/9 - تولد نعمت ا... گرجي )1379-1305( بازيگر
1/9- تولد رضا صابري )1327( كارگردان

1/10- تولد هدايت هاشمي )1354( بازيگر
1/11  - تولد علي رضايي)1327(نمايشنامه  نويس

1/11- تولد محمد يعقوبي )1346( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

1/12- تولد سیروس ابراهیم زاده )1317( مترجم، 
بازيگر و كارگردان

1/12- تولد جمشید جهانزاده )1330( بازيگر و 
نمايشنامه نويس

1/12- تولد عبداهلل برجسته ) 1360 ( كارگردان 
1/13- تولد سید رحیم 

موسوي)1334( نمايشنامه  نويس وكارگردان

1/14- تولد امیر قويدل )1388-1326( كارگردان 
و بازيگر

14/ 1- تولد عباس غفاري)1348( 
منتقد،كارگردان  و بازيگر

14/ 1- تولد رامتین بالف)1351( نمايشنامه نويس 
و كارگردان

1/15- تولد فريده سپاه منصور )1326( بازيگر
1/15/  تولد فاطمه توكلي  )1328(  بازيگر
1/15- تولد فاطمه نقوي )1333( بازيگر

1/15- تولد عادل بزدوده )1335( طراح عروسك 
و كارگردان

1/15- تولد حسین پارسايي )1346( بازيگر 
،كارگردان و رئیس مركز هنرهاي نمايشي از سال 

1384
15/ 1- تولد حسین ابراهیمي )1349( كارگردان

1/16- تولد نیما دهقان )1357( كارگردان
17/ 1- تولد علي شهابي )1323( بازيگر

1/17-تولد رحیم برزگر )1340( رئیس مركز 
هنرهاي نمايشي )1373-1376(

1/18- تولد حسن پورشیرازي )1336( بازيگر
1/8- تولد سعید موحدي)1345(نمايشنامه  نويس 

وكارگردان
1/20-  تولد ناصر جعفري )1325( بازيگر

1/20- تولد جمشید اسماعیل خاني )1381-
1329( بازيگر و كارگردان

20/ 1- تولد جعفر نورمحمدي)1347( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

1/22 تولد احمد آرام )1330( نمايشنامه نويس 
وكارگردان

1/22- تولد مجید واحدي زاده )1347( كارگردان 
و بازيگر

1/23- درگذشت شاهرخ مسکوب )1384-
1304( مترجم

1/23- تولد سیامك صفري )1343( بازيگر
1/24- تولد سهراب سلیمي )1329( بازيگر

24/ 1- تولد علي محمد رادمنش )1358( بازيگر 
و كارگردان

1/25- تولد اسماعیل محرابی
 ) 1323 ( بازيگر

1/25-تولد حسن رونده )1345( كارگردان و 
بازيگر

1/25- تولد علیرضا مهران
 ) 1359 ( بازيگر  

1/26- تولد محمدعلي كشاورز )1309( بازيگر
1/26/  تولد عبدالمجید حیاتي  )1337(  



نمايشنامه نويس و كارگردان
1/26/  تولد نويد محمدپور)1365(بازيگر

27/ 1- تولد ناصر ايزدفر )1335( بازيگر و 
كارگردان

1/27- تولد علي بي غم )1343( بازيگر و كارگردان 
1/29- تولد سمیرا سینايي )1349( طراح صحنه 

و كارگردان
1/30-  تولد  حمید شهراني )1355( كارگردان

1/31- تولد محسن حسن زاده 
) 1359 ( منتقد و نويسنده  

   ارديبهشت 

2/1- تولد حمید مظفري )1327( بازيگر و 
كارگردان

2/1/  تولد فرشید صمدي پور  )1337(  نمايشنامه 
نويس و كارگردان

2/1- تولد اردشیر محمودي فر )1348( 
نمايشنامه نويس

2/1- تولد رضا معطريان )1353( عکاس
2/1  تولد حمیدرضا نعیمي )1353( 

نمايشنامه نويس و بازيگر
2/2- تولد علیرضا پورمحمد )1330( بازيگر

2/2- تولد ماريا حاجیها ) 1337( چهره پرداز  
2/2/  تولد فرزاد زيدي نژاد  )1345(  نمايشنامه 

نويس و كارگردان
2/2-تولد ناصر حسینی مهر ) 1363 ( كارگردان  
2/3- تولد قطب الدين صادقي )1331( كارگردان 

و پژوهشگر
2/4- تولد كوروش تهامي )1350( بازيگر

2/4- تولد ارمغان بهداروند )1353( مديرعامل 
انجمن هنرهای نمايشی   )1394(

2/4- تولد فرشید بزرگ نیا )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان
2/5-  تولد حسین نجف لو 

 )1369-1282( بازيگروكارگردان
2/5- تولد احمد كامیابي مسك )1322( مترجم 

و پژوهشگر
2/7- تولد ايرج راد )1324( بازيگر و كارگردان

2/7 - تولد میثم عبدي  )1358( كارگردان
2/8- تولد جمیله شیخي )1380-1309( بازيگر

2/8- تولد حسین شاكري )1347( نويسنده و 
منتقد

2/9- تولد اسماعیل صدقیاني )1302-1382( 
بازيگر و كارگردان 

2/9 - تولد مرتضي هواسي )1349( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

2/9  - تولد سینا دلشادي  )1354( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

2/10- تولد آتیال پسیاني )1336( بازيگر، 
نمايشنامه نويس و كارگردان

2/10- تولد جابر عناصري )1324( پژوهشگر
2/10- تولد مژگان عیوضي )1358( طراح صحنه

2/11- تولد حمید سمندريان )1310 - 1391( 
مترجم و كارگردان

2/12- درگذشت عبدالحسین نوشین )1349-
1282( نمايشنامه نويس و كارگردان

2/12- تولد رضا ارحام صدر )1302-1387( 
بازيگر

2/12- تولد فرزانه كابلي  )1328( بازيگر
2/12 - تولد رامك مرداني )1355( بازيگر

2/13- درگذشت هايك كاراكاش )1339( 
مترجم، بازيگر و كارگردان

2/13- تولد پیام فروتن )1352( طراح صحنه
2/14- درگذشت اسماعیل داورفر )1311-1387( 

بازيگر
2/14/  تولد علي حاج علي عسگري  )1322(  

كارگردان
14/ 2- تولد حسن اسدي )1354( پژوهشگر و 

كارگردان
2/14- تولد داوود فرماني)1354(بازيگر

2/15- تولد مهرداد طوسي )1338(كارگردان 
و بازيگر

2/16- تولد جعفر بزرگي )1389-1296( بازيگر
2/16- تولد عالءالدين قاسمي )1332( 

تعزيه خوان
2/16- تولد ادنا زينلیان )1333( طراح صحنه 

و لباس
16/ 2- تولد مهدي حاجیان )1356( بازيگر

2/17- تولد مرتضی كاظمی ) 1336 ( معاون 
هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  ) 1376 - 

) 1382
2/18- تولد عزت ا... مهرآوران)1328( بازيگر، 

نمايشنامه نويس و كارگردان
2/19- تولد الله تقیان )1326( محقق، مترجم 

و بازيگر
2/20- حسین محمدي )1343( بازيگر و 

كارگردان
2/20- تولد پیام دهکردي )1356( بازيگر

2/22- تولد صاحب آهنگر ) 1361 ( كارگردان 
و بازيگر  

2/23- كريم اكبري مباركه )1332( بازيگر و 
كارگردان

2/24- تولد كامبیز صمیمي مفخم )1376-
1336( طراح عروسك و كارگردان 

2/24- تولد محمد حسین ناصر بخت )1343( 
كارگردان و پژوهشگر

2/25/ تولد محمود اخي )1324( كارگردان
2/26- تولد امیر دژاكام )1341( نمايشنامه نويس 

و كارگردان
27/ 2- تولد رحیم موسويان )1352( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان

  خرداد

3/1-درگذشت عباس نعلبنديان )1328-1367( 

نمايشنامه نويس
3/1 - تولد علي باسره )1335( بازيگر و كارگردان

3/1-  تولد علي شکري )1356( كارگردان
3/1- تولد علی مراد خانی  )1337 ( معاون هنری 

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی   ) 1392 ( 
3/2- تولد مهري وداديان )1315 - 1389( بازيگر

3/2- تولد علي تفضلیان )1329( نمايشنامه نويس 
و كارگردان

3/2- تولد مهرداد راياني مخصوص )1348( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

3/2- تولد حمید آذرنگ )1351( منتقد، 
نمايشنامه نويس و كارگردان و مدير فرهنگي

3/4- تولد احمد دامود )1318( كارگردان، مترجم 
و بازيگر

3/4/ تولد سعید نجفیان )1350( كارگردان
3/5- تولد هوشنگ قوانلو ) 1326 ( بازيگر  

3/5- تولد حسین فرخي )1338( كارگردان
3/6- تولد فرشید ابراهیمیان )1328( 

نمايشنامه نويس، منتقد و مترجم
3/8- تولد شهال حائري )1337( مترجم

3/9/ تولد احمد قهرماني )1328( كارگردان
3/9/  تولد حشمت ا... قاسمي  )1336(  

بازيگروكارگردان
3/10- تولد فخری خوروش ) 1308 ( بازيگر  

3/10-تولدداود فتحعلي بیگي )1329(  پژوهشگر، 
نمايشنامه نويس،كارگردان و بازيگر

3/10-تولد صمد چیني فروشان)1330(
مترجم،منقد و نويسنده

10/ 3- تولد محمد عبدالملکي )1331( بازيگر و 
كارگردان

3/10- تولد حسن سرچاهي )1347( كارگردان 
و بازيگر

3/10- تولد احمد مهرانفر )1353( بازيگر
3/10- تولد جمال برفي )1353( نمايشنامه  نويس 

وكارگردان
3/10- تولد حمیدرضا میر آخور )1358( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
3/11-تولد پرستو گلستاني )1350( بازيگر
3/12- تولد وحید آقاپور ) 1357 ( بازيگر و 

كارگردان  

3/13- تولد اسماعیل شنگله )1315( بازيگر
3/14/  تولد علیرضا پارسي  )1338(  نمايشنامه 

نويس و كارگردان
3/14- تولد سمانه زندی نژاد 

) 1363 ( كارگردان  
3/15- درگذشت ارسالن پوريا )1373 -1309( 

محقق و نويسنده
3/15- درگذشت حامد فرجي )1375( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
3/15/  تولد سید صادق فاضلي  )1342(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
3/15- تولد سامان ارسطو )1346( بازيگر



زاد روز هنرمندان ایرانی
3/15- تولد نغمه ثمیني )1352( نمايشنامه نويس

15/ 3- تولد حمید رحمتي )1363( بازيگر
3/17- تولد مرضیه برومند )1330( كارگردان

3/17/  تولد علي غالمي  )1330(  نمايشنامه نويس 
و كارگردان

3/17- تولد جواد اعرابي)1338(بازيگر
3/17- تولد هانیه توسلی )1358 ( بازيگر  

3/18- درگذشت غالمحسین نقشینه )1375-
1282( بازيگر و كارگردان تئاتر و سینما

3/18- تولد جهانگیر الماسي )1334( بازيگر
3/18- تولد صابر ابر ) 1363 ( بازيگر

3/20- تولد كیوان نخعی )1346( نمايشنامه نويس 
و كارگردان

3/21- تولد محمدرضا خاكي )1329( مترجم و 
كارگردان

3/21- تولد افروز فروزند )1347( نمايشنامه نويس
3/22- تولد بیژن مفید 22 خرداد) 1314 - 1363(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
3/22- تولد عبدالحي شماسي )1333( 

نمايشنامه نويس
3/22- تولد سیداشرف طباطبايی )1333( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی  )1394-
)1393

3/23  - تولد بابك دقیقي )1357( بازيگر و 
كارگردان

3/25- تولد ستاره اسکندري )1353( بازيگر
25/ 3 - تولد سولماز همت زاده )1358( كارگردان 

و بازيگر
3/26- تولد باقرصحرارودي )1321( بازيگر
3/28- تولد خسرو احمدي )1342( بازيگر
3/28- تولد حمیرا رياضي )1346( بازيگر

3/28- تولد حمدرضا جندقي )1356( كارگردان
3/29- تولد رضا كیانیان )1330( بازيگر و طراح 

صحنه
3/30- تولد عزت ا.. انتظامي )1303( بازيگر
3/30- تولد مژده شمسايي)1347( بازيگر

3/31-تولد محمد علي خبري )1334(
3/31- تولد احمد مرادي حقیقي )1340(بازيگر

3/31- تولد شهره لرستاني )1345( بازيگر

    تير

4/1- تولد حسین پاكدل )1338( نمايشنامه نويس 
وكارگردان 

4/1- تولدحسین طاهری)1338(مدير كل 
هنرهای نمايشی
)1392-1393(

4/1 - تولد علي شريفي )1344( نمايشنامه  نويس 
وكارگردان

4/1- تولد هادي حوري )1345( نمايشنامه نويس
4/1- تولد داريوش رعیت )1346( 

نمايشنامه نويس
4/1 - تولد عبید رستمي )1349( نمايشنامه نويس 

، بازيگروكارگردان
4/1- تولد سعید آهنگران مقدم )1351( بازيگر ، 

كارگردان و محقق
1/-4 تولد رضا ولي پور دهکردي )1351( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
4/2- تولد پرويز پرستويي )1334( بازيگر

4/2- تولد ابوالقاسم خشرو ) 1337 ( معاون هنری 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی )1369 - 1376 ( 

4/2- تولد ابراهیم گله دارزاده )1358( مديرعامل 
انجمن هنرهای نمايشی  )1391-1393( 

4/4- تولد میالد اكبرنژاد )1354 ( نمايشنامه 
نويس  

4/5- تولد محمد مهناني )1328( بازيگر و مدرس
4/6- تولد عطاءا... صفرپور )1324( بازيگر و 

كارگردان
4/6- تولد فريدون واليی ) 1351 ( نمايشنامه 

نويس و كارگردان  
4/7- تولد حمید ابراهیمي )1349( بازيگر و 

كارگردان
4/8- تولد نادر برهاني مرند )1349( 

نمايشنامه نويس و كارگردان
4/9- تولد فرشته صدرعرفايي )1341( بازيگر

4/10- تولد هرمز هدايت )1324( بازيگر
4/10- تولد سید مهرداد رضايي )1348( بازيگر
4/10- تولد محمد حسین زاري )1349( بازيگر

10/ 4- تولد فاطمه صمصامي)1354( 
بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان

4/10- مهدي پاكدل )1359( بازيگر
4/13 تولد مرتضي سیاه تیري  )1335(  كارگردان

4/13- تولد مسعود پاكدل )1350( عکاس و 
بازيگر

4/14- تولد علي عمراني )1339( بازيگر
4/14-  تولد شهال كوهستاني   )1345(  كارگردان

4/15- تولد محسن قبادي )1316( بازيگر
4/15- تولد رضا فیاضي )1332( بازيگر و 

كارگردان
4/16- تولد داريوش موفق )1348( بازيگر

4/16- تولد كاوه مهدوی ) 1357 ( نمايشنامه 
نويس

4/17- تولد بهروز بقايي )1332( بازيگر
4/17- تولد شهرام زرگر )1344( مترجم

4/19 - تولد عباس بني عامريان )1317( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

4/19- درگذشت ابوالقاسم جنتي عطايي )1372( 
نويسنده و پژوهشگر

4/19-  تولد سیدوحید فخرموسوي  )1354(  
بازيگر وكارگردان 

4/20-  تولد مهدی فخیم زاده )1331( كارگردان، 
بازيگر و مترجم

4/23- تولد نصیر ملکی جو ) 1363 ( كارگردان  
4/24- تولد فرناز بهزادي )1328( كارگردان و 

طراح عروسك
4/24-تولد     اسماعیل همتي)1334( پ ژوهشگر و 

نمايشنامه  نويس
4/25- تولد داود رشیدي )1312( مترجم، 

كارگردان و بازيگر
4/25- تولد داريوش گراوندي )1330( بازيگر

4/25- درگذشت سودابه اسکويي ) 1335-1385( 
نمايشنامه نويس و كارگردان 

4/26- تولد فريندخت زاهدي )1333( محقق 
و مترجم

4/26- تولد حسین مهکام )1359( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

27/ 4- تولد محمد درند  )1356( كارگردان
4/28درگذشت منصور واال مقام  )1380- 1315 

( بازيگر
4/28- تولد پرويز بشردوست )1329( 

نمايشنامه نويس
4/28- تولد وحید لك )1353( نويسنده و 

كارگردان
4/29-خسرو به آيین )1335(كارگردان و بازيگر

4/31-  تولد حبیب پورسیفي  )1323(  بازيگر
4/31- تولد يحیي ديواني )1324( بازيگر

  مرداد

5/1- تولد مظفر قرباني نژاد )1336( تعزيه خوان
5/1- تولد محمد حمزه زاده)1335( مديرعامل 

انجمن هنرهای نمايشی  )1389-1390(
5/1- تولد مريم كاظمی ) 1342 ( كارگردان و 

بازيگر  
5/1- تولد جلیل رفیعي )1350( نمايشنامه  نويس 

وكارگردان
5/2- تولد آرونددشت آراي )1360( كارگردان

5/3- تولد میالد نیك آبادی ) 1364 ( كارگردان
5/5- تولد داريوش ارجمند )1323( بازيگر

5/5 - تولد مرتضي كوراغلي )1335( بازيگر و 
كارگردان

5/5- تولد بهزاد صديقي )1348( منتقد و 
نمايشنامه  نويس

5/5 - تولد محسن حسین زاده )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

5/6-  تولد شکر خداگودرزي )1339(
5/7- درگذشت هادي اسالمي )1318-1372( 

بازيگر و كارگردان
5/7 - تولد ابراهیم مطیعي )1327( نمايشنامه 

نويس و پژوهشگر
5/7- تولد رحیم نوروزي )1346( بازيگر 

5/7- تولد شیوا مسعودي )1353( پژوهشگر و 
مترجم

5/8- تولد پوپك گلدره )1385-1350( بازيگر
5/8- تولد ساناز بیان )1362 ( نمايشنامه نويس 

و كارگردان
5/9- تولد  عبدالرضا قراري )1347( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
5/10- تولد محمود دولت آبادي)1319( بازيگر، 



نمايشنامه نويس و رمان نويس
5/12- تولد محمد قاضي )1376-1292( مترجم

5/12- تولد جالل تهراني )1347( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

5/13- تولد سیروس همتي )1351(  
نمايشنامه نويس وكارگردان 

5/14- تولد ژاله علو )1306( بازيگر
5/14- تولد جالل ستاري )1310( مترجم و 

محقق
5/14  - تولد صادق عاشورپور )1332( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
5/14- تولد حمید پورآذري )1347( كارگردان

5/15- تولد پرويز تايیدي )1316( مترجم، 
نويسنده و كارگردان

5/15/ تولد محمود قبه زرين )1319( نمايشنامه 
نويس و كارگردان

5/15- تولد سعید خیرالهي )1359( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

5/17- درگذشت عنايت ا... شهیدي )1382( 
پژوهشگر

5/18- تولد رحمت امیني )1350( منتقد ، 
نمايشنامه  نويس و كارگردان

5/18- تولد هومن اليق )1379-1354( بازيگر
5/19- تولد ملك جهان خزائي )1328( طراح 

صحنه و لباس
5/20- تولد امین تارخ )1332( بازيگر

5/20- تولد افشین خورشید باختري )1345( 
منتقد، پژوهشگر 

و بازيگر
5/20- تولد فاتح بادپرو ا )1350( كارگردان

5/21- تولد مهرا نه مهین ترابي)1336( بازيگر
5/22- تولد شیرين بزرگمهر )1326( مترجم و 

كارگردان
5/23- تولد علي حاتمي )1323-1375( 

نمايشنامه نويس وكارگردان 
5/23- تولد محمدامیر ياراحمدي )1331( 

نويسنده
5/23- تولد عباس شادروان )1335( مترجم، 

كارگردان و نمايشنامه نويس
5/23/  تولد عبدالرضا سواعدي  )1347(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
5/24- تولد سعدي افشار )سعدا... زحمت خواه( 

)1313- 1392( بازيگر
5/25- تولد بهناز جعفري )1353( بازيگر
5/25/  تولد نصرت ا... مسعودي  )1332(  

نمايشنامه نويس و كارگردان
5/27- تولد هاله مشتاقی نیا ) 1358 ( 

نمايشنامه نويس  
5/28- تولد مهدي مکاري )1348( كارگردان

5/28- تولد ندا هنگامي )1356( كارگردان
5/30- تولد فرزان سجودي )1340(  زبانشناس 

و پژوهشگر
5/31- تولد آشا محرابی )1352( بازيگر

5/31- تولد علي هاشمي )1356( كارگردان

   شهريور

6/1- تولد گوهر خیرا نديش )1333( بازيگر 
6/1/  تولد حسین مهرآذين  )1329(  كارگردان

6/1/  تولد عبدالرضا حیاتي  )1332(  نمايشنامه 
نويس و كارگردان

6/1- تولد محمد حسین ايمانی خوشخو )1339 
( معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  

) 1389 - 1383(
6/1- تولد قدرت ا... فتحي )1341( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
6/1- تولد علي اصغر خطیب زاده )1344( 

نمايشنامه  نويس،بازيگروكارگردان
6/1- تولد صا بر دل بینا )1347( نمايشنامه  نويس 

و كارگردان
6/1- تولد نرمین نظمي )1352( طراح صحنه

6/1- تولد  ناصر كريمي نیك )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

6/1- تولد توحید معصومي )1354(كارگردان 
و بازيگر

6/1- تولد ناصرحبیبیان ) 1359 ( نمايشنامه 
نويس و كارگردان  

6/2- تولد  قادر آشنا)1344( مدير كل هنرهای 
نمايشی

6/2- تولد  جالل برفي )1350( بازيگر
6/3/  تولد مرتضي آرا  )1320(  كارگردان

6/3- تولد علي فرحناک ) 1351( نمايشنامه  نويس 
وكارگردان 

6/4- تولد اكبر عبدي )1339( بازيگر
6/5  - تولد محمد رضا زندي )1331( بازيگر و 

كارگردان
6/5-    تولد سید مجید پرهیز    )1342(    

كارگردان
6/5- تولد احمدرضا رافعي بروجني )1352( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
6/6- تولد سید  مهدي شجاعي )1339( 

نمايشنامه نويس و پژوهشگر
6/7   - تولد رمضان امیري )1323( 

نمايشنامه نويس و كارگردان
6/7- تولد محمد احمدي )1330( 

نمايشنامه  نويس و كارگردان
7 /6 - تولد سعادت ا... همت زاده )1339( بازيگر

6/7 - تولد محمد رضا سمیع )1346( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

6/8- تولد امیر اثباتي )1335( طراح صحنه و لباس
6/9- تولد سهیال رضوي )1333( بازيگر

6/10- تولد حسین احمدي نسب )1328( 
كارگردان

6/10- تولد فرهاد مهندس پور )1339( نويسنده 
و كارگردان

6/10- تولد سیما تیرانداز )1353( بازيگر و 

كارگردان
6/10- تولد امیر جعفري )1353( بازيگر

6/10- تولد رويا میرعلمی ) 1357 ( بازيگر
6/11- تولد منیژه محامدي )1323( مترجم و 

كارگردان
6/11- تولد محمود فرهنگ )1332( كارگردان 

و بازيگر
6/11-تولد علي منتظري )1337( رئیس مركز 

هنرهاي نمايشي ) 1366-1371(
6/14- تولد محمد جواد كبودرآهنگي )1338(

6/14- تولد روح ا... حبیب زاده )1335( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

6/14- تولد  نادر فالح )1352( بازيگر و كارگردان
6/15-تولد پیمان شريعتی ) 1351 ( بازيگر
6/15- تولد فرزين صابوني )1354( بازيگر

17/ 6- تولد احمدرضا قرباني )1348( بازيگر و 
كارگردان

6/17- تولد نسیم ادبي )1353( بازيگر
6/17- تولد ستاره پسیانی ) 1364 ( بازيگر   

6/18- تولد جالل تجنگي )1354( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

6/19 - تولد محمد لطفي )1343( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

6/20- تولد پرويز پورحسیني )1320( بازيگر
6/20- تولد رضا ژيان )1381-1328( بازيگر و 

كارگردان
6/20- تولد حسین كیاني )1353( 

نمايشنامه نويس
و كارگردان

6/20/  تولد يعقوب صديق جمالي  )1353(  
نمايشنامه نويس و كارگردان

6/20 - تولد جهانشیر ياراحمدي )1352( بازيگر 
و پژوهشگر

21/ 6- تولد هوشنگ معتمدي )1312( بازيگر و 
طراح صحنه

6/21- تولد محمد چرم شیر )1339( 
نمايشنامه نويس

6/24- تولد مريم سعادت )1337( بازيگر و 
كارگردان

6/24- تولد حسین سلیمي )1342(  رئیس مركز 
هنرهاي نمايشي ) 1376-1379(

6/24- تولد كیو مرث مرادي )1351( كارگردان
6/25- تولد هوشنگ توكلي )1327( بازيگر

6/25 - تولدرضا كمال علوي )1336( كارگردان
6/25/  تولد سعید بهروزي  )1339(  نمايشنامه 

نويس،بازيگروكارگردان
25/ 6- تولد حسین عباس زاده )1349( 

نمايشنامه  نويس ،كارگردان و بازيگر
25/ 6- تولد فرزاد صفدري )1350( 

نمايشنامه  نويس
6/25/  تولد محسن سراجي  )1350(  بازيگر و 

كارگردان
6/25- تولد امیرحسین شفیعی ) 1363 ( 



زاد روز هنرمندان ایرانی
كارگردان  

6/26  - تولد فريبا چوپان نژاد )1345( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

6/26-تولد سید صادق موسوي )1358( 
مديرفرهنگي 

6/27- تولد فرهاد آئیش )1331( بازيگر، 
نمايشنامه نويس

 و كارگردان
6/27-تولد محمدمهدی خاتمی)1348( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی  )1391-
 )1390

6/27 - تولد محمد مهدي خاتمي )1348( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

6/27- تولد الهام پاوه نژاد )1350( بازيگر
28/ 6- تولد محمدرضا صمیمي )1325( بازيگر
6/28- تولد بهروز غريب پور )1329( پژوهشگر، 

نمايشنامه نويس و كارگردان
6/29- تولد سعید ذهني )1346( آهنگساز

6/30- تولد مهدي رحیمیان)1319( بازيگر
6/30- تولد حسین مسافر آستانه )1339( 

نمايشنامه نويس
، كارگردان و بازيگر

6/30- تولد اصغر خلیلي )1355( كارگردان و 
نمايشنامه نويس 

6/30- تولد محمد عرب اسدي )1356( كارگردان 
و بازيگر

6/30- تولد محمد باقر نباتي مقدم )1357( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

6/30- تولد رضا مهدی زاده ) 1357 ( طراح صحنه 
و لباس  

31/ 6- تولد علي عابدي )1349( نمايشنامه  نويس 
وكارگردان

6/31- تولد احسان ملکی ) 1360 ( كارگردان  

 مهر

7/1-  تولد ولي ا... ترابي )1315-1392( نقال
7/1 -  تولد مهدي ثاني )1324( بازيگر و كارگردان

7/1- تولد مسعود موسوي )1337( منتقد و 
كارگردان

7/1- تولد سیدغالم اورازاني )1335( بازيگر و 
كارگردان

7/1- تولدحسین اقبالیان )1339( كارگردان
7/1-  تولد محمدعلي پیر سبزي )1349( 

كارگردان
7/1- تولد امیرحسین نوروزي )1349( كارگردان

7/1- تولد پريسا مقتدی )1349( بازيگر و 
كارگردان

7/1- تولد كوروش زارعي )1350( بازيگر و 
كارگردان

7/1-  تولد علي دانش )1350(بازيگر
7/1-  تولد علي سلطاني )1353( پ ژوهشگر
7/1 - تولد لیال خرمايي پور )1358( بازيگر

7/2- تولد سیامك احصايي )1336( طراح صحنه 
و لباس

7/2- تولد محسن سلیماني فارساني )1348(

نمايشنامه  نويس ، كارگردان و بازيگر
7/3-تولد علي نرگس نژاد )1359( كارگردان

7/4- تولد فردوس كاوياني)1320( بازيگر
7/4- تولد هما روستا )1325 - 1394( بازيگر، 

مترجم و كارگردان
7/5- تولد محمد مساوات ) 1362 ( كارگردان و 

نمايشنامه نويس  
7/8 - درگذشت مهین ديهیم )1380( بازيگر
7/9- تولد احمد آقالو )1387-1328( بازيگر

7/9- تولد سعید كشن فالح )1335( كارگردان
7/10- تولد اكبر رادي )1318-1386( 

نمايشنامه نويس 
7/10 -تولد ولي شیر اندامي )1318( كارگردان 

و بازيگر 
7/10-تولد حمید جبلي )1337( بازيگر

7/12- تولد علی پويان ) 1323 ( نمايشنامه نويس  
و كارگردان  

7/12- تولد حسن دادشکر )1326( كارگردان 
و بازيگر

7/13- تولد آزاده پورمختار )1333( كارگردان و 
طراح عروسك

7/15/ تولد خسرو پاياب )1322( نمايشنامه نويس 
و كارگردان

7/15- تولد داريوش مودبیان )1338( مترجم، 
كارگردان و بازيگر

15/ 7- تولد  نصرت ا... سپهر )1343( 
نمايشنامه نويس

7/16- تولد رضاكرم رضايي )1316- 1389(  
مترجم ، نمايشنامه نويس ، كارگردان و بازيگر
16/ 7- تولد ايرج محرمي )1355( كارگردان

7/17-  تولد ناصر عرفانیان )1339( عکاس
7/19- تولد جمشید شاه محمدي )1316( بازيگر 

20/ 7-  تولد صفر روحي نامقي )1332( بازيگر
20/ 7 تولد محمدرضا شجريان )1336( بازيگر
7/20- تولد افشین هاشمي )1354( بازيگر و 

كارگردان
7/21- تولد كاظم بلوچي )1335( بازيگر و 

كارگردان
22/ 7- تولد حسین راضی ) 1323( مديرعامل 

انجمن هنرهای نمايشی   )1387-1389( 
7/24- تولد شهريار تیمورپور )1335( چهره پرداز

7/24- تولد ماندانا كريمي )1347( كارگردان
7/24- تولد امیر كرباليی زاده ) 1358 ( بازيگران

7/27- تولد انوشیروان ارجمند )1327 - 1393( 
بازيگر

7/27- تولد ناصح كامکاري )1342( كارگردان
7/26- تولد چیستا يثربي )1347( 

نمايشنامه نويس
7/28- تولد حمیدرضا افشار )1334( مترجم و 

كارگردان
7/28- تولد حسین محب اهري )1335( بازيگر

7/29-تولد مجید شريف خدايي )1343( رئیس 
مركزهنرهاي نمايشي) 1379-1382(

30/ 7- تولد صديقه شريف پور )1326( نويسنده 
و منتقد

  آبان

8/1  - تولد غالمحسین دريانورد )1342( 
نمايشنامه نويس

8/3- تولد محمود استاد محمد )1329 - 1392( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

8/4- تولد بهرام ابراهیمي )1334( بازيگر
8/4- تولد نیکو خردمند)1311 - 1389( بازيگر

8/6- درگذشت شاهین سركیسیان )1345-
1286( نمايشنامه نويس و كارگردان  

8/8- درگذشت مصطفي اسکويي )1302-1384( 
كارگردان

8/10- تولد مرتضي احمدي )1303- 1393( 
بازيگر 

8/10- مرتضی حاج صید احمدی
 ) 1303 ( نمايشی   ) 1381 (

8/10- تولد علي سلیماني سرنسري )1350( 
بازيگر 

8/12- تولد تاجبخش فنائیان )1329( كارگردان 
12/ 8- تولدحجت ا... سبزي )1338( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
8/13- تولد سعید شاهپوري )1340( 

نمايشنامه نويس  و كارگردان
8/13/  تولد محمد رمضاني  )1343(  نمايشنامه 

نويس و كارگردان
8/13/  تولد فرهاد رحمان زاده  )1345(  بازيگر
8/14/ تولد منصور حمیدي )1328( كارگردان

8/19- تولد محمد ابراهیمیان )1325( 
نمايشنامه نويس 

8/19- تولد منصور خلج )1329( مترجم، 
پژوهشگر، كارگردان و بازيگر

8/19- تولد منوچهر اكبرلو )1341( پژوهشگر، 
منتقد و نويسنده

8/19- تولد جابر رمضانی ) 1367 ( كارگردانی و 
نمايشنامه نويسی

8/21- تولد مهري مهر نیا )1387 - 1305( بازيگر
8/21- تولد علی اصغر راسخ راد ) 1345 ( 

كارگردان
8/22- تولد گالب آدينه )1332( بازيگر و 

كارگردان
8/23- تولد مهدي فروغ )1387-1290( مترجم 

و كارگردان
8/23- تولد سیدحسین فدايي حسین )1345( 

نمايشنامه  نويس و پژوهشگر
8/23- تولد سپیده نظري پور )1350( كارگردان 

و بازيگر
8/24- تولد محمدرضا كوهستاني )1359( 

نمايشنامه نويس
8/25- تولد حسن پارسايی )1331( منتقد و 

نويسنده
8/26- تولد آرش دادگر )1352( كارگردان

8/27- تولد فاطمه معتمدآريا )1340( بازيگر
8/27- شهرام نوشیر  )1346( نمايشنامه  نويس 

و كارگردان
8/28- طاها عبدخدايي )1326( رئیس مركز 

هنرهاي  نمايشي )1361-1366(
8/30- تولد مائده طهماسبي )1336( بازيگر



  آذر
 

9/1- تولد داريوش اسد زاده ) 1302 ( بازيگر
9/1 تولد ايرج صغیري )1325( نمايشنامه  نويس 

وكارگردان
9/1- تولد فرخ نعمتي )1330( بازيگر

9/1- تولد جواد ذوالفقاري )1331 -1390( 
كارگردان و مترجم

9/1- تولد علیرضا اوسیوند)1336( بازيگر 
9/1/  تولد زهره عباسي زاده  )1348(  بازيگر

9/1-  تولد    سیدرضي محمودي )1349(
نمايشنامه  نويس،كارگردان و بازيگر

9/2-  تولد علي زارعي )1341( كارگردان و بازيگر
9/5- افتتاح تاالر »مولوي« )1351(

9/5- تولد خسرو حکیم رابط )1309( 
نمايشنامه نويس

9/5- تولد خسرو خورشیدي )1311( طراح صحنه
9/5- تولد محمدرضا الوند ) 1343 ( نويسنده و 

كارگردان
9/5- تولد ايوب آقاخاني )1354( نمايشنامه نويس 

و كارگردان
9/5- تولد سروش طاهری ) 1358 ( بازيگر  
9/6- تولد جمشید مشايخي )1313( بازيگر

9/6- تولد صادق هاتقي )1323( بازيگر و 
كارگردان

9/6  تولد عبدالرضا ثامري  )1347(  نمايشنامه 
نويس و كارگردان

9/7- تولد رضا لنکراني )1309( تعزيه خوان
9/7- تولد حمید امجد )1347( نمايشنامه نويس 

و كارگردان
10/ 9- تولد فاطمه سرلك )1357( بازيگر و 

كارگردان
9/12- تولد فرهاد ناظر زاده كرماني)1326( 

نويسنده و پژوهشگر
9/14- تولد علي ارحام صدر )1386- 1393( 

بازيگر
9/15- تولد بهرام شاه محمدلو )1329( بازيگر و 

كارگردان
9/16- تولد مرتضی يوسف دوست ) 1323 ( طراح 

صحنه
9/16- تولد مهدي هاشمي )1325( بازيگر و 

كارگردان
9/16 - تولد مهدي جعفري )1361( بازيگر

9/17- تولد الهام كردا ) 1357 ( بازيگر
9/19- درگذشت علي اصغر گرمسیري )1379-

1290( بازيگر و كارگردان
9/19-تولد هوشنگ هیهاوند )1338( بازيگر، 

كارگردان ومنتقد
9/20- تولد حسین سبحاني )1352( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
9/20 - تولد مسلم سلیمانیان )1357( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
9/22- تولد اسماعیل خلج )1324( كارگردان 

9/22 - تولد حسن عابدي )1351( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

9/24- تولد محمود عزيزي )1323(
9/24- تولد مهوش افشارپناه )1328( بازيگر

24/ 9- تولد امید عزيزي )1352( بازيگر و 
كارگردان

9/25- تولد محسن شاه ابراهیمي )1333( طراح 
صحنه و لباس

9/25- تولد ناهید مسلمي )1334( بازيگر
9/25/ تولد شهرام خدايي )1344( كارگردان

9/27- تولد مهدي فتحي )1382-1318( بازيگر
9/27- تولد اصغر همت )1331( بازيگر و 

كارگردان
9/27- تولد روزبه حسینی )1357( منتقد و 

نويسنده
9/28- تولد ثريا قاسمي )1319( بازيگر

9/29- تولد مسعود شاهي )1329( رئیس مركز 
هنرهاي نمايشي ) 1371-1373(

9/29- تولد محمد رحمانیان )1341( 
نمايشنامه نويس  و كارگردان

9/29- تولد مهتاب نصیرپور )1344( بازيگر
9/30- تولد حمید شاه آبادی ) 1343 ( معاون 

هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   ) 1392- 
 ) 1389

    دي 

10/1- تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و 
كارگردان

10/1- تولد احمد واحدي زاده ) 1331-1384( 
بازيگر

10/1- تولد هنگامه مفید )1335( طراح عروسك 
و محقق

1/ 10- تولد كیانوش بهروزپور )1343(
1/ 10- تولد اكبر دانیالي )1355( بازيگر

2/ 10- تولد اسماعیل پاشايي )1337( بازيگر
10/2- تولد سیدجواد طاهري )1349( 

بازيگروكارگردان
3/ 10- تولد جمشید داورپناه )1339( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان
10/3- تولد اعظم بروجردي )1346( 

و كارگردان نمايشنامه نويس ّّ
10/5- تولد بهرام بیضايي )1317( پژوهشگر، 

نمايشنامه نويس و كارگردان
10/5-تولدمحمد هادي نامور )1328( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان
10/5- تولد هما جديکار )1333( پژوهشگر و 

مترجم
5/-10 تولد علیرضا زارعي )1338( بازيگر و 

كارگردان
10/5- تولد هومن برق نورد )1348( بازيگر

10/5 تولد-خسرو امیري )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

10/6- تولد رضا رويگري )1325( بازيگر
10/6- شهادت حسین قشقايي )1327-1357( 

نويسنده
10/9- تولد مسعود دلخواه )1336( كارگردان
10/10- درگذشت هوشنگ حسامي )1379-

1317( مترجم ، نوسینده و كارگردان
10/10- تولد صمد واحدي زاده )1340( 

كارگردان و بازيگر

10/10- تولد رضا جوشعار )1352( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

10/11- تولد مريم معترف )1324( كارگردان 
و بازيگر

10/12- درگذشت مهین اسکويي )1384-
1308( كارگردان

10/13- تولد رضا ثروتی ) 1362 ( كارگردان ، 
نمايشنامه نويس و طراح صحنه

10/14- تولد يوسف صديق )1328( پژوهشگر 
و كارگردان

10/14- تولد محمد اطبايي )1340( كارشناس 
حوزه بین الملل

10/14- تولد فريبا كامران )1346( بازيگر
10/14- تولد آرش عباسي )1356( 

نمايشنامه نويس
10/15- تولد خسرو شهراز )1330( بازيگر و 

كارگردان
10/15/تولد اسد صادقي )1329( كارگردان

10/15- تولد شهین علیزاده ) 1334 ( بازيگر
10/5- تولد مهدی شفیعی )1353( مدير كل 

هنرهای نمايشی 1393
10/17تولد اشکان خیل نژاد

)1367( بازيگر،كارگردان و طراح صحنه و لباس
10/18- خیراهلل تقیانی پور ) 1362 ( كارگردان 

10/19- تولد هواس پلوک )1332( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

10/20- تولد مهدي فخیم زاده )1331( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

10/20- تولد جواد عزتی ) 1360 ( بازيگر   
10/21- تولد آزيتا حاجیان )1336( بازيگر و 

كارگردان
10/21- تولد حمید لطفي )1349( بازيگر

10/22- تولد جعفر والي )1312( بازيگر
10/22  درگذشت فیروزبهجت محمدي )1387-

1315( بازيگر
10/22- تولد علي رفیعي )1317( كارگردان و 

طراح صحنه
10/22- تولد زهرا اسماعیلي )1352( بازيگر

10/22- تولد احمد شهدادي )1353( 
نمايشنامه  نويس وكارگردان

10/23- تولد ا.م به آذين )محمود اعتمادزاده( 
)1385-1293( مترجم

10/23- تولد نصرا... قادري )1339( منتقد ، 
نمايشنامه نويس و كارگردان

10/24- تولد غالمحسین ساعدي )1364-
1314( نمايشنامه نويس

10/25- تولد مجید جعفري )1330( كارگردان 
و بازيگر

10/25- تولد مجید كاظم زاده مژدهی ) 1359 (
نمايشنامه نويس و كارگردان

10/27- تولد سید جواد هاشمي )1344( بازيگر 
و كارگردان

10/28- تولد محمد رضايي راد )1345( محقق ، 
نمايشنامه نويس  و كارگردان

10/28-محمد حسن معجوني)1347(   
نمايشنامه  نويس و كارگردان

10/29- تولد حسن باستاني )1340(   



زاد روز هنرمندان ایرانی
نمايشنامه نويس

10/30- تولد داود كیانیان )1321( پژوهشگر، 
نمايشنامه نويس و كارگردان

   بهمن

11/1- تولد بهزاد فراهاني )1323( 
نمايشنامه نويس ، كارگردان و بازيگر

11/1- تولد فريده گرمساري )1352( كارگردان 
و بازيگر

1/ 11- تولد خداداد خدام )1353( كارگردان
11/2- تولد اكبر زنجانپور )1323( بازيگر و 

كارگردان
2/ 11- تولد غالمرضا عزيزي )1328( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و كارگردان
11/2/  تولد علي اصغر كهن قنبريان  )1332(  

كارگردان
11/2- تولد اردشیر صالح پور )1336( نويسنده 

و كارگردان
11/2- تولد كوروش نريماني )1348( 

نمايشنامه نويس و كارگردان
11/2-تولد رضا فوادي )1349( كارگردان و 

بازيگر
2/ 11- تولدرحمان هوشیاري )1353(

نمايشنامه نويس
3/ 11-تولد احمد حبیب زاده )1330( كارگردان

11/3- تولد مسعود رايگان )1333( بازيگر
11/3-تولد محمد رسول صادقي)1356( 

نويسنده و منتقد 
4/ 11 -تولد مینا سیاح )1340( بازيگر

11/6/  تولد محمد نوروزي بابادي  )1330(  
كارگردان

11/6- تولد فرهاد شريفی ) 1348 ( بازيگر  
11/8- افتتاح »تئاتر شهر« )1351(

11/8- تولد افسانه ماهیان ) 1352 ( كارگردان  
11/8- تولد يوسف باپیری ) 1359 ( كارگردان  

11/9 - علیرضا خمسه )1331( 
بازيگر

11/11- تولد علي عرب )1340( بازيگر و 
كارگردان

11/11- تولد رضا گوران )1358( كارگردان
11/12- تولد حسین كسبیان )1312-1385( 

بازيگر
11/12- تولد بهمن فرسي )1312( 

نمايشنامه نويس
 11/12- تولد محسن حسیني )1336( كارگردان 

و بازيگر
11/12- تولد حبیب رضايي )1348( بازيگر و 

كارگردان
11/12- برگزاري اولین دوره جشنواره فجر 

)1361(
11/13/  تولد احمد نجوايي  )1331(  كارگردان
11/14- تولد غالمعلي رضايي )1331( بازيگر و 

كارگردان
11/14- تولد محمد حیدري )1349( كارگردان

11/15- تولد علي نصیريان )1312( بازيگر ، 
نمايشنامه نويس و كارگردان

11/15- تولد محمدرضا ابوالحسني )1338( 
كارگردان

11/15- تولد قاسم اسماعیلي )1353( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

11/16- تولد محمد ساربان )1326( بازيگر
11/16- تولد منصور براهیمي )1335( 

پژوهشگر و مترجم
11/18- تولد نگار عابدي )1350( بازيگر

11/19- تولد مجید میرفخرايي )1329( طراح 
صحنه و لباس

11/19 - تولد زهرا صبري )1345( كارگردان
11/20- تولد شهاب حسین پور ) 1363 ( 

كارگردان
11/21- تولد پريندخت عابدی نژاد ) 1338 ( 

طراح صحنه و لباس
11/21/  تولد محمد علي صادق حسني  

)1341(  كارگردان
11/23-تولد آزاده انصاري )1350( كارگردان

11/24- رويا نونهالی ) 1341 ( بازيگر و 
كارگردان

11/25- تولد عبدالرضا بلوچ نژاد )1340(
كارگردان و بازيگر 

11/27- تولد عباس جوانمرد )1307(  
كارگردان

11/27- تولد علیرضا مدني )1356( بازيگر و 
كارگردان

11/28- تولد داود دانشور )1325( كارگردان 
و مترجم

11/29- تولد خسرو معین افشار )1331( بازيگر
11/29- تولد سیمین امیريان )1343( 

نمايشنامه نويس وكارگردان 
11/30- انتشار اولین روزنامه تئاتري ايران 
به نام "تیاتر" توسط میرزا رضا خان نائیني 

)1326ه ق(

   اسفند

12/1- تولد فهیمه راستکار )1311 - 1391( 
بازيگر

1/ 12- تولدخسرو دستگیر )1322( بازيگر
12/1- عظیم اسدي )1337( نمايشنامه  نويس 

وبازيگر
12/1- تولد میکائیل شهرستاني )1341( بازيگر 

و كارگردان
12/1- مجید سرسنگي )1346( پژوهشگرو 

مدير فرهنگي
12/2- درگذشت نادعلي همداني )1387-

1312( مترجم ، نويسنده و پژوهشگر
12/2- تولد داود جاليي )1331-1382( 

نمايشنامه  نويس وكارگردان
12/2- تولد همايون علي آبادي )1332( منتقد 

و پژوهشگر
12/3- تولد سیاوش تهمورث )1325( بازيگر 

و كارگردان
12/5- درگذشت پرويز فني زاده )1358-

1316( بازيگر
12/6- تولد ركن الدين خسروی ) 1308 ( 

نويسنده، مترجم و كارگردان
12/6- تولد كمال الدين شفیعي )1315( 

كارگردان و مترجم
12/7- تولد فرخ غفاري )1300-1386( 

مترجم و كارگردان
12/7- تولد طهمورث دوستکام )1342( بازيگر

12/7- تولد شهره سلطاني )1351( بازيگر 
12/8- تولد ا.ح آريان پور )امیرحسین آريان پور( 

)1380-1303( مترجم
12/9- تولد سعید پورصمیمي )1322( بازيگر

12/9- تولد داود داداشي )1340( بازيگر
12/9- تولد محمودرضا رحیمي )1348( 

كارگردان
12/9- تولد علي سرابي )1357( بازيگر

12/10- تولد سید عظیم موسوي )1338( 
نمايشنامه نويس و كارگردان

12/10- تولد علي اصغر دشتي )1355( 
كارگردان

12/12/  تولد انوش نصر  )1318(  بازيگر
12/12- تولد مرتضی میرمنتظمی ) 1362 ( 

كارگردان
12/13- تولد نادر رجب پور )1331( كارگردان 

و طراح و كارگردان
12/13- تولد پانته آ بهرام )1348( بازيگر و 

كارگردان
12/14- تولد ا... قلي نظري )1332( بازيگر و 

كارگردان
14/ 12تولدرضا سعیدي)1384-1338( بازيگر
12/15- تولد اتابك نادري )1349(پژوهشگر، 

بازيگر و كارگردان
12/15- تولد علي اكبر عبدالعلي زاده )1354( 

نويسنده و منتقد 
12/18- تولد سامان خلیلیان ) 1358 ( 

مديرفرهنگی
12/20- تولد رضا بابك )1324( بازيگر و 

كارگردان
12/20- تولد محمد بهرامي )1335( منتقد و 

نويسنده 
12/20- تولد محمد حاتمي )1340( بازيگر

12/21- درگذشت هاشم فیاض )1383-
1295( تعزيه خوان

12/21- تولد تینوش نظم جو )1352( مترجم 
و كارگردان

12/23- تولد ايرج زهري )1311 - 1391( 
منتقد و مترجم

12/23- تولد هوشنگ آزادي ور )1321( 
مترجم

25/ 12- تولد فرخ لقا هوشمند )1307-1388( 
بازيگر

12/25- تولد سروش خلیلي )1315-1385( 
بازيگر

12/25-تولد سیروس گرجستاني )1325( 
بازيگر

12/27- تولد رويا تیموريان )1338( بازيگر
12/28-  تولد محمد دشتگلي   )1338(  

كارگردان
12/29- تولد كاظم هژير آزاد )1329( بازيگر



زاد روز     اعضای خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1361/6/15آرياكیا آزاده)پرستو( 1
Parastoo_12001@yahoo.

com

1354/6/2آكشته احمد2

1357/12/1ابراهیمی فرشته3

1345/11/11ali134511@yahoo.comابوالخیريان  علی 4

1351/10/27احمدی مرجان5
Marjanjan_2020@yahoo.

com

1349/9/11Azokh.karnik@gmail.comاخوت آذر6

1360/1/2اردستانی راحله7

1349/1/4استخر نگار8

1361/11/17اسکندرنژاد غزل9

1358/9/26aagringroup@gmail.comاسالمیان سرگل10

1351/5/8اصغری اكرم11

1347/1/3اعلمی محمدعلی12

1353/12/25اعلمی علی13

1363/7/29Mar_mar1363@yahoo.comافراز مريم14

1353/3/24Aliafshari92@yahoo.comافشاری علی15

1357/3/22Saraeghbal57@gmail.comاقبال سارا16

1344/7/16Maral4450@yahoo.comاقبالی  مريم17

1363/11/23اقدامی سپیده18

1350/4/11Mes_649@yahoo.comامامی محمدرضا19

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1359/2/24azraemami@yahoo.comامامی گواشین عذرا20

1363/6/21Sahar_ae63@yahoo.comامیراقبالی سحر21

1356/6/30امیريوسفی منیره22
simorgh@simorghgroup.

com

1364/7/16امینیان ستاره23

1350/11/23انصاری آزاده24

1360/3/17Mym173@yahoo.comايرانمنش مريم25

1353/3/31ايمانخانی محسن26

1350/2/28بابايی محمد27

1361/2/2باجالن سهیال28

باغبادی 29
1368/6/29فاطمه)ريحانه( 

باالخانی تبريزی 30
1355/11/1مهتاب

بحر العلوم طباطبايی 31
1354/9/13Ab.tabatabaie@gmail.comعاطفه

1360/6/20بحرانی محمد32

1355/6/29tokagroup@yahoo.comبختیاری داوود33

1361/6/20بخشنده شیما34
shimabakhshandeh@gmail.

com

1356/10/5badiebanafsheh@yahoo.comبديعی  بنفشه 35

انجمن نمايشگران عروسکی خانه تئاتر

همچنان كه در مقدمه سالنامه گفته شد، امسال تالش كرديم با انتشــار فهرست تفکيکي اعضاي انجمن هاي مختلف 
خانه تئاتر به همراه تاريخ تولد و نشاني الکترونيکي شان، پل ارتباطي گسترده اي ميان فعاالن حوزه تئاتر برقرار كنيم. 
مبناي اين فهرست ها اعالم رســمي انجمن هاي خانه تئاتر اســت كه با هماهنگي صورت گرفته با هيات مديره خانه، 
تاييد جناب ايرج راد، مديرعامل محتــرم خانه تئاتر و پيگيري و تالش بي دريغ آقايــان محمد بهرامي عزيز و هادي 
نويد انجام شد. در اين ميان بسياري از انجمن ها بخش نشــاني الکترونيکی را كامل نکرده يا اطالعات تاريخ تولدها را 
ناقص ارائه كردند. پيگيري گروه آماده ســازي سالنامه نيز تا حدی آن را كامل تر كرد و در نهايت با احترام به هنرمندان 
تئاتر، فهرست ها در ضميمه سالنامه منتشر شد. اميد است اين امکان فرصت هاي رسانه اي و ارتباطي بيشتري را براي 
تئاتر ايران تامين كند. از موثرين انجمن ها تقاضا دارم جاي خالي نواقص را پر كنيد و از طريق پل ارتباطي ماـ  نشــاني 
الکترونيکي سالنامهـ  در اختيارمان بگذاريد تا سال آينده فهرست هاي كامل تري عرضه كنيم. بداقبالي اين است كه 
سال 89 نيز با همين نقص روبرو بوديم و گويي از آن سال تا به امروز هيچ اقدامي براي تجميع اين اطالعات پايه صورت 

نگرفته است. تنها انجمن  طراحان پوستر، موفق نشداسامي اعضاي خود را در اختيار سالنامه قراردهد.
عالوه بر اين فهرست اعضاي كانون منتقدان تئاتر را نيز به ضميمه افزوديم و تالش كرديم اعضاي ديگر مجامع تئاتري 

نيز در اين ميان از نظر دور نمانند، ولي بسياري از اين گروه ها امروز خالي از اعضا هستند.



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1352/12/2Marzie.barzi@yahoo.comبرزی مرضیه36

1330/3/17برومند مرضیه37

1335/1/15بزدوده عادل38
yahoo.@Adelbezdoodeh50

com

1350/12/28بنی صدر سارا39
وفات1393/6/6

1357/12/27yahoo.com@1979_Bahrameبهبهانی بهرام40

1346/7/26بهرام پور  فروزان41

1354/7/28بهروزی نیا زهره42

1328/4/24farnazmana@yahoo.comبهزادی فرناز43

1351/11/17Maral4450@yahoo.comپاكدست  علی 44

1355/11/2پالوچ پرويز45

1356/6/25eirakdad@yahoo.comپوراصغر علیرضا46

1361/2/12Marjan.pghh@gmail.comپورغالمحسین مرجان47

1333/7/13پورمختار آزاده48

1348/8/28Shadi_po@yahoo.comپورمهدی  شادی49

1363/6/31ترابی حامد50

تقی پور ونداده 51
1355/8/23محمدرضا

1360/1/23تیموری مريم52
maryamteimoury@yahoo.

com

1337/7/10جبلی حمید53

1333/10/5جديکار هما54

1338/3/14جديکار فريبا55

1364/7/29جعفری الهام56

1362/4/30جوادزاده سارا57

1358/5/15جوادی سهیال58

1357/7/4چراغی حاجت حسین59
Ho3ein_cheraghi@yahoo.

com

1360/3/6حاجی طاهری هديه60

1348/12/11حاجی مراد پروانه61

1355/11/11حاجی زاده زهرا62

1347/4/3حجام زاده موسی63

1361/7/1حسنعلی هادی64

1367/6/26Honey.hoseiny@gmail.comحسینی هانی65

1358/5/12حسینی ثانی میثم66

1349/4/26Qmars.haghighi@gmail.comحقیقی كیومرث67

1358/3/21خاكسار تهرانی مريم68
maryamsilverspring@yahoo.

com

1360/10/1homakhodajooy@yahoo.comخداجوی هما69

1360/6/30Mahnaz_816@yahoo.comخطیبی مهناز70

1363/6/20Nasrin_1705@yahoo.comخنجری نسرين71

1326/7/12دادشکر حسن72

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1344/1/1Fa_daliry@yahoo.comدلیری فريبا73

1364/4/11Hamed.zabihi@gmail.comذبیحی حامد74

1367/11/25ذوالفقاری بهنود75

ذوالفقاری جواد76
                   -1331/9/1

وفات 
1390/2/7

1363/6/30Pitipiti6311@yahoo.comراد رويا77

1348/7/16ربیعی حسین78

1349/11/15ربیعی حسن79

1345/1/2رحمتی قاسم80
Ghrahmati.5549@yahoo.

com

1346/12/9رسايی هاجر81

1346/3/21رضايی  فرحناز82

1354/3/15روشن  روشنك83

1343/10/22رئیسی ماكیانی  فريبا84

1343/11/5زاده محمدی خديجه85

1349/2/25زاهدبیگی  فرزان86
forouzanbahrampour@

gmail.com

1359/6/23زحمتکش حامد87

1350/5/9زمانی  افسانه88

1357/11/7زنجانی شبنم89

1358/6/16Baran_puppet@yahoo.comزينالی حسین90

زيوری كالشمی 91
1352/1/20فاطمه

1357/8/28ساری اصالنی پانته آ92

1359/7/1سازش هنگامه93
hengamehsazesh@yahoo.

com

1364/4/26Zeus-mona-@yahoo.comسربندی مونا94

1355/7/1Marzieh777@yahoo.comسرمشقی مرضیه95

1337/6/24سعادت مريم96

1365/1/18سعادت نفیسه)صبا( 97

1358/6/30aranpuppet@yahoo.comسعیديان مرتضی98

1359/11/5سلطان احمدی امیر99

1356/5/20سلیم بیات شراره100

1357/1/28Fatsoo57@gmail.comسوزنگر فاطمه101

1357/1/1سیاحی كاظم102

شاهمرادی مهديه 103
1359/9/12سادات

1357/12/21شريعتی مهرنوش104

`1364/2/24wwwشوقی مريم)تارا(105

1362/2/24شهبازی نگار106

1363/1/5شهدوست شقايق107

1350/5/11شهیدی  مريم108



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1331/10/1شهیدی زهرا109

شیخ احمد خمسه 110
ای رضا

1313 وفات 
1392/7/15

شیخ احمد خمسه ای 111
1316/10/3مرتضی

1359/1/8شیرازی الهام112
Elhamshirazi_2002@yahoo.

com

1359/6/30صادقپورمباركه سمیه113

1355/9/6صانعی اعظم114

1355/9/6صانعی كفاش اكرم115

1328/10/14صديق يوسف116

1348/1/31صفوی شیدا117

1355/2/2صالحی همايون118

1359/11/4صمدی بنفشه119

1362/11/19صمیمی مفخم آلما120

1331/2/14                     صمیمی مفخم كامبیز121
فوت1376/10/20

1356/6/25Ladye2002@yahoo.comطالبی المیرا122

1349/11/1fojehpuppet@yahoo.comطالبی جواد123

1364/6/19Bt.wolfhour@gmail.comطاهری سیده بهار124

طريقی فاطمه 125
1357/11/14)طلیعه(

1362/9/2طیار شراره126

1362/3/2Fara62@yahoo.comعاقلی فرزانه127

1359/1/11عالی آرزو128

1350/10/13عباسی عارفه129

1360/5/15عباسی  فاطمه 130

عظیم پور تبريزی 131
1350/9/18پوپك

Poupak.azimpour@gmail.
com

1356/4/12عظیمی رزناز132

1358/11/25عالء الدينی نرگس133

1351/1/30aftabzart@yahoo.comعلیپور فرشید134

1363/1/22علیمحمدی پريا135

1329/6/28غريب پور بهروز136

1361/6/20فربود همايون137
Homayoun.farboud@yahoo.

com

1362/2/23فرمانی ندا138
Nedafarmani2010@yahoo.

com

1343/1/27فالح پور سهیال139

1346/8/20فنی زاده دنیا140

1358/9/1قاسمی افشین141

1340/5/7كاظمی مجتبی142

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

كريم خانی 143
1344/4/2فاطمه)میترا( 

karimkhanimitra@yahoo.
com

1303/10/1كريمی نصرت اهلل144

1347/7/24كريمی ماندانا145
mandanakarimi@hotmail.

com

1324 وفات كشاورزی اردشیر146
1388/1/3

1368/6/29كوهوند رعنا147
@Raana.koohvand198

yahoo.com

1366/10/24كهن رامین148
Ramin.cohen.204@gmail.

com

1362/2/18كیانی فر مونا149

1353/1/8كیانی هندی نیلوفر150

1359/6/30tokagroup@yahoo.comگلباز سمیه151

o1351o@yahoo.com 1345/9/6لطفی مهدی152

1363/1/1لقمانیان محمد153
Mo.loghman1363@yahoo.

com

1359/10/13مالکی محمدرضا154

1362/1/8مالکی بهادر155

1348/5/16مالمیر كبری)الله(156

1349/1/5مبرهن شهرزاد157

1360/10/20مجتهدی راد لیال158

1337/1/1محبوب مرضیه159

1358/1/7محسنی اردهانی سلما160

1330/12/2محمدی ايرج161

1356/6/31محمدی گلزار162

1357/12/1محمدی اكرم)متین(163

1358/3/10محمدی شیراز آزاده164

1343/9/11محمديه طیبی ناديا165

1360/1/29مراديان غزاله166

1355/6/6Moridi.zahra@gmail.comمريدی زهرا167

1353/5/8مسعودی  شیوا168

1357/7/24مشکات مرتضی169

1361/3/14مشیدی فر شیما170
shimamoshayedi@yahoo.

com

1360/4/29puppetarash@yahoo.comمصطفايی میرآرش171

1359/5/6themetheater@yahoo.comمعاف سیدمجتبی172

1350/6/2معینی مريم173
Maryam_moiny@yahoo.

co.in

1335/10/2مفید  هنگامه 174
Mofid.hengameh@gmail.

com

1359/11/30مولوی زاده منیر175

1355/9/25مهديخواه بهناز176

1354/1/9مهديزاده نادری نگین177



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1354/11/3مهرابی لیال178

1356/9/15azimoayedi@yahoo.comمؤيدی فر آزاده179

1357/9/8میرفخرايی نگار180
negarmirfakhraee@gmail.

com

میرمحمدخانی 181
1351/1/2سمنانی آفرين

1353/5/20نادری فرحناز182

1360/4/19نادری سمیه183

1366/8/10نادری مرضیه184

1369/6/28ناظری زهرا185

1352/11/17نامورآزاد مرجان186

1360/6/10نجفی ندا187

1326وفات نعمتی شريف بیژن188
1391/5/24

1363/2/25نعمتی مقدم مهدی189

1368/12/13نعمتی مقدم پريسا190

1353/12/16camellianoohi@gmail.comنوحی كاملیا191

1358/2/4نوری شاد نازيال192

1347/6/12Javad_vatani68@yahoo.comوطنی جواد193

1326/7/20وفاداری يداهلل194

1363/6/12وفايی الهام195

1358/8/3هاشمی قوچانی هديه196

1361/6/5الهامیان مريم197

1363/6/21هدايت الکا198

1336/1/11هشیارسر سهیال199

1356/5/2ياقوتی نسیم200
Nasim.yaghouti@yahoo.

com

1365/8/4Puppet.theatre.s@gmail.comيزدان پژو سمیرا201

1359/3/24يزدانی  رضا202

1347/1/22يعقوبی زهرا203

1348/10/2يوسفی پور عیسی204

1357/1/18sinaybeigi@yahoo.comيیالق بیگی سینا205

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

 1362/11/8آقاپور فريبا1

1347/11/20SKyfani@y.cآقا كاظم شیوا2

 1353/6/30آقاكاظم كتايون3

1358/8/28Pn_alagha@yahoo.comآل آقا پريناز4

 1360/4/25اسماعیلی امیر5

كانون نمايشگران خيابانی خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

 1360/2/26اسماعیلی جواد6

1355/3/6ma2961633@yahoo.comاصغری مهدی7

اصالنی سیدمحمد 8
امین

1360/7/19Oveysitehrani@gmail.comاويسی حامد9

1360/9/24ايزدی مصطفی10
Mostafa.izadi60@gmail.

com

1361/10/18F.barotchi@gmail.comباروتچی فهیمه11

1350/7/27ariahamedan@yahoo.comباغبانی سعید12

1354/6/5بهرامی مجید13
Mehran.shahrivar1354@

yahoo.com

1360/6/7بیدقی میثم14

1358/9/11بیور عبداهلل15

1355/6/15پوالدوند محمودرضا16

1353/11/6پیروج حسین17

1354/1/1پیوند شاهد18

1349/2/17پیوند علیرضا19

1360/1/1Hasan.jafari60@yahoo.comجعفری حسن20

جنیدی لیال21

1369/2/26جی ناک فاطمه22

1362/4/6چاوشی علیرضا23

1356/4/4Farhad56@gmail.comچهل امیرانی ابوذر24

1359/3/1حاتمی مسعود25
masoodhatami@yahoo.

com

1353/10/18حسن زاده مجید26

1363/9/28حسینعلی حمیدرضا27
hamidrezahosseinali@

yahoo.com

1357/1/1Firouz30@yahoo.comحیدرزاده فیروز28

1357/5/30خانی وحید29

1358/6/18خلیلیان سامان30

1346/5/27خورشیدی مهرداد31
Mehrdadkhorshidi1346@

gmail.com

1346/2/26داودی علیرضا32

1361/2/15دربندی مجتبی33
Mojtabadarbandi61@

yahoo.com

1355/5/6درزگر غالمرضا34

1367/12/5دره شولی مجید35

دژدمی وحید36



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1349/2/14دهقانی علیرضا37

1349/9/8P_K2000@yahoo.comرابورز علیرضا38

1357/6/20راحله شهاب39

Fatimarad83@gmail.comرادمنش فاطمه40

1362/5/7رحیمی علی41

رحیمی ابراهیم42

1352/9/19رضايیان مژگان43
Mojgan.rezayan@yahoo.

com

1342/4/1رضايیان میترا44
Rezaian.institute@gmail.

com

1365/5/6Hamedzarean@yahoo.comزارعان حامد45

1352/11/16زركوشیان علیرضا46

1361/6/31زوار بی ريا  محمد47

زينال پور  امیر48

1346/4/1Mortezazivari@yahoo.comزيوری مرتضی49

ساسانی مصطفی50

1353/1/5شريفی علیرضا51

شفیعی امیرحسین52

1353/9/10شیر محمدی هادی53

1352/12/23شیرنسب زاده فرزاد54

1363/6/24صادقی سعید55

1332/5/30صفانور محمد باقر56

1367/1/17صمیمی احمد57

1365/12/16صیادی محمد58
Actor_ms_director@

yahoo.com

1358/1/20Bsm2006@gmail.comعباس زاده محمود59

1349/9/11Farhad56@gmail.comعسگری جمشید60

1350/6/5عصری رضا61

1362/6/20عطايی محمدهادی62

1360/4/12Delshodegan22@yahoo.comعطايی حور علی63

1357/4/13علی ضامنی پروانه64

1354/10/16Zahra1asraa@gmail.comغالمی زهرا65

1331/6/12فريدون زاده عبدالرضا66

1356/5/20قهرمانی اكبر67

1359/4/1كرائلی احسان68

1356/4/29كريمی حمیدرضا69

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1360/11/8كنگرانی محمد70
Kangarani.mohammad@

yahoo.com

1348/12/28كهن غالمرضا71

1361/1/1مقیمی عطا72
Labkhand_Wink@yahoo.

com

1369/6/22ممشلی آرش73
Arashmamashli@gmail.

com

1363/2/12موسوی سید امیر74

1366/11/19موسوی سید ايمان75

1360/9/30موسويان سید علی76

1366/3/5M_best85@yahoo.comمولوی میالد77

1357/2/12مهرابی مسعود78

میرحسینی سید 79
1358/2/16حمید رضا

Hamidmirhoseini@yahoo.
com

1354/4/4نبی زاده آرزو 80

1350/12/22نجفی حسن81

1359/11/13نصیری داريوش82

1363/2/20نوحیان محمد83
Mohammadnohiyan@

yahoo.com

1351/1/22نوروزی حمید رضا84

1326/8/8والی بابك85

1368/1/4وحیدی پور امین86

1340/6/1وكیلیان مرتضی87

1369/6/26وكیلیان شاهین88

1355/10/6Valilou.hadi@yahoo.comولی لو هادی89

1363/6/30هوشیاری حامد90

1356/1/1ياراحمدی مجید91

1356/6/30m.r.youseffi@gmail.comيوسفی محمدرضا92

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1359/7/1آتشاني عبداهلل1

1351/3/25rr.azad@yahoo.comآزاد آور رامین2

1344/4/31payman@naqme.comابدالي پیمان3

1360/6/29ابراهیم خواه بابك4

1357/6/25ابراهیمي میثم5
Meysamebrahimi84@

yahoo.com

انجمن موسيقی خانه تئاتر



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1357/12/10mitsetar@yahoo.comابراهیمي میترا6

1350/12/14eesbati@gmail.comاثباتي ابراهیم7

1349/3/18ارجمند پیروز8
piroozarjmand@yahoo.

com

1358/2/4Babataher.ir@gmail.comارزانلو مسعود9

Music_nashid@yahoo.comاسکنداني امیر10

1359/3/10اسکندري لیلي11
Leilaeskandari2000@

yahoo.com

1354/2/16Aesp2008@yahoo.comاسماعیلي اكبر12

1362/9/20Matin_pazhar@yahoo.comاسماعیلي متین13

1363/1/31Etemadi.ykt@yahoo.comاعتمادي يکتا14

1365/3/16LbamdadI@yahoo.comافشار بامداد15

1366/2/28Ashcan_solo@yahoo.comافضلي اشکان16

1365/10/13tahmouresa@yahoo.comامیري طهمورث17

1370/6/16Anoochka@yahoo.comايزدي پارسا آناهیتا18

1365/10/14بخیارجو امین19

mazdashahani@gmail.comبنايي شاهاني علیرضا20

بهرامي خسرو21

1363/6/23بیات ياسر22

پورگرامي سهیال23
Avaye.mehrbani@yahoo.

com

1359/12/22ehsantarokh@yahoo.comتارخ احسان24

1362/12/20ترک زبان لیلي25
Leila.avaye.namnak@

gmail.com

1358/1/9تقي آبادي عباس26
Abbas.taghiabadi@yahoo.

com

1360/6/25جباري علي27

1360/6/19Mr.jadidi@yahoo.comجديدي محمدرضا28

1357/1/16جهانگیري  محمدرضا29

1359/6/23Hatam_787@yahoo.comحاتم حامد30

1348/4/2Studio_hasani@yahoo.comحسني مهدي31

1347/8/20حیدری  عباس32

حیدري كلتپه بوكان 33
1363/6/29سیاوش

1348/4/2Dds.heydari@gmail.comخادم بشیري عنايت اهلل34

خلیل پور اردها  سید 35
1351/10/22حمید

1357/1/1Asrejudid.arch@gmail.comدارپوي صابر36

1357/11/16دارش آنکیدو37
Ankido_Darash@yahoo.

com

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1352/11/12داوري علي38

saeedzehni@yahoo.comذهني سعید39

1359/11/1Bhmttsb55@yahoo.comروشني بهمن40

زرنوشه فراهاني  رضا41

1363/6/30سخاوت دوست  مسعود42
M.sekhavatdeoust@gmail.

com

شاه مرادخاني  43
1357/3/15محمدرضا

radkashan_28510@yahoo.
com

1351/6/24شاهان دشتي  مهدي44

1360/1/2nasimshojaei@yahoo.comشجاعي نسیم45

Ali.14662003@gmail.comشهبازي علي46

1351/2/10صالحي غالم عباس47

Magid_sanei@yahoo.comصانعي مجید48

1366/6/27Sahar.saffar@yahoo.comصفاري سحر49

1357/2/30صلواتي آرزو50

1354/11/20صیفي محمدحسین51

1360/7/21Mehr.talai@gmail.comطاليي مهرداد52

1364/6/8Shervin_am81@yahoo.comعباسي شروين53

1361/3/5عبدالزاده حسین54

1364/4/1عبدالکريمي علیرضا55
Alireza.abdolkarimi@

gmail.com

1357/3/17zhoobina@yahoo.comعسکريه ژوبین56

1354/6/5عیسي پور رزماري57
Rosemary.essapour@gmail.

com

1358/4/16عیسي پور ريچارد58
Rishard.essapour@gmail.

com

1361/1/1غمخوار مهناز59

1352/2/5mfereshte@yahoo.comفرشته نژاد محمد60

1360/4/1فرهاني آذرخش61

1360/3/20فزوني فرشاد62
Farshadfozouni@yahoo.

com

1350/6/6Actor_h_r@yahoo.comفالحي حمید63

1361/6/4Khorshid04@yahoo.comكاظمي زاده بهنوش64

1356/11/23aidinkeikhaee@gmail.comكیخواهي آيدين65

1360/7/25Ali.germi60@gmail.comگرامي فر علي66

1361/12/9Gorgi.azad@yahoo.comگرجی آزاده67

1361/8/3arefart@gmail.comگلچین عارفي  محدثه68

1365/1/26Lotfi.siavash@yahpp.comلطفي سیاوش69

1358/6/21Sahar lotfi1@yahoo.comلطفي سحر70



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1352/5/30محمودي مصطفي71
Mahmoudi_mostafa@

yahoo.com

1365/8/17مرادي ياسر72
Yaser65moradi@yahoo.

com

m.vandad@yahoo.comمساح زاده ونداد73

1357/6/9Sogol_moaf@yahoo.comمعاف رودپشتي  فاطمه74

1359/12/17molaniamajid@yahoo.comموالنیا مجید75

1365/6/31Doec_86@walla.comمهدوي مقداد76

1357/4/3میرزائي محسن77
Mohsen_mirzaee@yahoo.

com

1369/9/8Farhads90@gmail.comمیرمحمدصادقي فرهاد78

1360/6/19نادري عباس79

1353/11/4نبئي سعید80
Saeednabaei_music@

yahoo.com

1356/6/9نجاتي شهرام81
Shahreghess_77@yahoo.

com

1354/4/7نصیري خواه بابك82

1356/10/15ورزند آذر فرزاد83
farzadvarzandehazar@

yahoo.com

1362/12/28Idsapier2002@yahoo.comيساول زاده ابراهیم84

 

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1367/6/19Shahpar.armat@gmail.comآرمات شهپر1

1367/11/26Arezoo.azadpour@yahoo.comآزادپور آرزو2

1360/12/28Mehdiashna21@gmail.comآشنا مهدی3

1365/4/12Arani_atefeh@yahoo.comارانی عاطفه4

1372/5/30Hossein.e3420@gmail.comاسماعیلی حسین5

1360/6/30امینی مهرداد6
Mehrdadamini1360@

Gmail.com

1366/5/2Asm_barakat@yahoo.comبركات ساغر7

12367/4/12Nbphoto67@yahoo.comبهرامی نادر8

1364/11/17بهشتی میالد9
Miladbeheshti2@gmail.

com

1361/1/14Arezoobyt4@gmail.comبیات آرزو10

1350/4/13masoudpakdel@gmail.comپاكدل مسعود11

1358/4/21tarverdiamir@yahoo.comتارودی امیر12

1367/4/7sanamtavakoli@yahoo.comتوكلی صنم13

انجمن عکاسان خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1364/5/27Mona_t_m@yahoo.comتهرانی مويد مونا14

1366/8/2جويا سمانه15
Samazi_designer@yahoo.

com

1366/1/5ahaddadiasl@gmail.comحدادی اصل علی16

1355/6/2Ebihosseini55@gmail.comحسینی ابراهیم17

1361/9/19حقی بابك18
babak.haghi2004@gmail.

com

1365/12/1حکمت منش فهیمه19
@86_Fahimeh.hekmat

gmail.com

1360/3/22hanahavari@gmail.comحواری نسب هانا20

1368/3/9emaddolati@yahoo.comدولتی عماد21

1364/1/21دهقان بیتا22
Bita_dehghanzadeh@

gmail.com

1362/2/14bahar.rahimi@gmail.comرحیمی بهار23

رنجبر چشمه سرخی 24
1363/4/16ماندانا

M_ranjbar1000@yahoo.
com

1360/10/1Alizare5@yahoo.comزارع علی25

1337/4/17Siamak.zomorodi@gmail.comزمردی مطلق سیامك26

1364/1/1Sharare.samei@gmail.comسامعی شراره27

1368/1/23Bahare.soltani@gmail.comسلطانی بهاره28

1361/12/24A_shaadpour@yahoo.comشادپور اعظم29

1353/9/15شیخی پیمان30
Peyman_sheikhi@yahoo.

com

1360/1/13m.sadr@live.comصدر فريدون پور مونا31

1358/6/30Liliseddigh@gmail.comصديق لیلی32

1350/7/21Ziya_safavian@yahoo.comصفويان سید ضیالدين33

1350/7/20طاهری جوان كوروش34
Koroshjavan2015@gmail.

com

1341/12/18aecinemanews@gmail.comعابدی امیر35

1361/6/9Mf_star2000@yahoo.comفرج اللهی محبوبه36

1360Golriz_cello@yahoo.comفرمانی گلريز37

1370/9/14فوالدی روزبه38
Rouzbeh.fouladi@gmail.

com

1355/10/18r.zarnooshesh@gmail.comقاسمی زرنوشه رضا39

1356/3/21Info@rezaghaziani.comقاضیانی رضا40

1360/11/22ghmansoure@gmail.comقره داغی منصوره41

1361/2/28Man.ghelichi@gmail.comقلیچی منصوره42

1364/6/18كیانپور علیرضا43
Alireza_kianpoor_up@

yahoo.com

1368/2/4avakiaie@gmail.comكیايی آوا44



 زاد روز اعضای خانه تئاتر

انجمن كاركنان فنی و هنری خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1358/3/20Maryam.moh@gmail.comمحمدی مريم45

مسگری محمدعلی 46
1364/11/21اكبر

Mohammad_m71@yahoo.
com

1341/5/3rahafilm42@yahoo.comمسلمی نايینی حسین47

1369/1/13مسیبی كیارش48
Kiarash.mosayebi@gmail.

com

1355/6/2معینی امیراحمد49
amirahmad.moini@gmail.

com

منتظر مريم50
maryammontazer@
photographer.com

1350/2/5rastapix@gmail.comموسوی رضا51

1358/3/19میرزايی آزاده52
Azadeh.mirzaee@yahoo.

com

1360/4/27میرمیری مسعود53
masoudmirmiri@yahoo.

com

1354/5/24Mz.minavand@yahoo.comمیناوند مهناز54

1361/1/24T_nasrolahi@yahoo.comنصراللهی طیبه55

1334/10/28hadinavid@gmail.comنويد هادی56

1359/2/4هاشمیان شکوفه57
info@shokoofehashemian.

com

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولد نام خانوادگیردي

1350/10/19آشوری نیکو شهرام1

1346/4/9احمری عبداهلل2

1340/1/17اسدی محمد3

1354/6/3افشین نژاد مهدی4

1334/5/1اكبر شاهی جهانگیر5

1350/12/10اكرمی راشین6

بشارتی) شیخ ( 7
1350/2/9هومن

1338/6/27بهرامی زهرا8

1345/1/14پورمحمدی كمال9

1337/11/9ترحمی امیر10

1362/5/8ترحمی مهرنوش11

1365/6/25ترحمی نوشین12

جعفر خاكجیری 13
1360/6/27علی اكبر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولد نام خانوادگیردي

1355/11/10جعفری رامین14

1347/11/29خالدی ناصر15

1353/6/14خالقی سید محمد16

1347/1/7خلخالی سید بهزاد17

1356/3/1خوارزمی امیر18

دريايی نژاد امیر 19
1360/4/7مفتخر

1357/6/18رحمانعلی شاهین20

1352/10/20رحیمی منوچهر 21

1354/7/27رحیمی علیرضا22

1335/7/10رشوند هرانکی محمد23

1351/9/8روز بهانی شبنم24

1316/6/8ريسه علی اصغر25

1360/10/22زمانی محمد26

زين العابدين 27
1346/11/8محمدرضا

1331/1/1سپاسی مقدم علی اكبر28

1343/9/11سپاسی مقدم رسول 29

1361/3/14سپاسی مقدم علی30

1351/4/22سرلك فرزانه31

سمايی اسد كندی 32
1340/4/8علی اشرف

1342/3/26شاه علیزادگان بابك33

1332/10/19شاهین مجد علیرضا34

1359/4/12شريف پناهی مرتضی35

1339/6/14صديق نیا علی اكبر36

1331/3/10صفری علی37

1362/6/30صفری مقداد38

1360/6/30صفری میثم39

1324/5/10ضرغامی حسن40

1355/8/7طاهر بخش حسین41

1329/9/4طاهربخش حسنقلی42

1336/7/2طوماری ابوالفضل43

1354/12/23عبدبهزاد مهناز44

عزيز صالح بروجردی 45
1319/12/8غالمحسین



انجمن نمايشگران حركت خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانودادگی نامردي

1363/8/4abjar.mehrdad@gmail.comآبجار مهرداد1

1353/2/14senator_1353@yahoo.comآذر هوا هاشم2

1340/5/22آقالو زهره3
zohrehaghalou@yahoo.

com

1361/2/14b.ebrahimy@yahoo.comابراهیمی بهزاد4

1355ابوطالبی ايده5

1366/12/20ahmadi_ti@yahoo.comاحمدی میثم6

1362/6/30اسداللهی داوود7
asadollahidavoud@gmail.

com

1356/7/26sd_esfandiari@yahoo.comاسفندياری سعید8

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانودادگی نامردي

1362/10/22اكبر پورمقدم شهال9
spormoghadamazar@

gmail.com

1365باقی محمد10

1356/2/25ali.barati.tribe@gmail.comبراتی علی11

1356/2/31بلبل آبادی حسین12

1356پورعلی سهیال13

1363/6/14تاج سنجرانی ساناز14
kimiakhatoon39@gmail.

com

1335/7/2تاجیك فريده 15

1362/10/22elnaztarikhi@ymail.comتاريخی الناز16

1356/3/18javad.tf@mail.comتفتی جواد17

1357/11/30جاودان فر بهزاد18
behzad.javedanfard@

gmail.com

1365/9/20jarvand34912@gmail.comجروند شهره19

1359/2/3جوكار حمیدرضا20
hamidrezajokar@ymail.

com

1354/11/14majid_hf@yahoo.comحسن فامیلی مجید21

1360/1/27خلخالی آرام22
aram.khalkhali@yahoo.

com

1357/6/31خلیلی امیر23
amirkhalili.irib@gmail.

com

داداش نیا محمد 24
1364/2/13حسین

mohammadhossein.
dadashnia@yahoo.com

1328دژاكام فريده25

1335/12/13رجب پور نادر26

1361/9/26niousha_rk@yahoo.comرحیمی نیوشا27

1368/4/23ريحانی پرستو28
parastooreihani@yahoo.

com

رئیسی فرشید 29
بهنوش

b.raeesi1377@gmail.com

1369زياد خاكپور حسین30

1363/3/20baharsaeveh@yahoo.comسعوه بهاره31

1356/4/27سوری رزيتا32

1363سهیلی غزاله33

1368سیادت نويد34

1357/11/27nedasayad@yahoo.comسیاس ندا35

1367/10/7شريفی محمدرضا36
twins.mohamadreza@

gmail.com

1367/10/7twins.alireza@gmail.comشريفی علیرضا37

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولد نام خانوادگیردي

1348/3/9غنائمی رضا46

1332/4/3غیاثوند محمود47

1352/4/3الفت آيدين48

1331/1/22قوامی كلوانق مختار49

1358/4/25كمالی روزبه50

1362/3/22كمالی میثم51

محمدی پرمی علی 52
1336/1/1اكبر

محمدی پرمی علی 53
1338/9/2اصغر

1353/6/20محمدی پور ابراهیم54

مدير خراسانی 55
1339/2/7كامبیز

1348/1/7مرادی حسین56

1351/4/31مصلحی جعفر57

1326/11/22منصوری علی اصغر58

1349/1/1میالد  نوراهلل59

1351/1/27نجفی رسول60

1333/12/5نجفی میکائیل61

1353/6/1نصیری نژاد فريدون62

1332/2/3وحدانی حیدر علی63

1361/1/2هدايتی علیرضا64



 زاد روز اعضای خانه تئاتر

كانون كارگردانان خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1350آبساالن آرش1

1340/1/1آبساالن سید يونس2

1347/1/15آتشانی امیر3

1365/4/16آخوندی يزدی ايمان4

1353/6/30آسانی امیرحسین5

1344/5/5آسايش مهری6

1354/9/5آقاخانی ايوب7

1351/4/1آهنگران مقدم سعید8

1358/6/4ابرار پايدار فاطمه9

1316/1/12ابراهیم زاده سیروس10

1347/6/31ابراهیم زاده مینا11

ابراهیم زاده نیشابوری 12
1335/2/19محمود

1349/4/7ابراهیمی حمید13

 ابراهیمی مجدآبادی 14
1363/1/16مريم

1357/5/7احتشامی محسن15

1355/3/29احمد پور زهره16

1358/1/12احمدی محمد17

1328/6/10احمدی نسب حسین18

1360/1/21اذغاب محمد19

1354/10/15اسالمبولچی مصطفی20

1360/4/25اسماعیلی امیر21

1351/1/1اسماعیلی علیرضا22

1350/10/8اصغری سرابی فرحناز23

1365/9/27اصلی محمدرضا24

1359/4/8اعرابی بنفشه25

1334/7/28افشار حمیدرضا26

1346/2/5افشاری ايرج27

1359/10/26اكبر شاهی محمود28

1349/6/5امیر ارجمند مرجان29

1353/10/5امیری خسرو30

1359/4/5امین الری مهدی31

1348/9/2انصافیان الهام32

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانودادگی نامردي

1351/1/28شعبانی راد فدرا38
fedra_shabanirad@

yahoo.in

1335/3/20شمس فاطمه39

1363/2/17tahmineh_shn@yahoo.comشهمیر نوری تهمینه40

1335/3/15صالحیافتخارالسادات41

1356/2/25علیائی نژاد علی42
alioliaeinezhad@yahoo.

com

1334غفاريان سودابه43

1363/4/25bahador.fazel@gmail.comفاضل بهادر44

1369/11/8boyshade98@yahoo.comفاطمی سید مجید45

1363فتح اللهی لیدا46

1350/2/18فراهانی آناهید47
farahanianahid2000@

gmail.com

1331فروغی عالیه48

فوالدی جهانسوز49

1362mdfeyzi@hotmail.comفیضی محمود50

1367/4/25n_kooheyakh@yahoo.comقدوس مهدوی نازنین51

1326/12/20قلی امانی عبدالغفور52

1362karimi7@yahoo.comكريمی الله53

1367/3/6كريمی نژاد سروش54
sorooshkariminejad@

gmail.com

1334/10/29كالنتری ثقیفی فرح55

1335/1/1گلچین منیژه56

1335گنجینه شعله57

1353/5/23candoo216@yahoo.comگودرزی محسن58

1354/10/5ali.goodini@yahoo.comگودينی علی59

1356goldmehr20@yahoo.comمحرابی مهرداد60

1359محمودی فراهانی امیر61

1364/3/2amer.mosafer@gmail.comمسافر آستانه عامر62

1339منافی ظاهر فرحناز63

1337/4/15mina.20010@yahoo.comموسوی اصیل مینا64

1360خسروی مهسا65

1336/7/23نکو اقبال زهرا66

1334/4/29يوسفی زهرا67



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1330/9/1اوجانی صفر علی33

1353/4/10ايرانیخواه احمد34

1354/3/10ايرانیخواه عباس35

1370/5/12ايرجی حسین 36

1348/4/25ايزدی علی37

1360/3/23باقری مهلقا38

1335/1/8بنائی محمد حسین39

1362/9/13بنی اردالن داوود40

1363/12/5بوسلیك مهدی41

1353/6/8بهرام ركسانا42

1333/6/29بهشتی مجید43

1321/4/25بهنام رشید44

1346/7/1پارسايی منصور45

1355/2/19پرتوی مريم46

1331/11/1پرستار حسین47

1360/4/13پژوهنده پريسا48

1336/2/10پسیانی آتیال49

1349/10/28پور اسماعیلی حسین50

1333/5/15پوراحمد جمشید51

1358/6/30پورآذری مهدی52

1347/5/4پورآذری ديزجی حمید53

1337/2/1پورحسن محمد54

1363/2/14پورسلیمانی سامان55

1360/6/31پورعیسی علی56

1368/5/20پوالدی جواد57

1332/6/12پويان علی58

1356/11/21پیروز ساسان59

1351/6/22پیروز فر پارسا60

1334/7/1پیشگر جواد61

1364/9/14تاراج كهبد62

1316/5/15تايیدی پرويز63

1341/12/28تدين صدوقی سید علی64

1354/2/1ترمان علیرضا65

1365/10/20تقی زاده فرهاد66

1362/10/18تقیانی پور خیراله67

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1351/1/1توانايی بنفشه68

1347/11/5توسلی بابك69

1349/4/4تیزكار محمد مهدی70

1349/10/11ثابت علی71

1358/10/23جعفری روح اهلل72

1350/1/1جالئیان برومند محمد73

1352/2/5جمال ها پديده74

1356/2/1جواهری نازنین75

1354/4/17جودكی حسن76

1330/1/12جهانزاده جمشید77

1323/2/14حاجی صفاری مهدی78

حاجی مالعلی 79
1356/5/1محمدرضا 

1334/4/12حاجی يوسفی محسن80

1336/10/21حاجیان آزيتا81

1346/6/1حامدی خواه غالمرضا82

حامدی خواه موسی 83
1357/1/1الرضا

1353/1/25حبیبی مجید84

1348/4/1حداد رضا85

حسین پور شهاب 86
1364/1/1الدين

1334/5/8حسین خانی نوراهلل87

1357/9/27حسینی روزبه88

1339/4/1حسینی عبداهلل89

1336/11/12حسینی محسن90

1359/12/23حق شناس محمود91

1337/11/12حیدری خالد92

1360/2/30حیدری پور حسین 93

1330/6/23خاک هرسینی منوچهر94

1344/12/20خالصه جواد95

1364/8/12خانی كوهستانی ترانه96

1352/8/26خباز دادگر آرش97

1338/10/12خچومیان واهیك98

1334/9/13خچومیان آندرانیك99

1346/6/25خدادادی حسین100



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1354/5/13خدادوست هومن101

1360/10/25خرم طوسی حمید102

1342/10/30خزاعی محمدرضا103

1329/8/20خلج حسین104

1325/11/28دانشور داوود105

1356/10/15درودگر فرهاد106

1332/2/25درويش نژاد علیرضا107

1356/6/17دريابیگی میرعلیرضا108

1341/2/26دژاكام امیر109

1355/12/10دشتی اصغر110

1328/7/21دالوری قدرت اله111

1320/6/1دلجوان فرش ارسالن112

1336/10/9دلخواه مسعود113

1357/1/16دهقان نیما114

1346/4/29ذهنی سعید115

1352/5/19راستی فرد رها116

1358/6/31راستی يگانه آتوسا117

رايانی مخصوص 118
1349/3/2مهرداد

1331/12/13رجب پور نادر119

1341/9/29رحمانیان محمد120

1348/12/9رحیمی محمودرضا121

1348/8/2رحیمی حمیدرضا122

1338/5/6رزاقی محرمعلی123

1359/6/30رزمی عباس124

1357/6/27رستمی مهراب125

1342/4/10رضامندی رضا126

1346/2/5رضايی كاوه محمدرضا127

1338/1/8رود ساز كرامت128

1357/12/16روشن سید جواد129

1345/1/25رونده حسن130

1348/11/7روئین تن علی131

1351/3/15رهبین آرمین132

1349/1/1ری شهری حمیدرضا133

1364/1/6ريحانی راد فرزين134

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1333/1/23زاده صفايی حمید135

1339/10/1زارع زاده محمد136

1352زارعی افشین137

1350/7/1زارعی كوروش138

1339/4/2زارعی اسداهلل139

1363/3/14زندی نژاد سمانه140

1342/1/3زهرا طالبی141

1338/3/8سجادی گلسر142

1337/8/11سحرخیز حسین143

1347/1/10سخايی فر افشین144

1347/3/10سرچاهی حسن145

1363/8/17سفری سمانه146

1304سلیمانی فر اسداهلل147

1352/10/6سلیمانی نژاد مصطفی148

1338/8/10سلیمی فخری149

1329/1/24سلیمی سهراب150

1340/4/7سید علیخانی حجت151

1351/12/22سیفی آزاد رحمان152

1360/6/31شاه ابراهیمی اصالن153

1360/2/20شاه صفی علی154

1340/8/13شاهپوری سعید155

1358/4/17شايقی حق مهری156

1324/1/3شجاع زاده خسرو157

1351/4/18شجاع قیاس خلیل158

1315/12/6شفیعی كمالدين159

1363/1/21شمس غالمحسین160

1333/3/2شمسايی مهدی161

1350/1/1شهبازی محمدرضا162

1349/6/9شیرانداز سیما163

1310/1/3شیراندامی ولی اهلل164

1311/1/1صابری پروانه165

1344/4/7صالح پور محمد166

1360/6/30صالحی مهال167

1331/11/1صالحی قدرت اهلل168



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1345/11/19صبری زهرا 169

1330/1/12صفوی صالح170

1333صفوی حسین171

1346/1/1صفی حسین172

1338/8/1طاهری جهانگیر173

1360/6/27طبسی نژاد پگاه174

1348/5/9طاليی مرضیه175

1353/6/28طوبايی حمیدرضا176

1363/2/6طیبی محمد مسعود177

1349/6/31عابدی علی178

1356/1/20عابدی سارا179

1357/10/1عابدی سعید180

1356/1/20عابدی فرد زهرا181

1333/5/15عاطفی حسین182

1354/2/27عاقبتی محمد183

عامل هاشمی سید 184
1353/1/10هادی

1342عبدالعلی زاده رضا185

1359/4/6عبدی پژمان186

1335/1/10عرب پرويز187

1323/3/24عزيزی محمود188

1328/11/2عزيزی غالمرضا189

1327/4/22عطار محمود190

1360/3/22عطايی ساقی191

1326/3/10عظیمی حسن192

1356/3/13علی اسالم مجید193

1365/5/21علی شیرازی رها194

1350/3/10علیخانی محسن195

1352/9/12علینقی پور مهدی196

1329/6/28غريب پور بهروز197

1366/2/11غضنفری سید قاسم198

1359/5/21غفاری امیر199

1330/3/17غالمی علی200

1359/9/14غنی زاده همايون201

1341غنی زاده آناهیتا202

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1338/6/10فتحی حسن203

1350/2/1فتحی فتاح زمان فرشاد204

1363/4/2فخرايی میثم205

1343/3/9فخری فاطمه206

1323/11/1فراهانی بهزاد207

1330/12/18فرجاد جلیل208

1338/3/5فرخی حسین209

1359/6/30فروتن بركه210

1359/5/1فرهادی پور  مهدی211

1351فصیح آرش212

1326فقیه خراسانی حسین213

1356/2/8فکاء احسان214

فالح نژاد فراز215

1356/3/31فوالد شکن علیرضا216

1332/4/15فیاضی رضا217

1339/10/23قادری نصراهلل218

1342/6/12قاسمپور اكرم219

1333/9/23قائمی مهدوی فرهاد220

1357/3/10قدس محمد221

1319/7/12قدسی عسگر222

1323/5/17قريب نواز معصومه223

1348/5/1قصابیان محسن224

1354/6/3قصابیان احسان225

1352/10/1كاشف جندقی آناهیتا226

1342/5/1كاظمی مريم227

1355/10/6كاكا خانی فاطمه228

1344/1/1كاكا سلطانی حمید229

1342/7/27كامکاری ناصح230

1351/1/1كرمی شهرام231

1332/1/2كريمی عباداهلل232

1323/1/2كريمی عبداهلل233

1350/7/1كريمی مجید234

1364/6/1كشانی رادمهر235

1351/9/26كمالی رضا236

1355كوچك زاده رضا237



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1337/1/20كوشك جاللی علیرضا238

1342/5/2كهوری نژاد سیروس239

1353/6/20كیانی حسین240

1353/9/22كیخائی آيدا241

1343گلسرخ سیامك242

1359/6/29گلیج مهدی243

1357/1/1گنج دست مجید244

1362/3/30گنجه آزاده245

1361/4/17گودرزی نیما246

1363/2/10گودرزی پريسا 247

1359/6/28گودرزی سعید248

1339/5/6گودرزی  شکرخدا249

1364/6/30گودرزيانی محمد علی250

1358/6/30گوران رضا251

1346/4/12گیاهچی مجید252

1360/5/14الريان پیام253

1364/6/3الله نفیسه254

1310/12/30اليق جمشید255

1330/4/25لبخنده حمید256

1345/3/31لرستانی شهره257

1330/1/1لیقوانی حمید258

1342/1/9ماسوری شکوفه259

1351/1/2ماهیان افسانه260

1323/6/11محامدی منیژ261

1363/3/16محبی نیما262

1352/5/31محرابی آشا263

1355/7/16محرمی ايرج264

1358/12/15محمدپور مرجان265

1357/2/22محمدی تهمینه266

1327/11/11محمدی املشی بابك267

1328/6/1مختاری حسین268

مختاری آزاد فرد 269
1360/9/2محمدرضا

1351/6/24مرادی كیومرث270

1330/9/1مرتضوی بهمن271

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1339/6/30مسافر آستانه حسین272

1359/6/12مشهدی عباس امیر273

1359/2/9مشهور مهدی274

1363/2/6مطهری میثم275

1353/3/1مظفری محمد276

1327/2/1مظفری حمید277

1324/10/11معترف مريم278

1348/4/11معتمديان بهمن279

1347/10/28معجونی حسن280

1362/1/2معینی عاطفه281

1357/6/12مقدسی حمیده282

1353/8/17مودبیان ارشام283

1337/7/1موسوی مسعود284

1332/4/7مهتدی محمد جاويد285

1358/8/17مهدوی سعیدی سمیرا286

1358مهدی آبادی مهدی287

1357/4/19مهديزاده وحید288

1344/7/20مهرپوريان ساسان289

1352/1/1مهرعلیان بهروز290

1338/6/10مهندس پور فرهاد291

میر حسینی 292
1350/3/2مهرالسادات

1354/3/15میر علی اكبری محمد293

1331/2/1میربختیار شهال294

میرطالبی مهرآبادی 295
1358/4/13آرش

1362/12/12میرمنتظمی مرتضی296

1349/1/11میمندی نژاد شارمین297

1348/4/3ناصرزاده بابك298

1348/11/2نريمانی كورش299

1361/4/29نصر علی300

1351/2/28نصیر پور مهران301

1349/6/30نظری پور سپیده302

1361/1/26نفیسی مینا303

1356/4/24نقوی رسول304

1346/5/7نوروزی عبدالرحیم305



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1360/1/29نوری جواد306

1369/6/30نوری علیرضا307

1364/5/3نیك آبادی میالد308

1312/10/22والی جعفر309

1352/5/22وركیانی فريبا310

1355/12/14هاشمی پور محمد تقی 311

هاشمی فومنی سید 312
1356/5/31علی

1324/4/10هدايت هرمز313

1368/5/9هراتی مهسا314

1351/5/13همتی سیروس315

1327/3/1هنديانی محمود316

هنرمند تمیزكار 317
1359/4/9مهرداد

1356/5/28هنگامی ندا318

1367/3/23يزدانی نژاد امین319

1346/6/6يعقوبی محمد320

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگی نامردي

1359/7/15saedehajr@gmail.comآجربنديان سعیده1

1361/6/23Sajad.azarinia@yahoo.comآذری نیا سجاد2

1355/5/14آكنده پوش مرسده3
Mercedeh.akandehkqush@

gmail.com

1358/2/2atefehabyazi@gmail.comابیضی آيالر4

1360/3/3اردستانی حسین5
Hossein.ardestani@yahoo.

com

1357/1/20اسدی دربندی بهاره6
b.asadidarbandi@gmail.

com

1349/6/30اسکندری سارا7
Sarah.esksndari70@yahoo.

com

1324/7/26abedeskandari@gmail.comاسکندری عبداهلل8

1340/9/25Fizad_2009@yahoo.comايزدشناس فريبا9

1353/12/29پريشان لیال10
Leila.parishan2012@yahoo.

com

1356/4/16Sara7_p@yahoo.comپیرمراديان سارا11

1360/2/5Sadaf.piri@icloud.comپیری صدف12

1366/7/22hosseinetabrizi@gmail.comتبريزی حسین13

انجمن  گريم و ماسك خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگی نامردي

1353/5/10Aidin271261@yahoo.comجعفری معصومه14

1364/6/27Medadrangi5@gmail.comجعفری عاطفه15

1358/5/15soheilasaba@yahoo.co.ukجوادی سهیال16

1337/2/2Maria.hajiha@yahoo.comحاجیها ماريا17

1340/11/1uhannahakimi@yahoo.comحکیمی يوحنا18

1361/1/1حیدری حسام19
@998_Hessamheydari

yahoo.com

1359/6/8خرامان لعیا20
Laya_khoraman@yahoo.

com

1362/2/12خوشگو امیر21
Amir_khoshgou@yahoo.

com

1355/6/9zaeimisanaz@gmail.comزعیمی ساناز22

1358/1/1Samin_sallek@yahoo.comسالك ثمین23

1353/2/6سرنی لیال24

1366/11/4سلیمانی سپیده25
3pidesoleymani@gmail.

com

1356/6/25s.siadat@yahoo.comسیادت پژوه سعید26

1353/3/15n.tachar@yahoo.comشاپورزاده رضا27

1363/11/12شاه گلدی سجاد28
Sajjad_shahgaldi@yahoo.

com

1350/10/3شمس افسانه29
Afsaneh.shams1350@mail.

com

1344Abbas.salehi@yahoo.comصالحی عباس30

1339/11/1bahmansaniee@yahoo.comصنیعی بهمن31

1361/6/23Teater_ir@yahoo.comغفاری امیر32

1362/1/16s.farahani7@gmail.comفراهانی سمیه33

Fariba.faraji70@gmail.comفرجی  فريبا34

1351/5/7فرح مرزی نويد35
Navid.farahmarzi@gmail.

com

1365/1/6Ha.fekri21@gmail.comفکری هادی36

1352/8/12Hamid5206@yahoo.comقاسمی حمیدرضا37

1341/1/1قلی زاده افسانه38
Afsane_gholizadeh@yahoo.

com

1348/5/2Daneshkarimi0@mail.comكريمی دانش39

1364/12/16گودرزی سیاوش40
Siavash_goodarzi1985@

yahoo.com

1356/7/1گودرزی سپهر41
Goodarzi.sepehr@gmail.

com

1354/5/10Ali.goodini@yahoo.comگودينی علی42

1347/2/2Memo2247@yahoo.comمحمدی مهدی43



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگی نامردي

1352/1/25مرتضوی فرناز44
Farnaz.mortazavi@hotmail.

com

1361/4/5T_morshedloo@yahoo.comمرشدلو تکتم45

1333/1/28معماری كامبیز46
Kambiz_memarii@yahoo.

com

1358/1/13s.malekan13@gmail.comملکان  سعید47

1364/12/6b.naeimaei12@gmail.comنعیمانی بتسامه48

1340/12/2Rokhsar62@yahoo.comنورشعاع حسینی فريبا49

1360/7/4هاشمی هادی50
Hadihashemi.9406@gmail.

com

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1357/5/17آحادی رضا1

1357/6/30آذری امین2

1363/3/16آرام نیا ملودی3

1357/3/1آزادگان سروش4

1358/2/9آفری آرزو5

1356/3/17آقا احمدی نازنین6

1357/3/12آقاپور وحید7

1349/1/7آقاحسینی مرتضی8
Morteza.hoseini3081@

gmail.com

1355/6/28آقاكريمی مجید9

1341/4/20آقامحمدی محمد10

1357/12/10آقايی حامد11

1333/7/9faagah@yahoo.comآگاه فريده12

1323/9/12آل آقا ابوالفتح13

1344/7/17آل آقا مهری14

آل رسول  15
1354/12/5عصمت)پرستو(

parastooalerasool@yahoo.
com

1338/6/29آل احمد  فرنوش16

1326/1/12آمدی عباس17

1350/5/27آويژه ناصر18

1353/7/1آهنین جان امیركاوه19

1346/8/21ابراهیم طیبه20

ابراهیم سالکويه 21
1351/1/12محمدرضا

انجمن  بازيگران خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1357/12/20Sheida634@gmail.comابراهیمی شیدا22

1349/4/7ابراهیمی حمید23

1355/11/29ابراهیمی شیوا24

1353/6/11ابوترابیان گلبرگ25

1322/11/14احسانی عبداهلل26

1350/9/20احمدخانی حسین27

1359/9/30احمدی شقايق28

1342/3/28احمدی خسرو29

1349/6/15احمدی اكبر30

1362/1/25ادهمی رسول31

1353/1/21ارجمند امیريل32

1359/1/9ارجمند بهاره33

1356/4/19اردويی شیوا)معصومه(34

1346/3/15ارسطو سامان35

1347/7/28اسداهلل پور محمد36

1362/6/30اسداللهی داوود37

1333/2/14اسعدی احمدرضا38

1325/3/5اسکندری محمد39

1347/1/31اسالمی حمیدرضا40

1350/11/4sirusasnaghi@yahoo.comاسنقی سیروس41

1348/12/1اصغری تتماج حمید42

1358/7/20اصغری سرابی فرحناز43

1353/6/3اعاليی نژاد شاهین44

1333/1/20bnafshar@gmail.comافشار بیژن45

1322/12/28Afshar1322@gmail.comافشار عبدالحسین46

1344/7/28افشار حمیدرضا47

1330افشار مجید48

1339/10/17افشار محسن49

1366/3/6افشاری بهرام 50

1363/1/31افشاريان سجاد51

1353/5/17افشاريان ايمان52

1359/4/1افشاری كرجی امیر53

1349/3/25افضلی مهرخ54

1339/9/25اقبال فر محمدابراهیم55

1352/3/20اكبری صفت سیاوش56

1363/2/10اكبری نسب امین57



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1349/6/25امام بخش مهران58
M_emambakhsh@yahoo.

com

امامی شیرين59

1349/4/23امامی رضا60

1340/3/1امیدوار علی61
Ali.omidvar.1340@gmail.

com

1357/12/10امیر عبداللهیان پیام62

1349/6/5امیرارجمند مرجان63

1349/2/23امیرفضلی ارژنگ64

1357/7/7امیری مجید65
Majid_amiri_1357@

yahoo.com

1357/6/20امینی نرگس66

1355/3/15امینی مهدی67

1334/3/2امینی پور علی اكبر68

1369/8/15انصافی امیرمحمد69

1329/12/20انوش محمدعلی70

1344/9/9اورامی الیزا71

1355/6/22اولیايی علیرضا72

1356/2/25اولیايی نژاد علی73

1358/4/4ايرانی شايسته74

1335/1/27ايزدفر ناصر75

1341/8/26بابا حیدری سیدمحمد76

1348/3/29باباپور شاهین77
Babapour_shahin@yahoo.

com

1358/2/18Mo.bab 2012@gmail.comبابايی محسن78

1350/6/3بابائی حسین79

1339/3/3بابوته غالمحسین80

باقری 81
1357/4/21محمدباقر)مهرداد(

1317/9/22بامداد خسرو82

1350/6/15بامسی كیخسرو83

1365/10/14بختیاری امین84
Amin.bakhtyari493@

gmail.com

1327/10/27بختیاری اسماعیل85

2/30/--بختیاری رويا86

1331/7/1بخشنده محمدعلی87

1357/2/20برخورداری لیال88

1348/6/5برق نورد هومن89

1332/2/15بريد پرويز90

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1361/4/30بزرا حسن91
hasanbazraactor@yahoo.

com

1353/11/19Sab_1353@yahoo.comبزرگ زاده آرش92

1336/3/1بزرگی پرويز93

1345/12/27بشارتی فرهاد94

1361/6/27Amin.b.art@gmail.comبشرويه آرمین95

1352/2/14بلوريان شیوا96

1349/1/1به گزين ناصر97

1362/3/28به نهاد مهرانه98

1360/3/16بهادری گیتا99

1350/6/1بهبودی رضا100

1357/9/27بهبهانی بهرام 101

1348/12/13بهرام پانته آ102

1349/12/4بهرامی كامران103

1349/4/14بهرامی غالمحسین104

1330/11/10بهروج منوچهر105

1342/6/20بهمنش عباس106

1321/4/25بهنام رشید107

1343/1/27بی غم علی108

1328/12/2بیات محبوبه109

1332/10/16بیطرفان رضا110

1352/6/7بیکايی آويشن111

1357/8/23پاپی رضا112

1343/1/18پاكروان شعله113

1348/6/6پديدار صادق114

پرتوی نصرت115

1331/11/1پرستار حسین116

1354/6/6پرهون زهرا117

1351/5/29Mehrn.ka@yahoo.comپرهیزگار مهری118

1331/2/12پژنگ ناصر119

1368/11/17پسیانی خسرو120

1364/6/17پسیانی ستاره121

1360/6/1پناهنده بهروز122

1356/9/8پناهی ها پانته آ123

1357/6/14پنجه خامنه لیال124

1332پورايمان رامین125



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1352/11/30پوربرجی علیرضا126

1356/6/6پورجمشید مسعود127

1355/3/7پورحسابی جعفر)مهیار(128

1337/2/1پورحسن محمد129

1358/4/30پورصبری سارا130

1349/9/2پهلوان زاده سپیده131

1359/2/4پیران اصغر132

1351/6/22پیروزفر پارسا133

1354/6/30تات حمیدرضا134

1364/5/11تاجی نسیم135

1362/10/22elnaztarikhi@gmail.comتاريخی الناز136

1339/10/13تجويدی فرهاد137

1359/6/5ترابی فرانك138

1353/8/23ترابی گودرزی محسن139

1324/11/26ترجمی فیروزه140

1341/6/4erfantarahomi@gmail.comترحمی مقدم وحید141

1355/2/1ترمان علیرضا142

1316/9/19تسعیری غالمحسین143

1355/11/4تشکر بهنام144

1348/1/22تفکری رضا145

1361/2/31تقوی سارا146

تقی نژاد147
1328/7/20 محمد تقی)سیروس(

1332/1/4تقی نیا مهدی148

1353/1/1توسلی بهارک149

1342/11/17توفیقی عباس150

1316/9/16توكلی واال صادق151

1333/8/25تیالوی سهیال152

1350/8/24تیموری محمود153

1341/3/20جامع سیاوش154

1357/11/30جاودان فر بهزاد155

1353/3/5جاويد  آتیه156

1353/3/5جاويدفومنی آتیه157

3/9/--جعفرنژاد الهام158

1334/3/3جعفری مجید159

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1353/5/25جعفری بهناز160

1353/2/8جلیلی سعید161

1353/2/8جلیلی سعید162

1355/1/1جلیلیان شادی163

1354/5/10جوزی محمدرضا164

1361/6/11جهانزاده نويد165

1330/1/12جهانزاده جمشید166

1362/4/6چاوش علیرضا167

1342/1/1چراغی پور سیاوش168

1356/5/1Saeed.changizan@gmail.coچنگیزيان سعید169

1340/12/20حاتمی  محمد170

1363/12/22saraallahyari2@gmail.comحاج الهیاری سارا171

1323/2/14حاجی صفاری مهدی172

1323/2/14حاجی صفاری مهدی173

حاجی علیخانی 174
1357/6/25ابوالفضل

1336/2/26حدادی صادق175

1354/3/1حساس صوفیانی اصغر176

1348/12/4حسن زاده نوشین177

1360/1/25hasankhani@gmail.comحسن خانی رضا178

1365/1/1حسین پور مانلی179

1349/12/15حسین پور نادر اتابك180

1339/4/1حسینی عبداهلل181

1370/7/12حسینی لیدا182

1363/6/1حسینی  احسان183

1358/11/1حسینی فهرجی آزاده184

1333/7/12حسینیان محمدحسن185

1325/11/29حقگو محمدرضا186

1360/2/18حق گوی لسان روح اهلل187

1351/6/22حقیقت دوست شهرام188

1349/1/18حقیقی رحمان189

1343/12/1حکیمی يوحنا190

1333/1/2حلمی سیامك191

1351/5/14Guilda.hamidi@gmail.comحمیدی گیلدا192



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1346/12/23حیدری ستوده193

1352/3/9حیدری فر فاطمه194

1352/6/30حیدری ماهر نورالدين195

1374/4/27خادم حسینی سیاوش196

1344/6/31خادمی طاهره197

1359/1/19خارستانی بیتا198

1360/1/1خاكی نژاد بهزاد199

1364/1/25خالقی مژگان200

1358/5/28خبانی امیر201

1351/11/9خدابخشی معبود202

1359/8/5خداشناس كاوه203

خداورديان دهکردی 204
1356/6/1بهاره

1339/5/1خرم سیمین 205
Simin.khorram@gmail.

com

1350/9/1خسرومهر شیوا206

1345/8/9خسروی علی207
Ali.mirkhosravi@yahoo.

com

1349/6/4خسروی فرهاد208

1342/11/20خطی سلمان209

1372/3/5خلیق شیدا210
Sheida.khaligh@hotmail.

com

1361/1/18خوارزمی آذر211

1346/4/6خوش رزم ارسطو212

1349/3/6داخ سعید213

1326/7/12دادشکر حسن214

دارابی سلمان )محمد 215
1361/10/3علی (

1351/12/16دارآفرين محبت216

1359/6/16دانش بهزادی توماج217

1357/5/28دانشی مجتبی218

1361/4/24داننده فرد مريم219

1346/10/8داهیم نادر220

1348/2/21درشتی زهرا221

1332/2/25درويش نژاد علیرضا222

1352/6/28درويش نژاد سعید223

1335/2/1دريامج فريده224

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1360/11/9دريامج ساالر225

1338/6/11دريايی علی اصغر226

1336/5/2دستگردی محمد227

1337/1/1دسته باشی توران228

1328/7/21Gooya.del@gmail.comدالوری قدرت اهلل229

1355/5/17دالوری امیررضا230

1320/6/20دلجوان فرشی ارسالن231

1362/5/18دلخواه افسون232

دلدارگلچین 233
1355/1/1بمانی)منیژه(

1347/12/2دلدارگلچین مرجانه234

1347/10/10Hasan.doosha@gmail.comدوشا حسن235

1353/6/25دولتی سعید236

1350/4/8دهقان الهام237

1349/2/14دهقانی علیرضا238

1356/2/20دهکردی پیام239

1350/10/22ذاكری مديا240

1358/7/1rezaghabile@gmail.comرادزاده رضا241

1345/9/12رادش نصراهلل242

1358/11/16Sina.razani58@gmail.comرازانی سینا243

1333/9/29رازپوش جعفر244

1359/2/2راستی فاطمه )آتوسا(245

1360/6/1راسخ نیساری مريم246

1335/7/12Rasekhfard35@gmail.comراسخ فر محمود247

1356/6/30رايجی آزيتا248

1335/1/13ربانی پور محمد249

1337/3/12رجايی دوست حسین250
Hoseinrajaeidoost@yahoo.

com

1350/6/25رجبی عباس251

12/18/رحمانی مسعود252

1361/1/14رحمانی معصومه253

1356/5/6رحمتی مجید254

1326/11/9رحیم نیا فهیمه255

@1356/1/17Rahimpour_masoudرحیم پور مسعود256
yahoo.com

1349/4/7رحیمی مريم257

1337/12/9رحیمی محمودرضا258



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1363/5/5رحیمی حمید259

1362/3/8Rahimi72@gmail.comرحیمی سده مهری260

1349/6/24رزاقی وحید261

1341/1/20رستگارمقدم زهرا262

1358/12/25رستمی مزدک263

1362/5/2رشیدی غزاله264

1342/1/1رضاپور عصمت265
Mahoo94.hormozgan@

gmail.com

1348/11/12hrezaee@gmail.comرضايی حبیب266

1360/1/26رضايی هديه267

رضايی268
1356/1/12)اسفندآبادی( اصغر

1360/12/9Melikar82@yahoo.comرضی ملیکا269

1358/12/9shohrereayati@yahoo.comرعايتی زهره)شهره(270

1347/12/15Nc.ramezani@yahoo.comرمضانی فاطمه)انسیه(271

1347/1/16Faribaramezani47@yahoo.comرمضانی فريبا272

1321/12/15رمضانی فر عزت اهلل273

1361/3/15رنجبر مهران274

1338/1/7رودساز كرامت275

 1360/6/26روستايی شجاعی میترا276

1352/11/20روشن ضمیر زهرا277
Zahra_roshanzamir@

gmail.com

1367/3/25روشنی محمد278

1350/11/1روشنی بهمن279

1362/1/1رهاسر مريم280

1361/2/12رهبری شقايق281

1352/4/25رهبری امیر رضا282

1360/6/23رهنما فرناز283

1360/6/12Afshin_r60@yahoo.comرهنمون افشین284

1364/2/3sajjadtheater@yahoo.comزارع سجاد285

1349/5/15زارع مرتضی286

1363/6/20زارعی علیرضا287

1329/11/2F_zareifard@yahoo.comزارعی فرد فرشید288

1364/2/29زرين بیژن289

1322/9/1زرينی علی290

1360/6/23زمین پرداز مهدی291

1351/6/5زندگانی امین292

ف
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1360/3/1mzrad81@gmail.comزنوزی زاده مسعود293

1335/11/1زيتونی جواد294

1326/11/16ساربان محمد295

1357/8/28ساری پناهی پانته آ296

1367/7/24ساعی سهیل297

1356/12/7سپهراد شیرين298

1357/12/7سپهراد مريم299

1351/8/10ستايش مجید300

1354/6/25ستوده برزوقی آزيتا301

1349/6/18سخايی سیدمحمد302

1357/12/9Alisarabi.act@gmail.comسرابی علی303

1338/1/20سرانجامی عزيز304
Aziz.saranjami@gmail.

com

1347/3/10سرچاهی حسن305

1358/11/10سرلك فاطمه306

1349/9/15pynocio@yahoo.comسرمدی مريم307

1353/4/16سروری نژاد بهرام308

.1357/2/4Farzanehsokouti91@gmailسکوتی  فرزانه309
com

1358/12/1سلطان آبادی الهه310

1348/2/1سلطانی شهره311

1355/6/30سلطانی فخری312

1357/5/29سلطانی فقیهه313

1349/7/23سلطانی محمدسعید314

سلطانی سروستانی 315
1350/6/1محمدمهدی

1364/11/1Afshin_s46@yahoo.comسلیمان پور افشین316

1354/3/16سلیمانی بهناز317

1350/8/10سلیمانی سرسری علی318

1345/12/14سلیمانی فرد نادر319

1329/1/1سلیمی سهراب320

1362/9/12سماواتی آذر321

1350/8/5سمیع فر محمدرضا322

1332/1/3سنگی اكبر323

1348/1/10سهرابی مجید324

1357/6/11سیاردشتی رامین325
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1348/1/1Siavash348@yahoo.comسیاوش عباس326

1337/7/15سیف جمالی نقی327

1359/11/25سیفی لطف اهلل328

1335/5/23شادروان عباس329

1357/2/28شادمان ناز330

1359/5/3شاه پیری مهدی331

1360/5/4شاه محمد زاده عباس332

1350/5/13شاهسوند فريبا333

شاهمرادخانی محمد 334
1335/9/19رحیم

1341/4/1شجاع كاوه اردالن335

1336/7/2شرافتی محسن336

1362/2/14Ghermez1224@yahoo.comشرحی سوده337

1360/7/23شرفی بهنام338

1349/7/14شرقی پور حجت339

1350/12/5شريعتی اصغر340

1348/10/1شريفی فرهاد341

1364/10/9شريفی آوا342

1334/3/1شريفیان علی اصغر343

1338/1/12شعاری ژاله344

1360/11/13شعبانی الهام345

1363/9/21شفیع خواه حامد346

1362/8/1شفیعی حسین347

1363/3/24شکیبا هوتن348

1352/4/12شهبازی غالمرضا349

1364/1/1شه پرست الهه350

1330/10/15شهراز خسرو351

1361/6/24شیخی حامد352

1334/1/21شیخی محسن353

1340/7/6Naser.3535@alo.comشیرمحمدی ناصر354

1349/9/24شیرمرد لیلی355

1328/11/30شیری محمد356

1338/2/25Anna_as@yahoo.comصابری دانشور357

1341/4/19صابری آبکنار اصغر358

صابونی فرزين359

ف
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1355/6/14صادقی اشکان360

1360/10/3صادقی خواه علی361

1363/3/22صارمی فاطمه362

1355/7/29Nasrin.saleh@yahoo.comصالح آبادی نسرين363

1358/7/29صالحی شبنم364

1359/8/18صالحی مینو365

1349/10/28صالحی سهیال366

1340/6/1صباحی يعقوب367

1356/5/2صباغی مهدی 368

1329/1/5صحرايی محمود 369

1350/5/1صدرايی مرضیه370

1350/1/31صفاخو فرداد371

1333/1/5صفايی حمید372

1330/11/10صفرپور عطاهلل373

1354/1/31صفری جمشید374
Malek_jamshid75@yahoo.

com

1343/1/22صفری سیامك375

1349/12/10صمدپور رضا376

1357/6/17صمدی آزاده377

1359/11/4صمدی بنفشه378

1337/2/1صمدی  پور فرشید379

1360/9/24Pooch1242@gmail.comضیايی آسیه380

1357/4/13m.ziaeekia@gmail.comضیايی كیا میترا381

1342/1/3طالبی زهرا382

1350/4/1طاهراحمدی قاسم383

1360/6/19طاهرتبريزی آرش384

1330/12/28طاهری علی385
Ali.taheri.1330@gmail.

com

1358/6/5طاهری سروش386

1333/2/8طاهری مرتضی387

1353/6/9S_mojtaba_t@yahoo.comطباطبايی مجتبی388

1360/6/28Pegah.tn@gmail.comطبسی نژاد پگاه389

1353/2/2طرفه وفا390

1353/8/10طوبايی حمیدرضا391

1349/3/23طیبی مهدی392

11/18/--عابدی نگار393
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1334/9/10عارف نژاد غالمرضا394

1363/8/22عاشوری عمار395

1359/11/15عاشوری ناصر396

1365/6/2عامل هاشمی علی397

1353/11/7عبادت طلب علی398

1360/3/26عبادتی ثمین مهدی399

1362/6/28عباسپور بهمن400

1351/4/18عبائیان بیتا401

1342/6/20عبدالعلی زاده علیرضا402

1349/6/29عبدالکريم زاده پونه403

1355/2/29عبدلی شهرام404

1355/6/3عبدلی مريم405

1354/5/5عبقری ماندانا406

1356/4/8عدالت پور مهنوش407
mahnooshedalatpour@

yahoo.com

1364/4/19عدل پرور امیررضا408

1363/6/29عرفانی اعظم409

1339/7/17عرفانیان ناصر410

1360/10/20عزتی جواد411

1366/2/21عزيزی آرش412

1358/12/1Saghi.assgari@yahoo.comعسگری سمیه)ساقی(413

1367/7/27عسگری حسن414

1357/1/10عسگری شکیب الهام415

عفتی الله دشتی 416
1327/7/12غالمرضا

1340/11/6عاليی محمد417

1342/5/8علمداری اسرافیل418

1357/10/16علوی پیام419

1363/6/20علی نژاد مهدی420

1351/5/21علیاری منصوره421

1360/12/3Aliakbari1982@gmail.comعلی اكبری محمدرضا422

1332/9/10علیپور عباس 423

1334/7/14علیزاده شهین424

1332/9/7عمرانی سیدمحمد425

1350/1/14eydizadeh@yahoo.comعیدی زاده قدير426

1361/4/21عینعلی كاظم427
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1340/7/9غبیشاوی عطیه428

غضنفری مطلق 429
1326/6/3ابوالفضل

1347/2/2غفارمنش امیر430

1345/5/5غفاری محمدرضا431

1352/1/24غفاری اعتبار رضا432

1361/5/22غالم آزاد آرش433

1361/1/1غمخوار مهناز434

1354/11/14فامیلی مجید435

1345/9/6فتحعلی علی436

1329/3/10فتحعلی بیگی داوود437

1366/6/31Diana.fathi.ir@gmail.comفتحی ديانا)مريم(438

1323/11/1فراهانی بهزاد439

1351/5/2فراهانی شقايق440

1361/4/20فرجام فر علی441

1346/1/11فرخی فريمان مهدی442

1356/11/16فرشاد جو شبنم443

1353/8/5فرضی سعیده444

1346/6/30فروتن علی445

1357/4/3فرهنگ فربد446

1360/2/27behrangfd@gmail.comفرهنگ دوست بهرنگ447

1331/6/12فريد زاده رضا448

1356/2/18فکرت حمیدرضا449

1357/5/20Arash.af57@yahoo.comفالحت پیشه  علی450

1347/7/11فالحی رويا451

1347/7/11فالحی رويا452

1332/4/15فیاضی عبدالرضا453

1346/2/22فیضی میترا454

قادری عبدالرحمان455
1359/3/27)سوران(

1355/5/16قاسمی گیتی456

1355/4/30قاهری محمد مهدی457

1345/1/1قائمیان فرهاد458

1353/6/1mehdighapani@gmail.comقپانی محمدمهدی459

1349/2/15قجابگلی فروغ460

1331/11/1قدرت اهلل صالحی461
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1363/6/29Maedeh_2947@yahoo.comقديری مائده462

1340/1/1قديری افشار مقصود463
m.ghadiriafshar@gmail.

com

1353/2/5قربانی مجید464
Maji.ghorbani53@gmail.

com

1351/3/19Yalda.1351@yahoo.comقشقايی يلدا465

1348/5/1قصابیان محسن466

8/1/ ......قطبی سلیمه467

1340/1/17قطبی حمیدرضا468

1365/12/10قالتیان سوگل469

1353/12/2قلعه مهدی470

1344/10/1قلیچ لو عباس471

1360/5/5قمری مرجان472

1357/4/19ghanbaripsy@gmail.comقنبری امیر473

1326/3/5قوانلو هوشنگ474

1333/1/1كاشی لو علی اصغر475

1361/3/16كاظم پور صفورا476

1352/12/14كاظمی  بهروز477

1342/5/1كاظمی مريم478

1346/10/14كامران فريبا479

1347/2/26كبريتی رامتین480

1361/10/17كبودوند سام)علیرضا(481

1348/8/12كتانچی افشین482

1338/6/4كدخدايی محمد483

1357/9/17كردا الهام484

1334/12/23كرم پور ناصر485

1345/5/9كرمانی نسب محمد486

1355/6/24Parastou_karimi@yahoo.comكرمی  پرستو487

1359/4/20كرمی احسان488

1350/2/15كريم زاده بهار)صفیه(489

1350/7/1كريمی مجید490

1359/6/3كريمی سعید491

كشتکاررضايی 492
1349/6/10حمیدرضا

1359/5/24كشفی اصل حسین493
Hossein_kashfiasl@yahoo.

com

1355/6/6كالته صالحی علی494
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1363/2/19كالنتر فرانك495

1352/6/22كمالی مقدم هادی496

1358/12/28Zahra.kolivand@yahoo.comكولیوند زهرا497

1358/10/18كوهستانی محمدرضا498

1356/8/24كوهستانی محمدرضا499

1359/6/14كیادربندی ملیحه500

1360/12/5كیانپور آيه سادات501

1311/11/20كیانفر صديقه502

1363/11/6كیخانی آيلین503

1339/4/14كیوان داوود504

1356/10/1گرجی هاله505

1357/6/21گل محمدی مهران506

1348/5/8گلپری الهه507

1359/2/25گل رنگی ندا508

1348/1/10گلی حمید509

1329/5/5گودرزی هوشنگ510
Goodarzi.hooshang2014@

gmail.com

1362/10/2گودرزی پرنیان511

1354/10/20گودرزی جواد512

1353/10/17گودرزی آتوسا513

1357/3/1گودرزی اعظم)سودابه(514

1354/1/21گودرزيان نازنین515

1344/1/1گوهری علی516

1329/3/7گیاهی مهدی517

1336/6/6لشگری منظر518

1341/1/4لشینی احمد519

1358/9/20لطف الهی پريناز520

1328/8/20لطفی غالمحسین521

1328/8/20لطفی غالمحسین522

1344/3/20لطیفی حسین523

1325/3/25لقمانی وجیهه524

1309/9/7لنکرانی 525

1330/1/1لیقوانی حمید526

1359/10/13مالکی عزيز527

1358/11/8ماهیان افسانه528
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1335/1/27متین وفا حسن529

مجدزاده طباطبايی 530
1352/6/28محمد حسین

1348/6/13mahyarmojib@gmail.comمجیب حق مقدم محسن531

1354/7/6مجیدی هادی532

1330/7/28محب اهری حسین533

1328/1/17محبوب عباس534

1364/1/1Wardob.km@yahoo.comمحبی كامیار535

1345/12/27محتشمی محمدباقر536

1358/2/20محدث فرزين537

1358/6/30Ar.mehrabi33@gmail.comمحرابی روح اهلل538

1352/5/31محرابی آشا539

3/17/--محرابی فريدون540

1346/8/15محسنی ماندانا541
M_mandana_2005@

yahoo.com

محمد زمانی افشار 542
1356/9/18محمدرضا

1355/10/13محمدی علیرضا)آرا(543

1356/8/30محمدی آرزو544

1339محمدی افسانه545

محمدی علی آبادی 546
1325/11/24ابوالحسن

1357/3/24محمودنژاد كیوان547

1358/10/20مختاری مارال548

1359/10/21مخدومی رهام549

1333/12/20مددی مهر اكبر550
Akbar.madadymehr@

yahoo.com

1356/11/27مدنی علیرضا551

1355/5/1مرادی منصور552

1347/7/22Hamid.3312@yahoo.comمرادی حمیدرضا553

1348/8/18مرتضوی زهراسادات554

1336/5/3مرسلی اسماعیل555

1351/9/10dourftadeh@yahoo.comمسافر فريده556

1350/3/18مسعود شريفی557

1348/4/8مسلمی محمد558

1334/9/25مسلمی ناهید 559

1352/12/24Nrafie544@gmail.comمشهدی رفیع نیلوفر560

1361/10/25مصباحی مهدی561
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1365/5/14مصطفوی مهرداد562

1352/3/7مظاهری مجید563

1349/7/1مقتدی پريسا564

1351/1/3مقدمی شبنم565

1336/8/15مقصودلو سوسن566
Susan_m448@hotmail.

com

1356/6/25مقصودی ندا567

1369/2/19مکوندی رسول568

1360/4/16Shiva20m@yahoo.comمکی نیان شیوا569

1355/9/6ماليی اكبر570

1320/9/20ملك آرای شهروز571

1358/11/12Shizo_o@yahoo.comملکی صادق572

1358/1/13منصوری مسعود573

1359/9/18منظور حسام574
hesammanzoor@yahoo.

com

1329/1/3مودبیان داريوش575

1337/7/1موسوی مسعود576

1355/9/6Akbar13552003@yahoo.comمواليی اكبر577

1356/7/15مواليی رضا578

1358/12/26مونا حاج آقا بیگی579

1353/12/18مهجور مهسا580

1359/12/5مهران علیرضا581

1350/5/16مهرداديان طوفان582

1355/5/25Shv_mehrzad@yahoo.comمهرزاده شیوا583

1329/7/1مهمانی حسن584

1332/2/26میامی مهدی585
Mehdi_mayamey@yahoo.

com

1350/10/28میر طاهری سید مسعود586

1360/6/27میرحسینی آسیه587
Mirhossaini.maryam@

yahoo.com

1355/7/16میرحسینی محمدرضا588

1349/5/1میرزاآقايی صالح589

1338/8/26میرزابابايی منصور590

1361/1/26میرزاعلی محسن591

1354/6/12میرزاعلی ها عباس592

1349/11/15میرزايی لیال593

1349/11/15میرزايی لیال594
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1356/9/27میرزايیان حسین595

1356/12/1میرزايی شهیر شاهرخ596
shahrokhshahir@yahoo.

com

1357/6/10میرعلمی رويا597

1357/12/15میركريمی سودابه598

1355/2/14میرلو بهروز599

1332/3/27میالنی علی600

1359/11/1نادرپور روح اهلل601

1363/9/6نادری بهناز 602

1363/2/20نادريان نازگل603

1346/10/12نازی بهناز604

1357/6/5ناصح هدی605

1352/4/16ناصحی علیرضا606

1354/2/16ناصرنصیر رامین607

1350/12/9ناصری مهتاب608

1355/6/12ناظم محمدحسین609

1356/6/9نجاتی شهرام )مجتبی(610

1355/6/9نجفی زاده علی611

1348/11/2نريمانی كوروش612

1334/10/1نشاط خواه فرزانه613

1355/11/1نصری حسین614

1347/6/20نصیری يکتا امیر615

1349/12/9نظريان محمدعلی616

1353/2/1نعیمی حمیدرضا617

1358/8/26نفر وحید618

1344/1/3نقیبیان سیدمحسن619

1357/4/20نکواقبال صنم620

1363/2/25نمکی جواد621

1354/6/7نوابی علی622

1357/6/30نوبرانی خلیل623

1349/8/15نوذری آرش624

1344/9/21نوذری بیژن625

1330/1/1نوراللهی سعید626

1356/6/25نورمحمدی رها627

1345/10/20نوروش محمدعلی628

1363/11/14نوری مهدی629
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نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1349/1/6نوری منافی زاده حامد630

1351/1/9Azn200@yahoo.comنوری وفا آزيتا631

1353/6/30نوشین دالرا632

1368/1/30واشیان مجتبی633

1326/8/8والی بابك634

وجبی مريم635

1331/10/6وزيری امیررضا636

1360/5/8وقار كاشانی خیام637

1355/10/6ولی لو هادی638

1354/7/20Hashemi.afshin@yahoo.comهاشمی افشین639

1351/4/4هاشمی كیوان640

1335/1/22هاشمی ناصر641

1354/1/12هاشمی هدايت642

1349/3/23هاشمی حائری تبسم643

1358/10/19هدايتی حمیدرضا644

1338/2/26هدايتی حمیدرضا645

1329/1/1Kazem_hajirazad@yahoo.comهژيرآزاد كاظم646

1351/5/13همتی سیروس647

1352/5/1همتی آناهیتا648

1351/4/9همتی نیا تقی649

1355/11/11همراه ابوالفضل650

1342/1/8هنركار هوشمند651

هوشیاری حامد652

1338/2/15Mehrdadelahi9@gmail.comالهی محمد653

1355/6/22هیدجی پوپك654

1351/2/23ياقوتی پیمان655

1351/4/15يداللهی علی 656

1327/4/8يزدی محمد مهدی657

1346/10/26Ali.yaghobzadeh@gmail.comيعقوب زاده علی658

1347/1/2Zahra.yagh77@gmail.comيعقوبی زهرا659

1339/10/17hamidyaqoobian@yahoo.comيعقوبیان حمیدرضا660

1334/11/30يگانه محمد661

1355/6/15يگانی الهام662

1360/4/3Maysamyousefi148@gmail.comيوسفی میثم663

1327/8/1يوسفی فريدون664



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
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نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

آخوند زاده 1
احمدرضا

1358/2/19

1356/6/30آقايی سعید2

1335اثباتی امیر3

1336/7/2احصايی سیامك4

1356/3/16احمدپور مريم5

ارحام صدر 6
اسماعیل

1307/12/1

1359/4/3اسدی روح اله7

1351اسماعیلی مهناز8

1350اقبال نژاد آناهیتا9

1357/7/1امینی زهرا10

1360/2/31امینی رعنا11

1343اوحدی مريم12

1345بار فروش شهناز13

1335/1/15بزدوده  عادل14

1319/12/23بنی پور مرتضی15

پسنديده خواه 16
سمیه

1360/11/6

1360/6/31پورعیسی علی17

پوالديها 18
آذرمیدخت

1342/9/11

1354/6/10تايع امام علی19

1348/9/12ترابی رضا20

1367/4/24تركی پگاه21

1342/8/18جوانشیر كريم22

1336/4/2جهان پرور زهره23

حسام الذاكرين 24
سیده اعظم

1349

1362/12/2حسنلو سعید25

حسینی سیده 26
سپیده

1364/2/31

حسینی سوری 27
پیام

1352

فانجمن  طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1362/6/26حقیقی دادبه28

1351/5/23حمید خانی پانته آ29

1328/5/19خزايی ملك جهان30

1361/1/8خسروجردی سحر31

1311/9/5خورشیدی خسرو32

1344/10/18دباغی پروانه33

1355/12/10دشتی  علی صغر34

1343دهقانی  میترا35

رحمانی لشگری 36
محمدرضا

1328/3/3

1340/12/7رضا زاده امیر37

1317/10/22رفیعی علی38

1342رياضی مسعود39

1358/6/5زاغری امیر40

1339زمانی هايده41

1333/2/16زينل يان ادنا42

1340/11/8سامانی سیما43

1363/1/24سرافرازيان امیر44

سلطانی عربشاهی 45
آوا

1351/1/8

1348سلیمان پور رامین46

1354سید كنعانی الدن47

1349/1/29سینايی سمیرا48

1353/3/15شاپور زاده  رضا49

1362/12/13شامیريان مقدی50

شاه ابراهیمی سید 51
محسن

1333

1347/10/24شجاع منوچهر52

شريعتی سوق 53
سید محمد حسن

1347

1345شريف پور امیر54

شعبانی فاطمه 55
)الهام(

1360/11/13

1356/11/13شکاری بی تا56



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1352/4/15شهامت سحر57

1340شهرامیان شیدا58

1356/1/1شیخ اوغلی آيالر59

1340ظهوريان مهرنوش60

عابدين نژاد 61
پريدخت

1338/11/21

1356/3/4عاله بخش حسین62

1350/3/26عبدالهیان رويا63

عزتی چهارقلعه 64
مهدی

1360/8/5

1347/11/3عطايی مهری65

1361/6/31علیا سارا66

1352علیزاده فريده67

1358/4/3عیوضی مژگان68

1348/11/25غیورزاده مريم69

1353/8/20فتح نیا محمود70

فدايی حسین  71
سید حسین

1345

1351/5/7فرح مرزی نويد72

1358/12/25فرزانه پری زاد73

1352فروتن يکتا پیام74

فیروزه چیان  75
فرحناز

1354/8/4

فیض شیخ االسالم 76
فائزه 

1352

فیض مرندی 77
كتايون

1345/1/17

1354قاسمی آرام78

1342/9/22قربان زاده فريبرز79

1342كامکاری ناصح80

1345كنگی شهربانو81

1332/3/1كوثری پروين 82

كیانی الريمی 83
بهرام

1349/5/4

1359/6/25الری وحید84

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1330/5/1محبی پروين85

معافی غفاری 86
فرزاد

1343/6/28

1353معبد امیر احمد87

1343/12/26ملکی منیره88

منظومی نیا فرشاد 89
) احمد(

1346

موسوی زيبا 90
سادات

1363/1/18

1357/6/30مهدی زاده رضا91

1363/6/22میرحمیدی شیما92

میرزامحمدی 93
محمدرضا

1355/10/12

1357میرهادی هلیا94

1340/11/6ناظاريان نوراير95

1355/7/1نجیبی آذر96

1359/10/24نصرتی بهاره97

1352/6/1نظمی نرمین98

1361/3/29نعمتی نگار99

1360/5/11نوابی شرمین100

نويريان فرد محمد 101
1362/1/15علی

1353/1/17نیك روش مريم102

يوسف دوست  103
1323مرتضی

1366/5/31يوسفی اقدم ساناز104

1357/1/18يیالق بیگی سینا105

ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1359/7/1آتشانی عبداله1

1359/4/20آريانژاد فاطمه2

1361/1/2آشوری مريم3

1373/3/3آقابابايی سجاد4

انجمن  تئاتر كودك و نوجوان خانه تئاتر



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
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نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1360/5/21آقامواليی مژگان5

1354/6/30آواره ژاكلین6
Jaklin137676@yahoo.

com

1350/5/27آويژه ناصر7

1358ابراهیم پور محمدرضا8

1335/2/19ابراهیم زاده محمود9

1359/1/9ابك سعید10

1361/12/16ahadabdi@yahoo.comعبدی احمد11

1352/6/15احمدی فر ناصر12

1358/6/30ارباب زاده وحید13

1360/6/30اردستانی سپیده14

1351/10/5اسد پور پیمان15

1357/6/12اسدی نسرين16

1361/6/20Es_pasha@yahoo.comاسماعیل زاده پاشا17

1360اسماعیلی امیر18

اسماعیلی ابهريان 19
1359/6/2محمد

1341/8/19اكبرلو منوچهر20

1354/1/1اكبری مريم21

1350/4/11Mes_6h9@yahoo.comامامی محمدرضا22

1347/6/6امیررضوی مهران23

1342/11/25امیريان سیمین24
simin_am2008@yahoo.

com

1361/6/17ايمانخانی مرضیه25
Marziye.imankani@

yahoo.com

1363/3/10باروتی علی26

1355/12/15باقری طورانی علی27
A_b_toorani@yahoo.

com

1364/1/3براتی سیمین28

1359/12/26بهرامی رضا29
Bahramireza59@gmail.

com

1363/12/20Shr_bhrm@yahoo.comبهرامی فاطمه30

بهمن آبادی حسام 31
1363/11/830yayosh@gmail.comالدين

1352/5/7h.bayanloo@gmail.comبیانلو حسن32

1362/3/9Som_fat@yahoo.comبیگی ريزی سمیه33

1349/10/7پاسوار حمیدرضا34

1357/6/14پنجه خامنه لیال35

1363/6/26پوربخش مهدی36

ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1356/6/6پورجمشید مسعود37
masoudpourjamshid@

yahoo.com

1355/3/26پورطبیب علی38
Ali_pourtabib@yahoo.

com

1363/10/28Sahar.ggglo@yahoo.comپورفرج سحر39

1355/6/15artparsa@yahoo.comپوالدوند محمدرضا40

1358/11/8پیش بهار نسرين41
Nasrin_pishbahar@

yahoo.com

1358/6/25تاللو فرهاد42
Farshad_talalo@yahoo.

com

1354/3/10تاللو فراز43

1364/5/8توكلی امیررضا44
inbudzendegi@yahoo.

com

1350/8/24تیموری  محمود45

1353/3/1تیموری احمد46

1363/9/26تیموری اكبر47

1357ثقفی ولی اهلل48

1359/10/27ثقفی سمیه49

1365/2/25جمالی محمد50

1358/12/20جمشیدی سروش51
Soroush.jamshidy@

yahoo.com

جهانشاهی كوروش52
Koorosh1390@yahoo.

com

1356/11/21چلوئی آناهیتا53

1350/1/1حاج بابايی ندا54

1350/7/25Ph_471@yahoo.comحاجی زاده پرويز55

1368/3/25حاجی زينلی نجمه56

1367/3/30bhabibpour@yahoo.comحبیب پور بهنام57

1354/3/31حجابی علیرضا58

1357/4/23حسن زاده صديقه 59

1356/3/9حسنی محمدعلی60

1357/2/12حسنی سارا61
Sarah_aahoo@yahoo.

com

1341/2/24حسین پور علیرضا62

1356/5/26حسینی سیدمحمود63

1363/12/25حسینی سید امین64
Amir_honarju@yahoo.

com

1353/9/1حسینی حصاری عاتکه65

1364/6/21حق گو رضا66



ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

خارستانی بیتا67
Vandad_mahdi_pakan@

yahoo.com

1358/3/21خاكسارتهرانی مريم68

1364/2/1خامه پرست علی69

@1368/5/12Fatemeh_khadabandelo68خدابنده لو فاطمه70
yahoo.com

1358/6/15خداياری وحید71

1329/8/20خلج منصور72

1361/4/6خمسه سیدمجتبی73

1358/7/1خوشگو روزبه74

1346/6/19خیرآبادی احمد75

1363/10/5داداشی بهمن76

1361/6/6Hh_darbi@yahoo.comدارابی حسین77

1360/6/30داودی مهدی78

1354/1/15دری سیدعلیرضا79

1359/6/8h.s.h595@gmail.comذرات شعاعی حسین80

1362/9/6رحمانی  محمد81

1358/4/1رحمانی سیما82

1367/5/17رحیمیان مینووش83
Minoovash.rahimian@

gmail.com

1368/5/30رستگاری سینا84
Rastgari_sina@yahoo.

com

1350/2/8Azita_rezaei@yahoo.comرضايی آزيتا85

1361/11/2رضايی لیلی86

1360/9/1رضايیان بهروز
1356/7/1رضوی صديقه87

1360/12/9رضی سمیه88

1366/3/29رمضانی میالد89

1359/2/20رياضتی محمد90

1357/11/14زارع داود91

1359/6/23زحمتکش حامد92
H_zahmatkesh2006@

yahoo.com

1362/6/26زمانی مهرداد93

زهدی لیال94

1363/6/26iranchildren@yahoo.comسالکی خامنه عماد95

1367/10/20Emad.salehi@yahoo.comسلیمانی محمد96

سعادتی مقدم 97
1348/6/22محمدحسن

ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1364/6/29سواری صفا مريم98

1359/5/1سوخته سرايی مظاهر99

1361/9/10Alae_ddin@yahoo.comسیادت سیدعالء100

1369/5/19سیاری زهره101

1364/11/11سیفی نوشین102

1361/2/13nedanouri@gmail.comشامی نوری ندا103

1329/9/25شاه محمد لو بهرام104

1355/2/2شکوهی فرم حمیدرضا105

1365/1/5شهسواری مريم106

1345/11/4صادقی پور نگین107

1353/1/25Ali_saafaa@gmail.comصفا علی108

1361/8/10صفوی محسن109

1342/9/22ضیادفر گیلدا110

1360/6/1طباطبايی سید مجید111

1363/10/30ظروفچی علی112

ظريفیان مجتبی113

1354aghebati@gmail.comعاقبتی محمد114

1358/2/2عباسی رضا115
Reza_abbasi28h@yahoo.

com

1342/6/20عبدالعلی زاده رضا116
Rezahoo2000@yahoo.

com

1342/6/1عبدل تهرانی حمید117
hamidpersia@hatgmail.

com

1371/4/12عرب كرمانی فاطمه188

1357/3/3عظیمی آمنه119

1350/6/20عقبری ركسانا120

1362/1/1علی آقايی اسحاق121

@1363/4/18Mohsen_ali_mohammadiعلیمحمدی محسن122
yahoo.com

1341/11/23غنی زاده آناهیتا123

1360/9/9غنی زاده توحید124

1361/5/29Sh.mehdia@yahoo.comفتحی شقايق125

1360/8/29فرشیدی سپهر مهدی126
Mehdi_farshidisepehr@

yahoo.com

1346/6/30Chehrenama3@yahoo.comفروتن علی127

@1357/6/30Saeedeh_farahmandفرهمند سعیده128
yahoo.com

1359/4/30baranomah@yahoo.comفرهنگیان آزاده129



 زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف 

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1363/6/30فالح زاده پريسا130

1359/1/1فهرادی مونا131
Mona_foharadi@yahoo.

com

1332/4/15فیاضی رضا132
Reza_fayazi32@yahoo.

com

1357/9/11فیروزه ندا133

فیض فائزه134
Faezeh_fayz_sh@yahoo.

com

1358/5/30Refaghat82@yahoo.comقاسم زاده سعید 135

1361/3/5somayehgasemiقاسمی سمیه136

1362/1/7قاسمی دنیا137

1362قرآن كیش مهرداد138
mehrdadegorankish@

gmail.com

1363/3/14قصری محسن139

1353/12/2قلعه مهدی140
Mehdighale_65@yahoo.

com

1364/2/28قنبری رسول141

1364/1/29كار آزاد محمد142

1347/7/8كاشانه خدايار143

1352/10/1كاشف آناهیتا144

1362/11/17k.zh62.comكاظمی ژاله145

1342/5/1كاظمی مريم146

1359/6/7كرمی پیروز147

1365/11/26كرمی سامان148
Saman.karami65@yahoo.

com

1359/6/26كريمی روشنك149
Roshanak_karimi_
pakan@yahoo.com

1355/11/23كشوری مهدی150

كمال علوی سید 151
1362/7/28محدرضا

كوشا نجمه152
H_koosha2002@yahoo.

com

1366/10/24Kohan_ramin@yahoo.comكهن رامین153

1355/2/6كیاهاشمی سیده مريم154

1361/6/20گرامی زادگان لعیا155

1350/3/11گلستانی پرستو156

1348/1/10گلی حمید157

1351/6/6گوهرخانی مجتبی158

1364/1/27لوانی محمدرضا159

1348/5/16مالمیر كبری160

ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1354/7/6مجیدی هادی161
Ehsanmajidi78@yahoo.

com

1330/7/28محب اهری حسین162
Hosein.mohebahari@

yahoo.com

1356/6/8محسنی لیال163
Leila_amohseni56@

yahoo.com

1357/8/1محمدی فرشته164

1366/1/3محمدی میالد165

1360/6/27مرادی حمیدرضا166

1358/12/6مرادی  پیمان167

1357/10/3مرتضوی سیدعلی168

1355/6/6moridizahra@gmail.comمريدی زهرا169

1352/11/16مزينانی حسین170
mayicstartheater@gmail.

com

1348/4/8مسلمی محمد171

1352/9/18مسیبی اعظم172

1359/6/12مشهدی عباس امیر173

مطهری نیرومند 174
1357/3/19ريحانه

1352/9/28مقدر مهران175
Mehranmehran28@

yahoo.com

1351/6/5مقصودی  عباس176

1368/3/26مقیمی ملیحه177
malihemoghimi@yahoo.

com

1361/1/1مقیمی عطا178

1360/4/10Actor_59@yahoo.comمقیمی مهدی179

1357/4/16مالحسینی حمیدرضا180

1365/4/17موالنا بابك181
Babak_molana@yahoo.

com

مولودی صبا182
Mobarak.sabi@yahoo.

com

1364/6/12مهدی احسان183

1340/7/30مهدی جواد184

1337/10/6مهدی مجتبی185
Mojtaba_mahdi_pakan@

yahoo.com

1358/5/15مهدی آبادی مهدی186

1352/1/1مهرعلیان بهروز187

1356/6/31keshanimehr@yahoo.comمهركشانی دريا188

1358/12/12مهیاری جعفر189



ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگی نامردي

ابوالقاسمی 1
1351/12/19شهرام)حسین(

1356/11/11ازگلی مرضیه2

1354/4/4اكبرنژاد میالد3

1353/10/5امیری  خسرو4

1360/6/31ايرانی ستاره5

1340/10/29باستانی حسن6

  كانون نمايشنامه نويسان  خانه تئاتر

ف 
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1361/6/15a.mirzabeygi@yahoo.comمیرزابیگی اكرم190

1357/6/22میکائیل زاده رضا191

1355/6/12ناظم محمد حسین192

1362/9/25نجاتیان مدينه193

1365/4/1نديمی حمید194

1362/3/30نصراله زاده ندا195

1353/7/1نصری افشین196

1356/10/2نصیری مجید197

1351/8/28نظام آبادی مهرداد198

1362/3/1نعمتی مرجان199

1359/11/13نعمتیان رضا200

1352/3/10نوابی فريد201

1355/1/6نوايی پروانه202

1358/2/20hatefeazol@gmail.comنوحیان محمد203

1358/2/12nanoarosak@yahoo.comنیاز  امید204

1341/1/11وجدان صفت مینا205

1355/3/26Yara_group@gmail.comوعیدی لیدا206

1326وفاداری يداله207

1355/10/6ولیلو هادی208

1347/1/22يعقوبی زهرا209

@1361/4/3Meysamyousefi148يوسفی میثم210
gmail.com

1362/6/26زمانی مهرداد211

1357/10/22m57n7310@yahoo.comنورايی محمود212

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگی نامردي

1353برومند ترانه7

1360/12/26پاكبازنیا عاطفه8

1333/8/4جهانگیريان عباس9

1327/1/29حیدری ايرج10

1346/11/25حیدری مجید11

1334/9/13خچومیان آندرانیك12

1359/4/10خمسه نژاد سپیده13

1355/11/6دادويی رضا14

1357/1/1رشیدی تبار رحیم15

1363/4/30رفیعی سلما16

1362/5/8رمضانیان  صحرا17

1317/10/18رهبر ابراهیم18

1344/4/17زرگر شهرام19

1359/2/7شاهی ماريا20

1348/5/5صديقی بهزاد21

1358/8/15عاطفه جواد22

غالمی ورنامخواستی 23
1357/6/21سیمین

1362/11/3غالمیان فرهاد24

1362/6/30فرشاد فرشته25

1362/5/24فنائیان مهدی26

1364/5/2قلی پور محمدرضا27

1351/1/1كرمی شهرام28

1357/2/22محمدی تهمینه29

1353/2/21مهدی پور سیروس30

1343/2/24ناصربخت محمدحسین31

1350/4/3نقدعلی فرهاد32

1361/4/27نوروزی نشمینه33

1355/5/20نوری اصغر34

1361/8/11وفاجويی محمدزمان35



 زاد روز اعضای خانه تئاتر

  انجمن منتقدان و نويسندگان  خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام  خانوادگی نامردي

1358/9/29Neda.tayyebi@Gmail.comآل  طیب ندا    1

1363/6/27sepidehamadeh@gmail.com  آماده سپیده2

1331/6/27آيیش فرهاد  3

1338/3/17Javad.aarabi@yahoo.comاعرابی جواد  4

1361/6/16samira.eftekharii@gmail.comافتخاری زينب  5

1354/7/1hoshangomidi@gmail.comامیدی  نژاد هوشنگ  6

1351/9/25Neda.entezami@gmail.comانتظامی ندا  7

1353/6/1femrahimzade@gmail.comابراهیم  زاده فرزانه  8

1355/8/23kambizasadi55@gmail.comاسدی محمد9

1353/1/1j.ashkezari@gmail.comاشکذری سید  جواد10

1337/6/15Amir_kavous@yahoo.comباالزاده  امیر  كاووس11

1356/6/12Bahar.borhany@gimail.comبرهانی  بهاره  12

1363/1/29baharanbaniahmadi@gmail.comبنی  احمدی  بهاران  13

1335/12/20بهرامی  محمد  14

1337/2/1pourhassanniayesh@gmail.comپورحسن  نیايش  15

1356/11/21sasan.pirouz@gmail.comپیروز  ساسان16

1353/3/17Paristanzifi1@gmail.comتنظیفی  پريس17

1352/3/15ثمینی  نغمه  18

1357/6/25sanaei@gmail.comثنايی  امیر  حسین19

1358/10/23Rohollahjafari58@gmail.comجعفری  روح  اهلل20

فوت 1391/9/23تولد 1325جهانشاهی  جاهد  21

1349/9/6Zahra.h.mohamadi@gmail.comحاج  محمدی  زهرا  22

حجتی  مهرداد23
1359/1/31M.aghaseyd@gmail.comحسن  زاده  محسن  24

1357/4/12Mrh_azad@yahoo.comحسین  زاده  محمد  رضا  25

1360/1/1bkhact@yahoo.comخاكی  نژاد  بهزاد  26

1348/2/10Sh.kh.88@gmail.comخرازی  ها  شهرام  27

دريابندری  نجف28
1355/12/10Aliasghar.dashti@gmail.comدشتی  علی  اصغر29

1355/6/10Saba_radman@yahoo.comرادمان  صبا  30

1354/6/3Maryamrajaee3@gmail.comرجايی  مريم  32

1358/9/2Rahmaty.mina@gmail.comرحمتی  مینا  33

1355/6/30mrr9855@gmail.comرستمی  محمد  رضا  34

1353/2/2Mahboobezamani86@gmail.comزمانی  فاطمه35

1357/4/27Sarasalek133@yahoo.comسالك  سارا  36

1349/2/27sepehrim@gmail.comسپهری  مريم  38

1355/1/13Aram55salam@gmail.comسجادی  فروغ  39

1350/11/10Bahmansoltani_art@yahoo.comسلطانی  بهمن  40

1360/10/2Marjan_samandari@yahoo.comسمندری  مرجان  41

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام  خانوادگی نامردي

1357/10/10azadehsoh57@gmail.comسهرابی  آزاده  42

1347/2/8Matrixrestored@gmail.comشاكری  حسین  43

1357/2/15Shahbazi.ramtin@gmail.comشهبازی  رامتین  44

1356/11/3Mohamadrasolsadeghi@yahoo.comصادقی  محمدرسول  45

1357/6/30salehisabet.sami@gmai.comصالحی  ثابت  سامی  46

1361/3/31Ebadi.fs@gmail.comعبادی  فاطمه  47

1354/12/15abdolalizadeh3@yahoo.comعبدالعلی  زاده  علی  اكبر  48

1353/3/1A.abdolalizade@gmail.comعبدالعلی  زاده  عباس  49

عزيزی  مهدی50
1361/11/5عظیمی  امین51

1362/9/27somaieha@gmail.comعلیپور  سمیه52

1348/1/14Abbas_ghaffari2000@yahoo.comغفاری  عباس  53

1360/1/22gholami_solmaz@yahoo.comغالمی  سولماز  54

1331/6/12afaridzade@gmail.comفريدزاده  عبدالرضا55

1357/12/8Maryamfashandi@yahoo.comفشندی  مريم  56

1360/5/21aghaderpour@yahoo.comقادرپور  آران  57

1357/3/18ghanbari_art@yahoo.comقنبری  حمیدرضا  58

1360/10/2mehrangizgh@gmail.comقهرمانی  مهرانگیز  59

كلیايی  فاطمه  60
1352/6/15afrazbooks@gmail.comكیان  افراز  اعظم  61

1362/4/8Majid.kia60s@gmail.comكیانیان  مجید62

1359/6/28Saeedgoodarzi59@gmail.comگودرزی  سعید  63

1361/6/22Lashkarimajid@gmail.comلشگری  مجید  64

1346/6/1Smohebbi1346@yahoo.comمحبی  سعید  65

1348/5/2Peyman.esmaeli@gmail.comمحمد  اسماعیلی  احمد  66

1352/1/19xdialup@yahoo.comمحمدی  اكرم67

1358/8/20yassin.m@gmail.comمحمدی ياسین  68

1352/3/16behzadmortezavi@gmail.comمرتضوی  بهزاد  69

1350/6/26Zahra.moshtagh@gmail.comمشتاق  زهرا  70

1359/6/23sarahmansouri@gmail.comمنصوری  سارا71

1363/4/27Sh.monfaredi@gmail.comمنفردی  شیما  72

1361/5/4arvin.moazen@gmail.comموذن  زاده  آروين  73

1362/7/27keyvanmirmohammadi@yahoo.comمیرمحمدی  كیوان  74

1359/12/22mnajari75@yahoo.comنجاری  محمد  75

نجفیان  هومن76
1361/5/27Ghazal.nahani@gmail.comنهانی  طیبه)غزل(77

1354/7/20Hashemi.afshin@yahoo.comهاشمی  افشین78

1363/6/30hamedhoushyari@yahoo.comهوشیاری  حامد  79

1363/1/29Peymanyahaghi.bani@gmail.comياحقی  پیمان80



زاد روز       اعضای کانون  ملی منتقدان تئاتر

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1350/9/1rezashofteh@yahoo.comآشفته رضا1

1343/5/28ابروان مهرداد2

اسماعیلی سلمان3

1353/1/1اشکذری جواد4

1341/4/19j.ashkezari@gmail.comاكبرلو منوچهر5

¬¬1350/5/18akbarlou@gmail.comامینی رحمت6

1331/8/25پارسايی حسن7
Aminii_rahmat@yahoo.

com

1365/03/5پهلوانی عرفان8
erfan_pahlevani@yahoo.

com

1361/2/27Hon.theater@gmail.comتشکر بهرام9

1342/4/20تشکری سعید10
Tashakori1342@yahoo.

com

55/03/16alijafarifo@gmail.comجعفری علی11

جعفری حصارلو 12
مريم

fajrfestival31t@gmail.
com

1330/3/10چینی فروشان صمد13
Samad_chiniforoushan@

yahoo.com

1353/2/1حبیبی فرشته14
Fereshte.habibi@gmail.

com

1351/1/1fishcat15@gmail.comحسین زاده كتايون15

رايانی  مخصوص  16
1349/3/2مهرداد

mehrdadrayani@yahoo.
co.uk

1357/12/16javadroshan@yahoo.comروشن سید جواد17

1356/01/18Om_paint@yahoo.comطاهری امید18

ف
نشانی الکترونيکیتاريخ تولدنام خانوادگیردي

1332/12/2علی آبادی همايون19

1360/01/22غالمی سولماز20
Gholmi_solmaz@yahoo.

com

فخار علیرضا21

1350/03/12Bk.faraji@gmail.comفرجی بابك22

1339/10/23قادری نصراهلل23
Nasrollah.ghaderi@

gmail.com

1348/11/1كاكاسلطانی حمید24
hamidkakasoltani@

yahoo.com

1356/3/8Kiani_mz@yahoo.comكیانی رضا25

1346/06/01محبی سعید26
Smohebbi1346@yahoo.

com

1350/5/3محمودی مصطفی27
Mahmoudi50@yahoo.

com

موثقی مجید28
majidmovasseghi@gmail.

com

1343/2/24bakhtbs@yahoo.comناصربخت حسین29

rafiqnosrati@gmail.comنصرتی رفیق30

1359/1/20mehdi@gmail.com.159نصیری مهدی31

R_nzr@yahoo.comنظر زاده رسول32

1364/5/3نیك آبادی میالد33
miladnikabadi@yahoo.

com

1345/9/7yavarmanesh@gmail.comياورمنش مهدی34

1351/5/13يگانه فرح35



گروه های تئاتری

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها
ف

كتلآذربايجان شرقیردي

1353/6/20يعقوب صديق جمالی1

1350/9/23سیامك افسايی2

1349/1/16حامد نوری منافی زاده3

1348/1/4وحید نوری منافی زاده4

1362/2/21جمال ساقی نژاد5

1359/1/19معصومه كرمی6

1360/3/10سعیده حامد7

1362/8/21وحید بهبدی8

ف
ايشيق                    آذربايجان شرقی             ردي

1381/5/10مهدی صالحیار1

1366/3/4ژيال اصالنی2

1364/1/25الهام اشرفی3

1363/2/13الهه هژبر4

1344/3/10غالمرضا رزاقی5

1342/10/20عفت رحیم زاده 6

1345/2/3علی امینی7

ف
رادآذربايجان غربی ردي

ُعلی صابر زمانی1

1344/1/1فردين میالنی صدر2

1359/6/30پدرام رحمانی3

مقصود حسنی 4
1334/2/24محمودآباد

1340/4/19مهناز شريفی زمانی5

1360/6/30حامد اسماعیل وند6

1354/6/15سوسن مشاريان7

1366/4/22پريا برزگر8

1336/11/2بهمن حاتمی9

ف
 اهورا             آذربايجان غربی             ردي

1357/5/12امید خاک پور1

1365/8/14ابراهیم ابراهیمي2

1353/6/1مهران فقري3

1357/12/16ابراهیم بومي4

1371/3/25شیدا شورنگ5

1365/6/31سامان ارمي6

ف
سولدوزآذربايجان غربیردي

1338/3/2حمزه حیدری1

1341/7/19شهريار نیريز نقدهی2

1350/6/3بهرام قوی بنیه3

1344/4/6صمد رستمی4

1349/6/9علی قبچاق شاهی5

1351/4/2شهرام ابراهیم حصاری6

1349/6/1بهرام جاللی7

1349/7/20مجید نوری8

1350/4/2پروين ملك زاده9

ف
آيناآذربايجان شرقیردي

1354/4/2میرعلي فتوحي1

1353/6/11علي حسین پوريان2

1357/2/15سیروس مصطفي3

1358/2/8ساناز نظري4

1353/4/4كامران قرباني ياجلو5

1356/6/30نازيال ايران زاد بنام6

1349/4/7رضا گل آور7

1358/9/20بهرنگ تیال8

1359/5/7هاله ذرخورد 9

امســال با هدف تامين و انتشار اطالعات تقويمي هنرمندان تئاتر كشور با استناد به گروه هاي ثبت شده تئاتر در سايت 
رسمي اداره كل هنرهاي نمايشــي، اســامي بيش از 100 گروه با بيش از 700 هنرمند كه تا پايان دي ماه مجوز فعاليت 
گرفته اند با افزودن تاريخ تولد اعضاي هيات مديره در ضميمه مستقلي منتشر شده است. يادآوري مي كنيم كه تعداد 
اين گروه ها تا زمان انتشار ســالنامه به بيش از 400 گروه رسيد، ولي متاســفانه به دليل زمان بر بودن تامين اطالعات 

تکميلي، افزودن اين گروه ها به فهرست موجود امکان پذير نبود. اميد است سال بعد اين فهرست كامل تر شود. 



ف
تماشاآذربايجان غربی              ردي

1332/10/13سلطانعلی دريادل1

1345/5/10علی حسین قلی زاده2

حمیدرضا حاجی 3
1350/1/1رستملو

1365/10/27هادی دريادل4

1341/1/1علی خلخالی5

ف
ققنوسآذربايجان غربی                            ردي

1354/3/11افشین ناصری1

1358/6/20محمدعلی مکری2

1363/6/6جمال سلطانی3

1370/10/19جمال فتاح نیا4

1355/4/16آرش ناصری5

1358/10/31پارمیدا ناصری6

1362/4/1الناز میرزاغفاری 7

ف
فروهراردبيلردي

1359/1/1رضابهشتی آتشگاه1

1359/4/23سیامك شاگردی2

1340/5/30ناصر رهنما آذر 3

1362/5/23ياشار نادری 4

1361/6/30بهمن صفاريان5

1359/7/1بهزاد فکور6

جاويد صادقی 7
1361/10/25اشرافی

ف
فراسو                         اردبيل            ردي

1354/6/1توحید معصومي نسب1

1335/6/14روح اله حبیب زاده 2

1336/7/20توفیق كسرايي3

ف
نيم رخ                    اردبيل                  ردي

1328/11/15نادر مهدي لو1

1344/2/2فاطمه سیمزاري2

1362/3/30سولماز ملکي داعم3

1349/3/28جاويد رخشاني4

شاهد مجتهد زاده 5
1350/6/30اردبیلی

1344/4/11عادل ناقلی6

1367/10/28سینا عبادی7
ف

رجااردبيل                                 ردي

1340/9/19احمد مسرت1

1349/8/5حمیده باوفا2

1364/10/16هامون نظمی3

1356/7/16مهدی مسرت4

1358/9/10فرزاد خاقانی5

ف
باربد                           اردبيل                                    ردي

جابر فتحی بیله 1
1356/2/25سوار 

1364/4/1اكبر صادقی 2

بهزاد صمدی بیله 3
1355/6/1سوار 

يوسف دادجو بیله 4
1362/9/10سوار 

1360/11/1فرزاد سعیدی 5

شهرام شاهدی6

ف
فرياداردبيل                             ردي

1359/10/1سیداصغر سعادت1

1361/7/2مهدی شیری2

1360/11/20محسن بقايی3

1364/4/1پريسا عطايی4

1367/1/1سمیرا موسوی 5

ف
تم                   آذربايجان غربی              ردي

قاسم لطفي خواجه 1
1360/1/31پاشا

بیژن لطفي خواجه 2
1339/10/11پاشا 

1364/2/9ايمان رمضاني3

1361/7/18مرتضي نورپور4

1369/2/31آيسا اكرمي5

1354/6/21شبنم شلیله6

1353/12/1عبداهلل محمدزاده اصل7

ف
مغان هنر                        اردبيل                ردي

1354/3/5علي محمدزاده1

1352/4/5غريب منوچهری2

1362/6/1مريم ندايی3

1361/1/25مسلم بايرامی4

1353/6/12امیر علی عالش زاده5

شهرام محرابي 6
1360/6/1قوجه بیگلو

1355/6/11عباس جاهد چلك 7

1341/7/1ترحم سلمانی 8

1362/12/20حسین پناهی9

ف
آرتين           آذربايجان غربی ردي

1362/6/16ناصر)هژار( نورانی1

1358/1/1آراد حسن زاده2

1357/6/4سیروان خضرپوری3

1357/2/24كیوان فهیمی4

1362/11/20سمیه اطیابی5

1351/6/30بهرام پوردنیا4

1349/6/30شهرام پوردنیا5

1360/6/15الهه زحمتي6

1345/1/1فرهاد قائمیان7

1345/1/1وحدت شیخي 8

1362/2/24بیژن رنجپور9



گروه های تئاتری

ف
آبیاردبيل                                                   ردي

1357/3/2عبد الرضا عسگری 1

1355/6/20شیرزاد عسگری2

1346/10/10اكبر صباحی3

1355/6/1مجید خالقی مقدم4

1359/6/3روزبه پرنده 5

1344/3/19اسماعیل محمدی6

سید منصف 7
1335/9/1صادق نژاد

ف
نقش جهاناصفهان ردي

1356/6/20پیمان كريمی1

1364/4/18مهرنوش مردی ها2

1363/9/6بهماز نادری3

1354/9/21بهزاد داوری4

1368/12/18بهزاد سیفی5

ف
كاوشاصفهان ردي

1360/7/21احسان جانمی ريزی1

1343/3/1رسول هنرمند2

فريون سورانی3

1325/5/31مهدی شهداد4

1365/1/10الهام رضايی5

1362/6/8محسن احمدی نیك6

1369/1/19محمد كرباليی7

1368/4/11ابراهیم صداقتی8
ف

شهرزاداصفهان ردي

1355/3/25شهاب غزالی1

1357/9/4فهیمه سیاحیان2

1355/6/20خشايار عابديان3

1361/6/9سحر مرواريد زاده4

1360/1/7آناهیتا روانگرد5

ايوب خداورديان 6
1365/11/14دهکردی

1358/6/25آزاده سرآبادان7

1368/4/11ابراهیم صداقتی8

ف
مهراصفهان ردي

1353/11/4مجتبی نصراللهی1

رحیم ملکی آبادچی2

1348/7/15منصور مهدی پور3

1358/8/11امیر مرادی4

محمد محمودی 5
نجف ابادی ف

مهر آييناصفهان ردي

حسین خدادادي 1
1355/11/10پاوائي

1355/11/1ابراهیم خدادادي2

عباس فخري فخر 3
1358/1/30آبادي

ف
پژوهشاصفهان ردي

1326/6/1رضا كشانی1

1356/6/31دريامهر كشانی2

1329/4/6جمشید تركیان3

1335/7/3اكبر كشانی4

1335/1/10علیرضا بدری5

1344/1/9عباس كیهان پور6

1330/10/28عبدالکريم عنايت7

1335/1/1مهین علی آبادی8

1351/6/2فاطمه محمودی  9

ف
  فروغ                              اردبيل   ردي

1347/1/22مجید واحدي زاده1

1357/6/2عدالت فرزانه2

1340/10/10صمد واحدي زاده3

1350/7/1علي دانش4

1346/10/20عصمت نوريان5

1353/4/1محمد فتحي6

1356/10/30محمدرضا خدائي7

1359/9/15فرشید سالمت 8

ف
  زندگی                              اصفهانردي

1346/8/25لیال پرويزی1

فرشاد فهیمی 2
1361/5/24اصفهانی

1358/2/11نويد باني3

1346/8/25لیال پرويزی4

1334/10/12محمد رضا اريانفر5

شیرين صمدي 6
1363/9/4بهرامی

جهانگیــر نکويــي 7
1340/5/1شهركی

فرزانه سهیلي نجف 8
1365/2/15آبادی

ف
رهااصفهانردي

1362/1/1سید مجتبی جدی1

1359/5/4سعید خسروی2

57/1/26زهره استادی3

1365/6/30اسماعیل خدادادي4

1361/6/30مرضیه حیدري5

عبدالرضا خدادادی 6
1356/5/2پاوايی

صبا نساج پور 7
1369/10/27اصفهانی

1366/7/23داود خدادادي پ8

1363/3/21حمید اكبری9

آذر قاسمی قلعه 
1367/8/29قاسمی



ف
خوابگردهای اصفهان ردي

صحنه

محمدرضا مولودی1

1358/9/10حسین عبدالهی2

پیام میركی3

1357/6/11محمد ترابی4

3 /3 /1362رزيتا كروندی5

مهدی مؤيد زفره6

حمیده  شاهده 7
خدادادی آرپناهی

آزاده كمال 8
بروجردی

سعید خرمجو9

ف
ستايشاصفهانردي

1356/1/17احسان فاضلی1

1358/4/10امین زارع2

1367/9/5احسان شهبازی3

1361/1/17فرزاد قاسمی4

1352/6/22محمدرضا رهبری5

1364/8/2سعید رضوانی6

1365/11/14مرضیه اشرفیان7

ف
نگار سبز اصفهانردي

زنده رود

1360/10/13امیر شیخ جبلی1

بهمن گرامی2

1356/10/21محمد جواد اكبری3

1352/12/10مرتضی كاويانی4

1357/11/17محمد قبادی نژاد5

1360/4/15دانش تاجمیر رياحی6

1356/10/11رضا سعیدی7

ف
آنواصفهانردي

اكرم السادات 1
ابوالمعالی

 12/15
1349/

1356/7/19   سلمان باهنر2

10/ 1345/12     اسد اهلل اسدی3

25 /2/ 1374   مريم پناه نجات4

مینا پناه نجات در 5
1375/7/26جزينی

احمد پناه نجات در 6
10/11/ 1344   جزينی

ف
نان و عروسك اصفهانردي

شرق

1358/2/13امید نیاز طالخونچه1

فريدون خسروی 2
1341/8/3قلعه شاهرخی

1339/3/1احمد اشرفیان3

1362/4/21رضا كريمی4

1361/12/2سعید ياردوستی5

1362/12/30ابراهیم رحمانی6

1367/6/31آتنا جعفری

ف
آراسالبرزردي

محمد حسن 1
1363/8/8شريفی محنا

1350/10/5زينب قاسمی2

1368/12/20معصومه  نبی3

1368/11/8طاهره میرعالی4

محمد جمالی 5
1368/9/20طهرانی

ف
ديگراصفهانردي

1356/10/4محسن عرب زاده1

1359/12/1محسن رهنما2

1358/5/8علیرضا قدسیه3

1355/1/1مژگان نوايي4

محمد رضا ترابي 5
1358/5/17زيارتگاهي

عبد الحمید 6
1333/3/8ابراهیمي

1355/1/16الهام زنجاني7

1356/11/23رهام بحیرايي8

1361/3/10امیر پیرستاني9

ف
پژوهش مهراصفهانردي

1364/6/1رادمهر كشانی1

ف
جلفااصفهان ردي

اسماعیل موحدی 1
1359/7/27نجف آبادی

1359/10/28امیر صفائی پور2

1364/1/7حامد احمدجو3

1367/5/16آوا حدادی4

1368/5/19فريدالدين سلیمانی5

1362/4/6معین الدين عشاقی6

1353/6/15فرشید تربیت2

1359/6/22حبیب نريمانی3

1360/6/29رسول انتشاری4

1361/11/18بهنام فروتن جزی5

1363/6/18عبداهلل دشتی فرد6

1363/6/18جويا پورمشکور7

1357/5/31زينب عبداللهی8

1355/5/1هاشم شمس9

1359/9/10وحید رضا صادقپور4

1358/1/17مهدی راحمی5

1360/5/8خیام وقار6

ف
آرشالبرزردي

1350/3/27عباس طاهر خانی1

1358/6/31مريم طاهرخانی2

محمد رضا معجونی 3
1350/7/21باروق

1359/6/29سیده معصومه راستاد4

1369/5/4پیمان قاسمی5



گروه های تئاتری

ف
مثنویالبرز ردي

1351/01/18حسن ماليي1

1360/07/12رضا جهاني2

مصطفي 3
1368/05/25برخورداري

1349/05/01مجید مهرور4

1370/12/29ايمان سلگی5

ف
اوستاايالم ردي

1357/6/1مالك اب ساالن1

كیومرث برنجی 2
1351/2/10مرادی

1367/12/7هادی اب ساالن3

1355/5/22شهناز آئینی4

1363/6/1سجاد ملکی5

ف
زاگرسايالم ردي

1359/1/1حیدر رضايی1

1364/3/1جالل كايدی2

1357/1/1حسین رضايی3

1366/6/30نادره حیدريان 4

1359/3/1محمدجوادقاسمی5

ف
نجيرم ايالم ردي
جوان 

1362/6/3لقمان بحرانی1

1366/6/23مريم رسولی2

سیدفخرالدين قاهری3

سلمان قاسمی وحدت4

عمار الله دوست 5

ف
فرياد ايالم ردي

دهلران

1357/1/1سلمان زمانی1

1362/8/22مرجان قاسمی2

1364/12/2معصومه محمدی3

1364/2/12احمد كیهان4

1363/6/30عاطفه رضايی5

ف
ری راايالم ردي

1359/5/15سعید خیرالهی1

1363/4/25معصومه پالیزبان2

1355حجت ملکي3

1366/1/1طوبي يونسي4

1356/6/30زهرا عبدي5

1354/7/1طیبه صیدمحمدي6

1359/4/16هادی شیركول7

ف
چهار ايالم ردي

صندوق

1337/1/1حسن مختارزاده1

1363/2/20ابوذر مختارزاده2

1362/2/24شادان شريعتی3

1367/6/30آرزو حسینی اقبال4

1359/6/26فروغ حسامی5

1363/6/1محمود حیدری6

محمد مرادی فر7

ف
آريوبوشهر ردي

1357/2/3سعید گلچمن1

1362/1/23فرشته جمالی2

1355/6/20محسن زنده بودی3

1366/4/20سبحان ضرغامیان پور4

1364/4/9سیدمحمد فاطمی 5

ف
تيناايالم ردي

1360/11/7رضا كناريوند1

1364/6/25رحیم فاضلی2

1359/8/19پیمان امینی3

1354/6/5علی شوهانی نژاد4

ف
هيروايالم ردي

1356/6/16ابراهیم شاكری مطلق1

1356/1/5حسن رضايی2

1359/6/11محسن حلوايی3

1349/9/28ماندانا رضوانی4

ف
پرسوناايالم ردي

1363/2/10محمد اسمعیل بیگی1

1363/4/20محمد محمديان2

1363/6/30محمد اكبريان كهره3

1361/4/5علی شعايی4

فاطمه محمديان 5
1370/3/14شمالی   

ف
سايهايالم ردي

1356/10/2سیدفاضل خاني1

1364/9/21مصیب محمودي 2

1364/6/30عقیل نوري3

1366/4/7مريم فالحي4

1359/10/15جعفر فرخ پور 5

ف
آفرينگانبوشهرردي

1362/3/3            فضل اهلل عمرانی1

1371/9/2          زيبا درياسفر2

1362/11/6         عبدالحمید شعرانی3

1364/1/5              يوسف ابراهیمی4

1370/2/4علی ديری 5

ف
ايليابوشهرردي

1366/1/1مريم ابراهیم زاده1

1 /1353/3محمد مظفری2

1364/6/1سارا نامور6

1357/1/16سعید رحمانی7



ف
آيشتهران  ردي

1331/1/13عزت ا.. قومی1

1370/2/15كیومرث قومی2

1365/1/24طیبه سادات نخلی3

1366/10/14آرزو رستمی فر4

1359/4/27زهره شیرين پناه5

ف
بيانتهران  ردي

1357/7/16شهاب راحله1

مرضیه حاجی 2
1359/6/28محمد صادق

1371/11/7عباس بابايی3

1358/2/18وحید پیماندار4

1360/6/29شهرزاد راحله5

ف
چهار محال و ردي

دريژنوبختياری  

سعید جوانبخت 1
1349/7/1قهفرخی

1364/1/10روح اله سمیع2

1361/1/10ملیحه سلیمانی3

1346/3/1محمد رضا سمیع4

سعادت اهلل همت زاده 5
1339/6/7دستگردی

فاطمه برزكار 6
1351/4/14قهفرخی

سیدمحمد7
1344/1/6طاهريان قهفرخی

ف
چهار محال و ردي

بختياری  
همسفران 

مهتاب

حسین اصغريان 1
1358/8/30دهکردی

مسلم سلیمانیان 2
1357/9/20چالش تری

1358/3/25مرضیه اسماعیلی3

1363/5/22مهدی حسن زاده4

1363/11/22محمد حیدری5

1357/7/1امید بسیم6

1350/3/10هوشنگ عزيزی پور7

ف
چهار محال و ردي

بختياری  
           سراب 

جهانبين 

1349/11/21ستار يارمحمدی1

1359/10/22مینا اسماعیلی2

ف
چهار محال و ردي

خورشيدبختياری  

كامیار معتمديان 1
1358/1/21دهکردی

بهارک اكبرپور 2
دهکردی

جواد هیاريان 3
1360/3/22دهکردی

1358/5/20آزاده سعیدی4

سید مهدی حسام 5
1363/6/15الذاكرين

ف
فرنام هنرتهران  ردي

1362/1/1میثم تفرشی1

غالمحسین بنی 2
1327/9/15آدم

1345/1/17حسن سنگینیان3

134/6/6زهرا هداوند خانی4

1351/12/22رضا تاجیك خاوه 5

ف
فرسياتهران  ردي

1355/3/9روح اله اسفنديار1

1360/2/28رويا مقدمی راد2

1367/12/2حیدر قزوينیان3

1369/11/28محمدرضا عموزاده4

1367/2/9مهدی مصیر5

ف
عاشورائيانتهران  ردي

1339/3/15محمدتقی رودگر1

1348/11/1سید عباس اصفهانی2

1350/1/4جعفر كاظمی3

1347/4/18رضا عبداللهی صابر4

رحیم مخدومی 5
1345/12/6شربیانی

1336/10/10محمد ابراهیم زاده3

1359/7/1خديجه اشکری4

1356/6/10مرتضی قايد پوری5

1349/12/5فرانك بلورزاده6

1355/2/2حسین ريیسی7

1348/8/23عبداهلل رضايی3

مهدی فتحی4

تیژن نعمتی5

1345/9/20برجعلی خزانه دار6

ف
چهار محال و ردي

بختياری  
شب 

      شهركرد 

كاظم حیدری چالش 1
1362/3/24تری

1361/4/31مهدی عسگری چالش2

1362/10/8سارا اسماعیلی كتکی3

1359/7/8راضیه اسماعیلی4

رسول حیدری 5
دهکردی

ف
خراسان     ردي

آتش قاين                جنوبی 

1366/1/26صابر رنجبر1

1368/1/1صالح رنجبر2

1339/9/11رمضان قديکی3

1360/6/8سید ابولفضل ناصری 4

1342/11/22محمد علی رنجبر5

1370/10/23فاطمه زبردست  6



گروه های تئاتری

ف
خراسان جنوبی ردي

نور نهبندان  

1349/7/23بهروز رضايي1

1361/2/2ابوالفضل فرخفال2

1354/7/1عصمت مومني3

1350/1/2احمد يوسفي4

1361/2/1حمید قاسمي5

1373/4/3سمیه شاه بیگي6

ف
خراسان  رضوی ردي

  
تجربه

1/15/ 1346محمد حسن زاده1

1352/6/30حسین صابری2

1350/6/30 سید محسن هاشمی3

1363/1/1رسول مغفوری وحدت4

1352/5/14روشنك سه قلعه گی5

1347/6/31رضا شهرياری امیری6

1351/6/1مهدی خاكسار7

1359/9/1محمد محمودی8

1361/4/15میثم امانی 9

ف
خراسان  رضوی ردي

  
روژان

49/3/10محمد هادی وكیلی1

1357/2/25اكرم سلطانی كاريزكی2

1358/6/1معصومه دلیرمرغزاری3

1350/3/22علی اصغر آقاحسینی4

1356/6/2مهدی آقائی5

سید جواد حسینی 6
1349/6/2بنهنگی

محدرضا كوهجانی 7
1358/5/3گوجی

ف
خراسان  رضوی ردي

  
آراد

20 /6 /1356علیرضا اسدی1

1338/3/14هوشنگ جاويد2

1355/1/1حامد وكیلی3

1360/2/15اكرم حکم آبادی4

1354/5/27منصوره شیرازی5

1357/5/21رضا افشاری6

1359/12/11مرتضی يوسفی7

ف
خراسان  رضوی ردي

  
تصوير            

خيال

1359/6/19حامد هادوی1

1360/5/2مسعود عزيز آبادی2

1367/2/12سید مجتبی حسینی3

1367/5/19سید مصطفی سیدانی4

1360/12/3هدا خسروی5

ف
خراسان  رضوی ردي

  
ساالر

1352/3/1علی روحی1

1361/7/22احسان روحی2

ف
خراسان  رضوی ردي

 
كوچه

1343/12/1شاپور تركمني سرابي1

1348/9/20اسماعیل بايگي2

1338/2/15محمد الهي حصاري3

1333/1/1جواد محمد زاده4

كبري شمس5

1350/6/1حسن خرسندي6

1344/6/9ناصر عالقبندان7

ف
خراسان     ردي

سحاب                جنوبی 

1356/2/19صادق عرب1

1365/2/15ناصر روشندل2

1364/1/6حمیده بختیاری زاده3

1374/1/5آفرين اصفهانی4

1367/11/12فريده ابراهیمی5
ف

خراسان  رضوی ردي
  

مرواريد

1356/7/5ذكريا شیرمحمدزاده1

1373/1/20عباسعلی كیانی2

1353/6/18محمد زمرديان3

1367/3/23سعید رضوانی4

1357/8/27فاطمه گل محمديان5

ف
خراسان  رضوی ردي

  
سايه

1359/6/20محمد رضايی1

1366/6/30سوسن دالوری2

1368/12/6بهنام باطانی3

رويا حامدی فر4

1350/6/5مجید استیاليی5

1358/8/6عباس رسايی6

جالل كريم زاده7
ف

خراسان  شمالی ردي
  

فجر 
بجنورد

1339/1/2منوچهر محمدپور1

1347/1/15كیوان محمدپور2

1337/11/4بديع اهلل توكل3

1342/7/2عباسعلی عباسی4

1350/6/31منوچهر خرمی مقدم5

1357/6/14مريم احتشام6

1369/1/20سپیده محمدپور7

1364/1/31سحر محمدپور8

1365/5/23سید سعید صادقی3

عباس رثايی4

1359/3/13سارا نجاتیان5

1337/2/25محسن اورعی كريمی6

1364/4/28محمود اورعی كريمی 7

1349/1/1هادی شیبانی 8

جالل كريم زاده9



ف
خوزستان ردي

  
هدی

1334/2/6 عبدالمحمد نعناكار1

1360/4/23غالمرضا مطیعی2

محمدصادق 3
1367/8/27اكبرنژاد

1364/12/29جواد اكبرنژاد4

1334/2/6احمد نعناكار5

1352/9/1اكرم اسدی6

ف
خوزستان ردي

  
سالسل

1352/6/5خلیل ضرغامپور1

رضا خادم سید 2
1358/10/19الشهدا

1355/6/10علی پاک نیت3

1357/1/14فرامرز انصاری نیا4

1353/6/29غالمرضا رمضانی5

محمد رضا موسوی 6
1358/2/19زاده

1358/8/12سعید عرب زاده7

محمد علی 8
1358/6/5قاسمزاده

ف
خراسان  شمالی ردي

  
همراه

1346/1/1عباس كريمی1

جواد پورسید2

1369/3/17زهره محمدی3

1372/6/22پرنیان گل محمدی4

1352/3/17لیال انبار لو5

1374/3/14حمیدرضا كريمی6

ف
الغديرخوزستانردي

1334/3/31خسرو شبیبی1

1362/6/31مصطفی شبیبی2

1352/2/1محمد سعیدی3

1356/2/1سعید زرگانی مفرد4

1364/6/12مرتضی شبیبی5

ف
شکوفهخوزستانردي

1358/6/14علی سودانی1

مريم فرهی2

1370/3/7ناصر سواری3

1368/10/23احمد جاللی4

1373/11/14امیر نگراوی5
ف

شمايل خوزستانردي
شوشتر

1351/12/6حمید بهداروندی1

1353/6/30محمد گله ملکی2

1358/7/1فاطمه بهداروندزاده3

1331/11/13احمد نجوايی4

ف
جوانهخوزستانردي

1359/7/15مجید گراونديان1

1342/8/21مسعود دهقان زاده2

1358/1/1مهدی باجی3

منوچهر بهارلويی 4
1330/8/12برده شاهی

ف
نورخوزستانردي

1348/6/28علی درفش1

30 /6/ 1361خلیل آمله2

سید عدنان طاهری 3
1362/4/28موسوی 

1360/6/21هاشم عساكره4

1356/4/15تقی ابوالخنفر5

1343/1/5حسن نارنج پور9

ف
آنوديازنجانردي

1355/7/16ايرج محرمی1

1351/1/3علی آقاجانلو2

1358/1/1حسین نجفی3

1356/11/11رضا جنتی4

1328/3/9صفر علی كريمی5

1355/6/3معراج كرمی6

8 /1359/4زری محمدی7

1351/1/1زهرا كلهری8

1352/1/6حسین فضل اللهی9

ف
پوپكزنجانردي

1356/8/20حمیدرضا قزلباش1

1355/6/25علیرضا فريدراد2

1357/3/7محمدولی فروتن3

1327/11/1علی اكبر اوصانلو4

1357/5/1حسین اسماعیلی5

1358/7/13مهری قربانلو6

1357/7/1جالل نوری7

ف
تی آرت زنجانردي

1357/5/1هادی رفیعی1

فرزاد طاهری 2
1367/6/31قیداری

ف
آكانزانيازنجانردي

1344/10/2يعقوب حسنی1

1353/2/15فیاض حاجیلو2

1355/7/15فرزانه حسنلو3

1353/2/1محبوبه نوری4

1351/6/29پرويز رسولی5



گروه های تئاتری

ف
ساختزنجانردي

1336/12/15محمود عربخانی1

1361/6/30سیاوش عربخانی2

1364/7/6سپیده سهرابی3

1341/7/21زهرا میثاق فر4

1355/6/1اكبر رحمتی5

ف
بارانسمنانردي

1346/1/28علی اكبر شفائیان1

1358/3/12محمدرضا خطیبی2

1357/5/23سحر اصغرزاده3

1351/6/7رضا نوروززاده پور4

عبداهلل صندوقدار5
1361/5/16شاهجوئی

ف
آيينهفارسردي

1363/6/30رقیه ارشادی1

1346/6/27عبدالرضا میرزانیا2

1362/3/1محسن زارع3

1361/10/19مرضیه آل ابراهیم4

1357/1/25مهدی جمشیدی5

1355/6/30علی ارزان فروش6

1358/1/1مهدی باقرنژاد7

ف
ارديبهشت فارسردي

1367/2/2بهنام بداغی بهلولی1

1355/9/28فاطمه تعجب2

1367/9/23 رضا صفری جعفرلو3

عباس فوالدی زاده 4
1357/6/12مطلق

1355/2/6رباب امیر سادات5

1362/1/20محسن علوی6

ف
   ميعادفارسردي

 صحنه

1360/10/27سپهر شعبانی1

1367/10/10محمد جواد علی مردانی2

1358/10/2سعید صالح3

فاطمه شفیعی 4
1364/5/30سروستانی

1330/1/15بهرام عباس نژاد5
ف

پيامفارسردي

1356/4/3احمد وامق1

1349/12/1منوچهر محسنی2

1364/2/14حسین رشیديان3

1359/12/2يوسف شکوهی4

1363رضا كوهی5

محمد مهدی گلواله6

محمدرضا طاهری7

جالل الدين نصری نو8

غالمرضا كوهی چرگی9 1368/1/12بنیامین قنبری3

1323/4/7مهین فاطمی4

1368/5/16ابوالفظل رجبی5

يادداشت بخش اسامی هنرمندان



تماشاخانه ارغنون 
مديران: محمدحسین زيکساری، محمد صمدی 

راد
آدرس : خیابان نوفل لوشاتو- بعد از خیابان 

رازی- بن بست زيبا- پالک 1  
تلفن: 66483742 - 09126187598

ظرفیت: 110 نفر 

تماشاخانه استاد مشايخی 
مدير: شاهین چگینی

آدرس: ضلع شمال غربی چهار راه ولی عصر- 
پالک 1478 

تلفن: 66979468 - 09121498169 
    info@maantheatre.ir :ايمیل

ظرفیت: 51 نفر 

تماشاخانه ايران 
مدير: شهرام اردبیلی

آدرس: خیابان ولیعصر- باالتر از پارک 
وی- ايستگاه محموديه- طبقه فوقانی بانك 
آينده- پالک 2784- آموزشگاه ايران تلفن: 

 09121375010
 info@tamashakhanehiran.ir :ايمیل

ظرفیت: 60نفر

تئاتر باران
مديران: فهیمه امن زاده، خیام وقار كاشانی 

آدرس: خیابان فلسطین- پائین تر از انقالب- 
پالک 292 

تلفن: 66176403 - 09363493633 
ظرفیت: 120 نفر 

تماشاخانه بازيگاه 
مدير : داوود نامور

آدرس: میدان ولیعصر- بلوار كشاورز- خیابان 
كبکانیان- كوچه مرتضی زاده- پالک 12 
تلفن: 88963180 - 09126185338 
 t.bazigah@yahoo.com :ايمیل

ظرفیت: 40 نفر 

خانه نمايش دا
مدير: كسری شاهینی

آدرس: خیابان فاطمی- ابتدای خیابان شهید 
گمنام - خیابان شهید جهان مهر- پالک 26

تلفن: 09358671677 – 88016074
ظرفیت: 40 نفر 

تماشاخانه دراما 
مدير: محمد يوسفی

آدرس: خیابان فلسطین جنوبی- خیابان 
لبافی نژاد- كوچه زحل- بن بست اول- پالک 

2- طبقه اول 
تلفن: 66176802 – 09125910474

ظرفیت: 50 نفر 

تماشاخانه سه نقطه 
مديران: محمدحسن نجفی چیمه، فاطمه قوامی
آدرس: میدان ولی عصر- بلوار كشاورز- خیابان 

كبکانیان- نبش كوچه مرتضی زاده 
تلفن: 88952384 - 09123027921 

ظرفیت: 40 نفر 

تماشاخانه فانوس 
مدير:مرتضی يونس زاده

آدرس: ضلع شمال غربی میدان هفت تیر- جنب 
فروشگاه ياس- كوچه آذری- پالک 35 

تلفن: 88319270 -  09123949326 
ظرفیت: 50 نفر 

تماشاخانه فنی زاده  )مركز آفرينش 
منشور هنر(

مدير: مهدی علی نژاد 
آدرس: خیابان انقالب- ابتدای خیابان ويال – 

كوچه مراغه- پالک 2
تلفن: 09123669960 – 09123385754

ظرفیت: 40 نفر 

 
تماشاخانه مسعوديه 

مدير:  میالد نیك آبادی
آدرس: بهارستان- خيابان اكباتان- 

عمارت مسعوديه
تلفن: 33930050
ظرفیت: 151 نفر 

مکتب تهران 
مدير:  جالل تهرانی

آدرس: خیابان كريم خان- خیابان آبان جنوبی- 
كوچه كیوان- پالک 8 

تلفن: 88891512 
   maktabetehran@gmail.com :ايمیل

ظرفیت: 30 نفر 

تماشاخانه موج نو 
مدير: مهدی كوهیان

آدرس: خیابان شريعتی- خیابان میرداماد- 
كوچه رودبار شرقی- پالک 57 

تلفن: 22224518
ظرفیت:50 نفر 

تماشاخانه مؤسسه هليا فيلم
مدير: حمید اصغری تتماج

آدرس: خیابان طالقانی- خیابان بهار شمالی- 
كوچه يزدانیان- پالک 43- طبقه 3 

تلفن: 77501973 
ظرفیت:40نفر 

تماشاخانه هامون
مدير: يوسف رضامند

آدرس: میدان محسنی- خیابان رودبار غربی- 
پالک 16

تلفن: 26414174
ظرفیت:100نفر

 
تماشاخانه همای سعادت 

مدير: سعید دولتی
آدرس: آيت اهلل كاشانی- زير پل شهید باكری- 

جنب بانك پارسیان – پالک 261
تلفن: 44353050 - 09351192172  

  m@gmail.com :ايمیل
ظرفیت:80نفر

تماشاخانه های خصوصی

تهران



تماشاخانه ها

خراسان رضوی
تماشاخانه شمايل
مدير: حجت طباطبايی

ظرفیت: 90 نفر
آدرس: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 45 و 

47 - پالک 391/1 
تلفن: 05138465523 -  09153114292

تأسیس: 1389
تماشاخانه انوشيروان ارجمند

مدير: عادل توكلی
ظرفیت: 70 نفر

آدرس: مشهد- بلوار وكیل آباد- وكیل آباد 37- 
قائم مقام فراهانی 5- پالک 59/1 

تلفن: 05138923543- 09151179101
تأسیس: 1393

خراسان شمالی
تماشاخانه ميم
مدير: حسن عابدی

ظرفیت: 60 نفر
آدرس: بجنورد- بلوار مدرس- بین چهارراه 
شهید فهمیده و دانش آموز- نبش رستوران 

هزار و يك شب 
تلفن: 09151841386-تأسیس: 1389

خوزستان
تماشاخانه چهارسو

مدير: ساسان شکوريان
ظرفیت: 50 نفر

آدرس: بهبهان- میدان محسنی- فرهنگسرای 
بهبهانیان- درب پشتی

تلفن: 0615272803- 06152722014- 
09165082053-تأسیس: 1389

 گارگاه نمايش
مدير: ايوب بختیاری

ظرفیت: 70 نفر
آدرس: اهواز- كیان پارس- ساختمان قاف
تلفن: 09394109361-تأسیس: 1394

زنجان
تئاتر بهاران

مدير: ساسان قجر
ظرفیت: 100 نفر

آدرس: زنجان- خیابان جاويد- روبروی پارک 
انديشه- جنب اتوگالری ايران زمین- پالک 

144/1
تلفن: 02433338951-  09377963466

تأسیس: 1394

سمنان
تاالر آفرينش

مدير: سیدرحیم موسوی

ظرفیت: 207 نفر
آدرس: سمنان- میدان مطهری- تاالر آفرينش

تلفن: 09123316629- 02333350777
تأسیس: 1390

قم
تماشاخانه اسوه

مدير: محمد عرفان منش
ظرفیت: 60 نفر

آدرس: قم- 45 متری صدوق- 30 متری قائم- 
نبش كوچه 3

تلفن: 02532901557-تأسیس: 1391
 

كرمان
تماشاخانه موج نو

مدير: مهدی بذرافشان دقاقین
ظرفیت: 80 نفر

آدرس: كرمان- خیابان احمدی- نرسیده به 
چهارراه احمدی- سمت چپ 

تلفن: 09133876431-تأسیس: 1392
يادگاران  مجموعه تماشاخانه های 

صنعتی )هيئت امنايی(
مدير: يداله آقاعباسی

آدرس: كرمان- خیابان شهید بهشتی- جنب 
اداره بهزيستی

تلفن: 09131420349
تاالر اصلی

ظرفیت: 300 نفر
تأسیس: 1392 

تاالر همايون صنعتی
ظرفیت: 120 نفر 

تأسیس: 1394 
كارگاه نمايش 

ظرفیت: 50 نفر
تأسیس: 1394

گلستان
تماشاخانه آرشه

مدير: مصطفی جمال لیوانی
ظرفیت: 45 نفر

آدرس: گرگان- خیابان سرخواجه هفت
تلفن: 09361487168-تأسیس: 1393

تماشاخانه شکرستان
مدير: مريم شاكری

ظرفیت: 70 نفر
آدرس: گرگان- جاده نهارخوران- روبروی 

مینا گل
تلفن: 09395108197-تأسیس: 1394

گيالن
آموزشگاه هنرهای نمايشی افرا

مدير: مهرداد هنرمند
ظرفیت: 35

آدرس: رشت- خیابان سعدی- جنب بازار 
روز- ساختمان افرا

تلفن: 09111366129- 01333238689
تأسیس: 1392

آموزشگاه سيمرغ )پالتو نصر(
مدير: محب علیزاده

ظرفیت: 60
آدرس: رشت - خیابان استد سرا- خیابان مهر 

شريف- پالک 11
تلفن: 09119275126- 01333265706

تأسیس: 1391
 سينما تئاتر هفت

مدير: علی حلبی
ظرفیت: 50

آدرس: رشت- میدان شهید انصاری- ابتدای 
خیابان گلسار

تلفن: 09113885199 -تأسیس: 1392

مازندران
تماشاخانه شهرتئاتر جاويد

مدير: محبوبه ارمیانی
ظرفیت: 40 نفر

آدرس: ساری- خیابان زينبیه- پالک 96
تلفن: 09395283956-تأسیس: 1391

 خانه فيلم شيدايی
مدير: حسین شیدايی فر

ظرفیت: 50 نفر
آدرس: ساری- خیابان فرهنگ- كوچه فرهنگ 4

تلفن: 09111591348-تأسیس: 1394
تماشاخانه ابوالحسنی

مدير: سپیده زين العابدينی
ظرفیت: 40 نفر 

آدرس: بابل- خیابان مدرس- نیلوفر 11- 
ساختمان كارسايش حسن پور

تلفن: 09113130497-تأسیس: 1394
تماشاخانه گره

مدير: علی كشاورزيان
ظرفیت: 40 نفر

آدرس: بهشهر- خیابان امام خمینی )ره(- جنب 
سینما بهمن

تلفن: 09352672708-تأسیس: 1392
تماشاخانه ماسك

مدير: مجید شعاعی
ظرفیت: 30 نفر

آدرس: آمل- خیابان هراز - آفتاب 28
تلفن: 09392764126-تأسیس: 1394

استان ها



شماره تلفننام مالكتعداد صندلیمساحتمشخصا ت كلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیرديف

3319415ارشاد اسالمی450 800همه امکانات را داردتبريزمجتمع فرهنگی و هنری)تاالراقبال(1
ارشاد اسالمی300200همه امکانات را داردتبريزتاالر تجربه)مدنی(2
5243112آموزش وپرورش3200320نوروصداواتاق گريمتبريزتاالر تربیت3
2890619ارشاد اسالمی600350نور و صدا داردتبريزتاالر قبه زرين4
آموزش وپرورش900700نور و صدا داردتبريزتاالر معلم5
دانشگاه تبريز1200800نور و صدا داردتبريزتاالر وحدت6
شركت نفت800600نور و صدا مجهزتبريزمجتمع رفاهی پتروشیمی7
5243112----تبريزبلك باكس 8
35243112 ارشاد اسالمی320075-نور و صدا داردتبريزسالن استاد صادقی تئاتر شهر9
35243112ارشاد اسالمی350060نور و صدا ضعیفتبريزسالن استاد پاياب تئاتر شهر10
33281202ارشاد اسالمی 4000240نورو صدا داردتبريزمجتمع سینمايی استاد صیامی 11
32844953ارشاد اسالمی1660280 نورو صدا داردتبريز سالن خانه هنر12
2261116ارشاد اسالمی350200نور و صدا ضعیفمرندمجتمع فرهنگی مرند13
2238899----مرندسالن كتابهای عمومی14
2337775ارشاد اسالمی350200نور و صدا ضعیفمیانهمجتمع فرهنگی میانه15
2232575----میانهسالن شماره 162
5233777ارشاداسالمی350200نور و صدا ضعیفمراغهمجتمع فرهنگی مراغه17
2249171----مراغهتاالر صوفی18
44341344ارشاد اسالمی350200نور و صدا ضعیفاهرمجتمع فرهنگی اهر19
2222496----اهرسالن كتابخانه عمومی20
4323303ارشاد  اسالمی350200نور و صدا ضعیفسرابمجتمع فرهنگی سراب21
2224055ارشاد  اسالمی250150نور و صدا ضعیفشبسترمجتمع فرهنگی شبستر22
2222240----شبسترسالن كتابهای عمومی23
37734772----بنابمركز فرهنگی هنری24
37734772----بنابسالن كتابخانه عمومی25
34224100ارشاد اسالمی220120نورو صدا داردآذرشهر سالن مجتمع فرهنگی هنری26
43231273ارشاد اسالمی1200150نداردبستان آبادسالن مجتمع فرهنگی هنری27
32666744ارشاد اسالمی960220نداردخسروشهرسالن مجتمع فرهنگی هنری28
42053123ارشاد اسالمی1200200نداردجلفاسالن مجتمع فرهنگی هنری 29
37631003ارشاد اسالمی1200160متوسطعجبشیرسالن مجتمع فرهنگی هنری 30
44440551ارشاد اسالمی480120نداردكلیبرسالن مجتمع فرهنگی هنری 31
37828854ارشاد اسالمی1200210متوسط ملکانمجتمع فرهنگی هنری 32
44551761ارشاد اسالمی450120نداردورزقانمجتمع فرهنگی هنری33
43435889ارشاد اسالمی960280نداردهريسمجتمع فرهنگی هنری34
56627360ارشاد اسالمی380250نداردهشترودمجتمع فرهنگی هنری 35

3469791ارشاداسالمی500480دارای امکانات مطلوبارومیهارومیه سالن مجتمع فرهنگی شمس1
2228708هالل احمر400320نوروصدانداردارومیههالل احمر2
دانشگاه ارومیه1000850نوروصداداردارومیهدانشگاه شهید چمران3
دانشگاه ارومیه400300نورصداداردصدانداردارومیهسالن چند منظوره4
1- 2222900ارشاد اسالمی250180نوروصداداردمهابادمجتمع فرهنگی هنری5
4444ارشاد اسالمی250180نوروصداداردبوكانمجتمع فرهنگی هنری6
ارشاد اسالمی700500نوروصداداردخویمجتمع فرهنگی هنری7
22229500ارشاد اسالمی300250نوروصداداردمیاندوآبمجتمع فرهنگی هنری8
2253ارشاد اسالمی300250نوروصداداردشاهین دژتاالر حافظ9
ارشاد اسالمی300250نوروصداداردتکابمجتمع فرهنگی هنری10
ارشاد اسالمی400350نوروصداداردبازرگانمجتمع فرهنگی هنری11

استان آذربايجان شرقي

استان آذربايجان غربی

تماشاخانه های   سراسر کشور



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

33322260شهرداری500350امکانات مطلوباردبیلفرهنگسرای سوم خرداد1
33322153ارشاداسالمی300260امکانات مطلوباردبیلتاالر بیضاء2
333230878ارشاداسالمی1400550امکانات در سطح حرفه ایاردبیلتاالر شمس)مجتمع فدک(3
دانشگاه اردبیل400300نوروصدامعمولیاردبیلتاالر محقق اردبیلی4
آموزش وپرورش350270ارشاد اسالمیاردبیلسالن مدرس5
دانشگاه آزاداسالمی400350ارشاد اسالمیاردبیلسالن سماء6

دانشگاه علوم پزشکی400300ارشاد اسالمیاردبیلتاالردانشگاه پزشکی7
اردبیل 

33320879ارشاد اسالمی60-اردبیلاستاد نجفلو8
شهرداری---اردبیلتاالر شهیدوثیق مقدم9
ارشاد اسالمی500200امکانات نداردبخش جعفرآبادمجتمع جعفرآباد10
33323724ارشاد اسالمیندارد200امکانات نور بسیاركمنیرمجتمع الغدير11
333225370ارشاد اسالمی500300امکانات نوروصداپارس آبادمغانمجتمع آراز12
33323500ارشاد اسالمی500400ارشاد اسالمیمشکین شهرمجتمع انديشه مشکین شهر13
33322638ارشاد اسالمی500400امکانات ضعیف صداونورخلخالمجتمع خلخال14
33321333ارشاد اسالمی400300نوروصداامکانات ضعیفگرمیمجتمع گرمی15
ارشاد اسالمی---اردبیلتاالر حافظ16
غیر فعالارشاد اسالمی300150نوروصدانداردرضیمجتمع رضی17
ارشاد اسالمی---آب بیگلومجتمع فرهنگی هنری امام حسن18
33327159ارشاد اسالمی1000300نوروصداداردبیله سوارمجتمع امام علی )ع( بیله سوار19
ارشاد اسالمی300150ارشاد اسالمینیازمجتمع مقدس اردبیلی)نیاز(20
33323225ارشاد اسالمی---كوثرسالن ارشاد21
333240799ارشاد اسالمی---نیارمجتمع فرهنگی هنری22
شهرداری400--سرعینسالن صدف23

خصوصی500--سرعینسالن ماسك سفید

----اصفهاناداره كل فرهنگ وارشاداسالمی1
2315686دانشگاه سوره250150نوروصداضعیفاصفهاندانشگاه سوره2
شهرداری350280نوروصداضعیفاصفهانشهرداری)تاالر هنر(3
شهرداری200100نوروصداضعیفاصفهانهنرسرای خورشید4
6618000هالل احمر250180نوروصداضعیفاصفهانهالل احمر5
6244472بنیاد شهید280200نوروصداضعیفاصفهانتاالر انديشه6
دانشگاه اصفهان400300نوروصداخوب اصفهاندانشگاه اصفهان7
دانشگاه اصفهان450350نوروصداخوب اصفهاندانشگاه اصفهان8
دانشگاه اصفهان300200نوروصداخوب اصفهاندانشگاه اصفهان9
دانشگاه هنر400300نوروصداخوب اصفهاندانشگاه هنر10
دانشگاه آزاد500350نوروصداخوب اصفهاندانشگاه آزاد11
6619431اداره بهزيستی300180نوروصداضعیفاصفهانبهزيستی12
6610458اداره كار---اصفهانكارگران13
7932243دانشگاه---اصفهانشهید آوينی14
بنیادجانبازان---اصفهانفلسطین15
2226955بنیادجانبازان---اصفهانچهارباغ16
9-244002----اصفهانسالن برق منطقه ای17

33998ارشاد اسالمی500350نوروصداداردسلماسمجتمع فرهنگی هنری12
ارشاد اسالمی300300نوروصداداردسردشتمجتمع فرهنگی هنری13
22207ارشاد اسالمی300250نوروصداداردپیرانشهرمجتمع فرهنگی هنری14
ارشاد اسالمی300250نوروصدادارداشنويهمجتمع فرهنگی هنری15
42477---نوروصداداردماكواداره فرهنگ و ارشاداسالمی16
----نقدهسالن شماره 12 ارشاد17
22232170ارشاد اسالمی---مهابادتاالر وحدت18

استان اردبيل

استان اصفهان



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

7922258دانشگاه علوم  پزشکی---اصفهان شريعتی18
2217213آموزش وپرورش---اصفهانهراتی 19
2222085بنیادجانبازان---اصفهانمطهری20
6271336----اصفهانخانه كارگر21
66884152----اصفهان آب و فاضالب22
4593560شهرداری---اصفهان هنرسرای خورشید23
73-2209970حوزه هنری---اصفهان دبیرستان سعدی سابق24
3-6246001ارشاد اسالمی---اصفهان فرشچیان25
5660881شهرداری---اصفهان كوچك26
2355589ارشاد اسالمی---اصفهان صائب27
آموزش وپرورش350250نوروصداضعیفاصفهان آموزش و پرورش28
2227272----اصفهان فرهنگیان29
ذوب آهن250150نوروصداضعیففوالد شهرسالن ذوب آهن30
2629624ذوب آهن---فوالد شهرفرهنگ31
2628001----فوالد شهرشهربازی32
----فوالد شهرحوزه هنری33
2637223----فوالد شهرهنر و انديشه34
ارشاداسالمی450350نوروصدانداردخمینی شهرسالن نمايش كتابخانه35
ارشاد اسالمی350250نوروصدانداردفالورجانكتابخانه عمومی36
35884سازمان-تبلیغات---فالورجانآيت اهلل خامنه ای37
20231ارشاد اسالمی---فالورجانامام خمینی38
آموزش وپرورش---فالورجانبهشتی39
4226669ارشاد اسالمی---كاشانفرهنگ40
ارشاد اسالمی400300نوروصداضعیفكاشانكتابخانه عمومی41
4-2252002آموزش وپرورش---نايینامام خمینی42
آموزش وپرورش450300نوروصداضعیفاردستانكتابخانه اردستان43
2288آموزش وپرورش---اردستانشهید مفتح44
7061آموزش وپرورش---اردستانسالن مركز تحقیقات معلمان45
8420-4030ارشاد اسالمی---اردستانفرهنگ46
8905ارشاد اسالمی---نطنزكانون فرهنگی و هنری47
4278ارشاد اسالمی---سمیرمفرهنگ48
128-200129دانشگاه آزاد---سمیرمسالن دانشگاه آزاد49
27310----گلپايگانمعراج50
29413ارشاد اسالمی---گلپايگانگلپايگان51
-----نجف آبادشريعتی52
6200شهرداری---مباركهغدير53
5535شخصی---مباركهايران مباركه54
3427آموزش وپرورش---آران وبیدگلشهید عربیان55
3040آموزش وپرورش---آران وبیدگلبزرگمهر56
4551ارشاد اسالمی---آران وبیدگلانديشه57
2111شهرداری---تیران وكرونآموزش و پرورش58
2444شهرداری---تیران وكرونامام علی59
7737-7736شهرداری---تیران وكرونسالن اداره فرهنگ و ارشاد60
2-4001ارشاد اسالمی---خمینی شهرالغدير61
29121ارشاد اسالمی---خمینی شهرسلمان فارسی62
3187آموزش وپرورش---دهاقانفجر63
2883ارشاد اسالمی---دهاقانآزادی64
2-29700خصوصی---شاهین شهرشیخ بهايی65
26628----شاهین شهرآمفی تئاتر ارشاد66
شهرداری---شاهین شهرشهروند67
شهرداری---شاهین شهراشراق68
2131----دارانهالل احمر69
6170آموزش وپرورش---دارانشهید رجايی70
4700----داران17 شهريور71



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

2220015----دارانزينب كبری72
2227060----زرين شهرشهرداری73
2230068----زرين شهرجام جم74
2271516----زرين شهرشهید مطهری75
2210535----زرين شهرشهید توكلی76
6262----زرين شهربهمن77
2267----باغ بهارانباغ بهاران78
4222----چمگردانچمگردان79
2332----چرمهینچرمهین80
2627144----لنجانسده لنجان81

32563150-520308-كرجفرهنگسرای جوان1 
2522211----كرجمجتمع فرهنگی هنری حافظیه2 
32519501ارشاد اسالمی30090-كرجاستاد داوود فتحعلی بیگی3 
32252211ارشاد اسالمی4040-كرجپالتوی رودكی4 
32252211ارشاد اسالمی4040-كرجپالتوی فردوسی5 
32563134ارشاد اسالمی5060-كرجپالتوی اداره كل6 
ارشاد اسالمی---كرجمجتمع البرز كرج7 
35453143كتابخانه100-كمیجانكتابخانه فخرالدين عراقی8 
37313911-1200120نوروصدانداردماهدشتسینما تئاتر ماهدشت9 
6319508----محمدشهرمجتمع فرهنگی هنری غدير10 
4320222ارشاد اسالمی250160نوروصداداردساوجبالغامام علی11 
44320222-4020-ساوجبالغپالتو12 
45355766-300100-نظر آبادسالن13 
404045355766-نظر آبادپالتو14 
7723942-1449100نوروصدادارداشتهارداشتهار مالصدرا15 
6650744-250550نوروصداداردفرديسمجتمع فرهنگی هنری واليت16 

222541ارشاداسالمی350270نوروصداداردايالمسالن مجتمع فرهنگی1
دانشگاه ايالم370400نوروصداداردايالمدانشگاه ايالم2
آموزش و پرورش400380ايالمسالن امور تربیتی3
آموزش وپرورش400270نوروصداداردايالمسالن آموزش وپرورش4
33625268ارشاد اسالمی250120نوروصدانداردآبدانانسالن نمايش كتابخانه عمومی5
33625268ارشاد اسالمی---آبدانانمجتمع فرهنگی هنری6
33236659ارشاد اسالمی250150-ايوانمجتمع فرهنگی هنری7
ارشاد اسالمی250150-شبابسالن شباب8
34223240ارشاد اسالمی250150-شبابشیروان كتابخانه عمومی9
ارشاد اسالمی250150-چرداولكتابخانه چرداول10
ارشاد اسالمی250150-سرابلهمجتمع سرابله11
سالن ناقص استارشاد اسالمی200150نوروصداندارددره شهرمجتمع دره شهر12
35223741----دره شهركتابخانه عمومی13
33723352ارشاد اسالمی200120-دهلرانكتابخانه عمومی14
33822732ارشاد اسالمی---مهرانكتابخانه عمومی16
خوروموجآمفی تئاتر ارشاد17
كاكیشهید سارمی18
ديرفرهنگ19
ديرهنر20

امکانات نوروبوشهرمجتمع بوشهر1
2530176ارشاداسالمی400380صداوپرده نمايش فیلم

استان البرز

استان ايالم

استان بوشهر



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

ارشاداسالمی250130نوروصداداردبوشهرسالن اداره كل2
ارشاداسالمی-بوشهرسالن روبازتابستانی3
2530176ارشاداسالمی---بوشهرفرهنگسرای شهید گنجی4
ارشاداسالمی30080نوروصداداردتنگستانمجتمع دلوار5
ارشاداسالمی200-نوروصداداردتنگستانسالن فرهنگسرافاز 62
ارشاداسالمی350200نوروصدادارددشتستانمجتمع دشتستان7
ارشاداسالمی350200نوروصداداردآب پخشمجتمع آب پخش)شهید روا(8
ارشاداسالمی350200نوروصداداردبرازجانمجتمع برازجان9
ارشاداسالمی---برازجانفرهنگ10
ارشاداسالمی300--دشتیمجتمع دشتی11
33780ارشاداسالمی280--گناوهتاالر هنر12
300ارشاداسالمی---گناوهآمفی تئاتر خلیج فارس13
780ارشاداسالمی---گناوهپالتو14
ارشاداسالمی120--ديربرد خونمجتمع ديربرد خون15
7320----خوروموجآمفی تئاتر ارشاد16
2865----كاكیشهید صارمی17
1-7500----ديرفرهنگ18
7500----ديرهنر19
2226----بردخونمفتون بردخون20
4245 - 5055----اهرممجتمع فرهنگی هنری21
2031----دلوارمجتمع فرهنگی هنری22
3325----كنگانهنر23
2588----آبپخشمجتمع فرهنگی هنری شهیدروا23
5537----خارکمجتمع فرهنگی هنری شهیدروا24
----ديلممجتمع پیامبر اعظم )ص(25
حوزه هنری---بوشهرپالتوی حوزه هنری26

88300278ارشاد اسالمی14880-تهراناداره نمايش - خانه نمايش1
88575954--تهرانانديشه معلم2
88015227-9--تهرانايوان شمس3
22752031-4609--تهرانايوان عطار - كاخ سعدآباد4

222--تهرانآمفی تئاتر استاد شهريار5
مجموعه فرهنگی 
ورزشی شهدای 

دزاشیب
8-22837357

88423400--تهرانباغ موزه قصر6

66023951-4 --تهرانبرج آزادی7
28 -66064126

84361000--تهرانبرج میالد8

معاونت اجتماعی 100--تهرانپرديس تئاتر  تهران9
33034199شهرداری

44014252--تهرانپرديس زندگی10

فرهنگی و هنری --تهرانپرديس سالمت11
88682636شهرداری

18077560541--تهرانپرديس سینمايی تیراژه12
33512701--تهرانپرديس سینمايی شکوفه13
44971930-40--تهرانپرديس سینمايی كوروش14
22282012-15میراث فرهنگی400--تهرانتاالر آبی - كاخ نیاوران15
88966119كانون پرورش فکری130--تهرانتاالر بوستان16
66743357بنیاد رودكی---تهرانتاالر حافظ17

55630871 اداره كل نمايشی850236-تهرانتاالر سنگلج18
55625444

بنیاد شمس تبريزی 250--تهرانتاالر شمس19
27673501و موالنا

66731602-بنیاد رودكی150--تهرانتاالر فردوسی20
66743357

استان تهران



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

88964774كانون پرورش فکری130--تهرانتاالر گلستان 21
66402284ارشاد اسالمی1500370-تهرانتاالر محراب - سالن كوچك22
61112997جهاد دانشگاهی94-تهرانتاالر مولوی - تاالر ناصر خسرو23
61112669دانشگاه تهران450250-تهرانتاالر مولوی - سالن اصلی24
61112669دانشگاه تهران7260-تهرانتاالر مولوی - سالن كوچك25
66705101-5بنیاد رودكی3845825-تهرانتاالر وحدت26
88306640اداره كل نمايشی240350-تهرانتاالر هنر27

فرهنگی و هنری 120--تهرانتماشاخانه ايرانشهر - سالن سمندريان 28
88814115-116شهرداری

فرهنگی و هنری 288--تهرانتماشاخانه ايرانشهر - سالن ناظرزاده كرمانی29
88814115شهرداری

88911450-1بنیاد فرهنگی روايت---تهرانتماشاخانه سرو30
66408852اداره كل نمايشی800579-تهرانتئاتر شهر - سالن اصلی31
66460595اداره كل نمايشی245120-تهرانتئاتر شهر - سالن چهارسو32
66460595اداره كل نمايشی160120-تهرانتئاتر شهر - سالن سايه33
66460595اداره كل نمايشی190130-تهرانتئاتر شهر - سالن قشقايی34

پرديس سینمايی ---تهرانچارسو35
66724444چارسو

22393180-75--تهرانخانه موزه عزت اهلل انتظامی36
22393238

فرهنگی و هنری 150--تهرانخانه هنرمندان - سالن انتظامی37
88310457-8شهرداری

مجموعه فرهنگی ---تهرانروح اهلل38
روح اهلل

مركز آفرينش های 10051-تهرانسالن استاد مشايخی39
هنری تئاتر مان

-66976475
 66976468
66979471

88804072حوزه هنری--تهرانسالن انديشه40
77557700فدراسیون ناشنوايان359--تهرانسالن دماوند41

خانه انديشمندان علوم --تهرانسالن فردوسی - خانه انديشمندان علوم انسانی42
88911611انسانی

55022816--تهرانسالن قلعه شادی - بوستان بزرگ واليت43

88804072حوزه هنری70--تهرانسالن ماه44
88804072حوزه هنری132--تهرانسالن مهر45
44491856برج جام جم همت235--تهرانسالن همايش جام جم همت46
--تهرانسالن همايش و مراسم صدرا47

معاونت اجتماعی --تهرانسرای محله اباذر48
شهرداری

-44961382
44961377

معاونت اجتماعی --تهرانسرای محله اكباتان49
شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله اوين - سالن آمفی تئاتر50
22433004-8شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله ايوانك51
شهرداری

-88570022
88373183

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله باغ فیض52
شهرداری

فرهنگی و هنری 300110-تهرانسرای محله تجريش 53
22248017شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله جنت آباد جنوبی54
444854091شهرداری

معاونت اجتماعی --تهرانسرای محله جنت آباد مركزی55
شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله دارآباد56
شهرداری

-26105553
26105001

معاونت اجتماعی --تهرانسرای محله زرگنده57
66022826شهرداری
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معاونت اجتماعی --تهرانسرای محله زعفرانیه58
شهرداری

معاونت اجتماعی 150--تهرانسرای محله سعادت آباد59
شهرداری

-22128167
22116762

معاونت اجتماعی 150--تهرانسرای محله شمیران نو60
شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله شهرآرا61
شهرداری

-88244670
88244672

فرهنگی و هنری 175--تهرانسرای محله فدک62
77248041شهرداری

معاونت اجتماعی 100--تهرانسرای محله فردوس63
شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله كاووسیه64
شهرداری

معاونت اجتماعی 140--تهرانسرای محله كوهك65
44762335شهرداری

معاونت اجتماعی 95--تهرانسرای محله مرزداران شرقی66
شهرداری

-44249441
44261503

فرهنگی و هنری --تهرانسرای محله ياخچی آباد67
شهرداری

22643558---تهرانسینما پرديس قلهك68
22643553

33704040--تهرانسینما پیوند69

22714022-860--تهرانسینما تئاتر آستارا )تجريش(70
22712966

88965570- 700--تهرانسینما تئاتر بلوار71
88965292

88829641حوزه هنری328--تهرانسینما تئاتر پیام72

33921751-300--تهرانسینما تئاتر حافظ73
33115386

77268241حوزه هنری470--تهرانسینما تئاتر شاهد 74
120077507777--تهرانسینما تئاتر صحرا75

ستاد عقیدتی سیاسی 400--تهرانسینما تئاتر فجر76
نیروی زمینی

88715545-كانون پرورش فکری336--تهرانسینما تئاتر كانون پرورش فکری كودكان77
88728266

88576089--تهرانسینما تئاتر كانون قدس78
18047256--تهرانسینما تئاتر گالری سمرقند79

88718713-400--تهرانسینما تئاتر گلريز80
88708881

77410630- 505--تهرانسینما تئاتر ماندانا81
77410982

44714085-6حوزه هنری400--تهرانسینما تئاتر مدرن المپیك82
54033317796--تهرانسینما تئاتر میالد83
44263747آموزش و پرورش540--تهرانسینما تئاتر نور - سالن اجتماعات امام علی84

77502929- --تهرانسینما سروش85
77632168

بنیاد مستعضفان و 360--تهرانسینما قیام - تماشاخانه تهران86
88938323جانبازان

33332018-شهرداری300--تهرانشهر كتاب نپتون87
33332012

فرهنگی و هنری 175--تهرانفرهنگسرای ابن سینا88
شهرداری

 -88088301
88366366

سازمان فرهنگی و 113--تهرانفرهنگسرای اخالق89
هنری شهرداری

 -3353600
33312401

فرهنگی و هنری 297--تهرانفرهنگسرای ارسباران - سالن آمفی تئاتر90
22872820شهرداری

فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای ارسباران - سالن هنر و تجربه 91
22872820شهرداری
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فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای بهاران92
66231118-9شهرداری

فرهنگی و هنری -100-تهرانفرهنگسرای بهمن - تاالر تجربه93
شهرداری

فرهنگی و هنری --تهرانفرهنگسرای بهمن - سالن آوينی94
55071208شهرداری

فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای بهمن - سالن چاپلین95
55050373شهرداری

فرهنگی و هنری 1000167-تهرانفرهنگسرای بهمن - سالن مبارک 96
55058831شهرداری

سازمان فرهنگی و ---تهرانفرهنگسرای خاوران - شهید مطهری97
33708496هنری شهرداری

فرهنگی و هنری 150100-تهرانفرهنگسرای سرو 98
88786275شهرداری

20888554015--تهرانفرهنگسرای شفق - سالن آمفی تئاتر99

معاونت اجتماعی 100--تهرانفرهنگسرای عطار100
55715879شهرداری

فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای فردوس 101
44002269شهرداری

سازمان فرهنگی و ---تهرانفرهنگسرای گلستان )آمفی تئاتر فدک(102
77841376-9هنری شهرداری

معاونت اجتماعی 250--تهرانفرهنگسرای مشق103
66037336-42شهرداری

فرهنگی و هنری 11085-تهرانفرهنگسرای ملل104
22212392شهرداری

فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای مهر105
55037799شهرداری

فرهنگی و هنری ---تهرانفرهنگسرای نور106
44088707شهرداری

22287081- بنیاد نیاوران290-تهرانفرهنگسرای نیاوران - سالن اصلی107
22802824

22287081- بنیاد نیاوران110--تهرانفرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه108
22802824

فرهنگی و هنری 140--تهرانفرهنگسرای هنگام )سالمت(109
77491391-2شهرداری

كانون امام خمینی - منطقه 2 آموزش و 110
88286503آموزش و پرورش---تهرانپرورش

29030222آموزش و پرورش---تهرانكانون منطقه 3 - آموزش و پرورش111
44746797---تهرانمجتمع امام علی )منطقه 22(112

مجتمع فرهنگی آموزشی سوده - سالن 113
44279702-8 مجتمع آموزشی سوده---تهرانآمفی تئاتر

3-44239372
77164565---تهرانمجتمع فرهنگی ورزشی كوثر114
30022370001--تهرانمجموعه اريکه ايرانیان115
44696219--تهرانمجموعه پايپار116

بنیاد مستعضفان و 300--تهرانمجموعه شهید چمران - سالن شماره 1 جوان117
22203031جانبازان

--تهرانمجموعه فرهنگی باغ دربند118
آموزش و پرورش500--تهرانمجموعه فرهنگی و تربیتی فجر119

مجموعه فرهنگی و هنری تهران )سینما 120
مجموعه فرهنگی و 100--تهرانتئاتر ايران(

77538711-6هنری تهران

26216337-40----تهرانمجموعه فرهنگی ورزشی انقالب121
22667732وزارت كار---تهرانمجموعه فرهنگی ورزشی تالش122
33309119ارتش---تهرانمجموعه فرهنگی هنری شهید واعظی123
66719991----تهرانهتل فردوسی124

1- 3334890ارشاد اسالمی450300نوروصداتکمیلشهر كردمجتمع غدير1.

2271772ارشاد اسالمی400250نوروصداداردشهر كردمجتمع امیر كبیر2.

آموزش و پرورش250150نوروصداضعیفشهر كردكانون شهید بهشتی3.

غیرفعالشهر كردسالن اصلی فرهنگسرای شهركرد4.

استان چهارمحال و بختياری
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شهر كردسالن كوچك فرهنگسرای شهركرد5.

غیرفعالدانشگاه شهركرد400250نوروصداضعیفشهر كرددانشگاه شهر كرد6.

غیرفعالسازمان برنامه بودجه350180نوروصداضعیفشهر كردسازمان برنامه و بودجه7.

غیرفعالآموزش و پرورش250100نوروصداضعیفشهر كرددبیرستان نرگس8.

غیرفعالسازمان تبلیغات350150نوروصداضعیفشهر كردسازمان تبلیغات اسالمی9.
غیرفعالكمیته امدادامام )ره(250150نوروصداضعیفشهر كردكمیته امداد امام)ره(10.

2252050 ارشاد اسالمی---شهر كردمهر11.
غیرفعال

ارشاد اسالمی---شهر كردشهر12.

ارشاد اسالمی---شهر كردمجتمع فرهنگی و هنری امین فرخ شهر13.

33226066ارشاد اسالمی350250-فارسانفرهنگسرای فارسان14.

7878----بروجنفرهنگسرای بروجن15.

غیرفعالارشاد اسالمی100--بروجنمجتمع فرهنگی هنری نقنه16.

غیرفعال-150--بروجنمجتمع فرهنگی هنری امام خمینی17.

2477ارشاد اسالمی250150نوروصداضعیفلردگانسالن آزادی18.

2323 غیرفعالارشاد اسالمی100--اردلسالن  ارشاد19.

ارشاد اسالمی15080نوروصدانداردبشرويهسالن بشرويه1
2900-3775----فردوسمحراب2
آموزش وپرورش400200نور وصداضعیفتربت جامآموزش و پرورش3
9801----قايناتمجتمع ارشاد قاين4
2161-4061----نهبندانمجتمع فرهنگی نور5
2212571ارشاد اسالمی---بیرجندگلبانگ6
4423395----بیرجندعالمه سیدمحمدفرزان7
2989----سربیشهاستادعبدالحسین فرزين8
32833366ارشاد اسالمی200197نور وصداضعیفطبسسالن ارشاد9
32504945ارشاد اسالمی192110نور وصداضعیفزبركوهسالن ارشاد10
32542359ارشاد اسالمی300238نور وصداضعیفخضریسالن ارشاد11

2722021ارشاد اسالمی1500800نوروصداداردمشهدسالن هاشمی نژاد1
دانشگاه فردوسی500200نوروصداداردمشهدجهاددانشگاهی فردوسی2
آموزش وپرورش700500نوروصداضعیفمشهدتربیت معلم)ابن میثم(3
آموزش وپرورش700500نوروصداضعیفمشهدمهندس مشکی4
آموزش وپرورش500350نوروصداضعیفمشهدهنرستان سیدجمال5
هالل احمر700500نوروصداضعیفمشهدهالل احمر6
دانشگاه علوم پزشکی900700نوروصداضعیفمشهدعلوم پزشکی ابن سینا7
دانشگاه مشهد800500نوروصداضعیفمشهدتاالر علوم اداری8
دانشگاه مشهد700500نوروصداضعیفمشهددانشگاه فنی مهندسی9
كارواموراجتماعی700500نوروصداضعیفمشهدسالن گلستانه10
شهرداری مشهد750500نوروصداضعیفمشهدتاالرالغدير11
دانشگاه علوم پزشکی750500نوروصداضعیفمشهدتاالر رازی12
----مشهددانشگاه فردوسی13
607548183----مشهدمجتمع فرهنگی هنری امام رضا14
7299226----مشهدمجتمع فرهنگی هنری صاحب الزمان15
ارشاد اسالمی350250نوروصداضعیفكاشمرمجتمع فرهنگی سرو16
ارشاد اسالمی350250نوروصداضعیفتربت حیدريهمجتمع فرهنگی تربت17
آموزش وپرورش350200نوروصداضعیفتربت حیدريهآموزش و پرورش18
2227150----تربت حیدريهانديشه19
50548ارشاداسالمی400300نوروصداداردگنابادمجتمع فرهنگی20
دانشگاه آزاد300180نوروصداداردگناباددانشگاه آزاد21
آموزش وپرورش180100نوروصداضعیفگنابادآموزش و پرورش22

استان خراسان جنوبی

استان خراسان رضوی
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ارشاد اسالمی350200نوروصداضعیفشیروانتاالر ارشاد1
شهرداری350200نوروصداداردشیروانتاالر شهرداری2
ارشاد اسالمی500300نوروصداداردبجنوردتاالر ارشاد3
شهرداری500300نوروصداداردبجنوردتاالر شهرداری4
آموزش وپرورش500300نوروصداداردبجنوردتاالر آموزش و پرورش5
هالل احمر500300نوروصداداردبجنوردتاالر هالل احمر6
پتروشیمی1200700نوروصداداردبجنوردتاالر پتروشیمی7
2234413ارشاد اسالمی---بجنوردمجتمع فرهنگی هنری گلشن8
----بجنوردنگارخانه9
2222818شهرداری---بجنوردحافظ10
ارشاد اسالمی300200نورصداضعیفجاجرمسالن ارشاد11
6080----جاجرممجتمع شماره)1(12
ارشاد اسالمی1501501نورصداضعیفگرمهسالن ارشاد13

ارشاد اسالمی300200نوروصداداردفريمانمجتمع فرهنگی23
آموزش وپرورش350250نوروصداداردفريمانآموزش و پرورش24
ارشاد اسالمی250150نوروصداضعیفچنارانمجتمع فرهنگی25
آموزش وپرورش350250نوروصداضعیفچنارانآموزش و پرورش26
ارشاد اسالمی450300نوروصداضعیفقوچانمجتمع فرهنگی27
آموزش وپرورش700500نوروصدانداردقوچانآموزش و پرورش28
2222444----قوچانهنرهای زيبا29
ارشاد اسالمی350200نوروصدادارددره  گزمجتمع فرهنگی هنری30
آموزش وپرورش350200نوروصدادارددره  گزآموزش وپرورش31
2400----دره  گزغدير32
ارشاد اسالمی200100بدون امکاناتدره  گزسالن ارشاد33
ارشاد اسالمی350200بدون امکاناتسبزوارسالن ارشاد34
ارشاد اسالمی350250بدون امکاناتسبزوارمجتمع فرهنگی35
آموزش وپرورش300200نوروصداضعیفسبزوارآموزش و پرورش36
دانشگاه سبزوار500300نوروصداداردسبزواردانشگاه سبزوار37
تربیت معلم500300نوروصداضعیفسبزوارتربیت معلم38
4448811----سبزواراسرار39
----سبزواربیهقی40
ارشاد اسالمی15080نوروصدانداردكالت نادرسالن كالت41
----سرايانارشاد اسالمی42
ارشاد اسالمی15080نوروصدانداردبجستانسالن بجستان43
6599----بجستانياقوت44
2240803شهرداری1500700امکانات كاملنیشابورتاالر سیمرغ45
ارشاد اسالمی300200نوروصداداردنیشابورتاالر ارشاد46
آموزش وپرورش300200نوروصداداردنیشابورآموزش و پرورش47
دانشگاه آزاد400300نوروصداداردنیشابوردانشگاه آزاد48
دانشگاه دولتی400300نوروصداداردنیشابوردانشگاه دولتی49
ارشاد اسالمی300200نوروصدانداردخوافارشاداسالمی50
6101----خوافمدرس51
ارشاد اسالمی200150بدون امکاناتدهوکسالن دهوک52
8882ارشاد اسالمی400150بدون امکاناتسرخسسالن ارشاد53
آموزش وپرورش300150بدون امکاناتسرخسآموزش و پرورش54
آموزش وپرورش400200نوروصداضعیفتربت جامسالن ارشاد55
آموزش وپرورش20080نوروصداضعیفرشخوارسالن ارشاد56
2532-1360----بردسکننوبهار57
712----كاخكشهید باهنر58
----خلیل آبادمجتمع فرهنگی ارشاد59
2288----بیدختشهید هاشمی نژاد60
2772ارشاد اسالمی300150فاقد امکاناتتايبادسالن ارشاد62

استان خراسان شمالی
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آموزش وپرورش350150نورصداضعیفاسفراينآموزش و پرورش14
339-4033----اسفراينمجتمع شماره)1(15
ارشاد اسالمی20080فاقد امکاناتفاروجسالن ارشاد16
5415ارشاد اسالمی---فاروجمجتمع شماره)1(17
2442ارشاد اسالمی---گرمهمجتمع شماره)1(18
999ارشاد اسالمی---مانه و سملقانمجتمع شماره)1(19
3222ارشاد اسالمی---شیروانمجتمع شماره)2(20
3010----شیروانمجتمع شقايق21

3784682ارشاد اسالمی400350نور و صدا دارداهوازتاالرآفتاب 1
ارشاد اسالمی80نور و صدا دارداهوازپالتوی شماره يك آفتاب2
ارشاد اسالمی70نور و صدا دارداهوازپالتوی شماره دو آفتاب3
2244944ارشاد اسالمی300250نور و صدا دارداهوازآئینه4
درحال احداث-اهوازفرهنگسرای شیرين شهر5
درحال احداث-اهوازپالتو شماره يك خانه هنرمندان6
درحال احداث-اهوازپالتو شماره دوخانه هنرمندان7
ارتش250120نور و صدا ندارداهوازلشگر زرهی 92 )مهر(8
شركت نفت1200800نور و صدا دارداهوازمجموعه فرهنگی نفت )امام رضا(9
آموزش و پرورش400300نور و صدا ندارداهوازتاالر فردوسی10
300220نور و صدا ندارداهوازتاالر مطهری11
500400نور و صدا ندارداهوازتاالر فرهنگ12
دانشگاه جندی شاپور450350نور و صدا خوباهوازسالن شماره 1جندی شاپور13
400300نور و صدا خوباهوازسالن شماره 2جندی شاپور14
350250نور و صدا خوباهوازسالن شماره 3جندی شاپور15
300200نور و صدا خوباهوازسالن شماره 4جندی شاپور16
شهرداری اهواز800600نور و صدا ضعیفاهوازآمفی تئاتر شهرداری17
وزارت معادن600450نوروصدا ضعیفاهوازصنايع فوالد18
دانشگاه اهواز800600نوروصدا ضعیفاهوازآمفی  تئاتر دانشکده  ادبیات19
اداره آب وفاضالب650450نوروصدا ضعیفاهوازسالن آب و برق20

نهادكتابخانه های ---اهوازمهتاب21
3334895عمومی

2222297ارشاد اسالمی600400نور و صدا داردآبادانتاالر مهر22
5003504424640نور و صدا داردآبادانثامن االئمه23
4002504460333نور و صدا داردآباداناشراق24
شركت نفت--نور و صدا نداردآبادانسینما تاج25
درحال احداثآبادانفرهنگسرای آبادان26
ارشاد اسالمی150080نور و صدا داردآبادانمجموعه هنرهای تجسمی معاصر27
350300نور و صدا داردخرمشهرتاالر فانوس28
هالل احمر300250نور و صدا داردخرمشهرهالل احمر29
ارشاد اسالمی---خرمشهرتاالر خلیج فارس30
350-خرمشهرمجتمع فرهنگی و هنری خلیج فارس32
شركت نفت---خرمشهرتاالر شهرک پتروشیمی33
300-امیديهتاالر باران34
70-امیديهپالتوی ارشاد35
ارشاد اسالمی---انديمشكسالن مطهری36
300-انديمشكتاالر خورشید37
80-انديمشكپالتوی شماره 1 خورشید38
70-انديمشكپالتوی شماره 2  خورشید39
راه آهن---انديمشكسالن راه آهن40
70-انديمشكخانه فرهنگ41
ارشاد اسالمی350250-ايذهتاالر سیمرغ42
250150نور و صدا نداردآغاجاریسالن شركت نفت43
2022ارشاد اسالمی450306نور و صدا داردآغاجاریسالن سینما ارشاد44

استان خوزستان



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

400-آغاجاریسالن چند منظوره45
2336---باغملكتاالر نمايش فجر46
200-باغملكتاالر فردوسی47
200-باویتاالر نمايش باوی48
300-بندر ماهشهرتاالر شهید آوينی49
200-بندر ماهشهرتاالر  سربندر 50
80-بندر ماهشهرپالتو ارشاد51
ارشاد اسالمی500400نور و صدا داردبندر ماهشهرمجتمع شهید آوينی52
4503003319666-بهبهانتاالر ارشاد53
450300-بهبهانتاالر وحید بهبهانی54
80-بهبهانخانه فرهنگ شماره 551
80-بهبهانخانه فرهنگ شماره 562
350-بهبهانمجتمع فرهنگی و هنری57
250-بهبهانتاالر ارشاد58
3- 42112خصوصی300200نوروصداباامکانات خوببهبهانفرهنگسرای بهبهانی59
220-حمیديهسالن نمايش حمیديه60
2223113ارشاد اسالمی350210-دزفولسالن ارشاد)3 سالن(61
800500-دزفولمجموعه فرهنگی سینمايی سالن 621
250-دزفولمجتمع فرهنگی و سینمايی63
200-دزفولتاالر ارشاد64
200-دزفولمجتمع فرهنگی و هنری كوی مدرس65
70-دزفولپالتوی مجتمع فرهنگی و سینمايی66
2-8005006261041-دزفولمجموعه فرهنگی سینمايی سالن 672
20026146-دشت آزادگانتاالر ارشاد68
20026143-دشت آزادگانمجتمع فرهنگی و هنری حافظ69
220-رامشیرمجتمع فرهنگی و هنری70
4503702223091-رامهرمزتاالر هنر71
400250-رامهرمزتاالر سلمان فارسی72
150-رامهرمزتاالر نمايش هفتکل73
200-رامهرمزتاالر  مهر74
300200-سوسنگردسالن شماره 1 حافظ75
300210-سوسنگردسالن شماره 2 حافظ76
300250-سوسنگردسالن ارشاد77
2084-4503001016نورو صداضعیفشادگانتاالر ابن سکیت78
250-شادگانفرهنگسرا شادگان79
5005---شوشنمايش80
3443---شوشاداره ارشاد81
---شوشمجموع فرهنگی شهرستانی شوش)2 سالن(82
400-شوشتاالر نیايش83
120-شوشپالتوی تاالر نیايش84
220-شوشمجتمع فرهنگی و هنری الوان85
20883ارشاد اسالمی450340نوروصداباتمام امکانات شوشترسالن فرهنگ86
آموزش وپرورش400280نور و صدا داردشوشترسالن آموزش و پرورش87
350-شوشترتاالر فرهنگ88
) در حال احداث (-شوشترتاالر فرهنگسرای شوشتر 89
) در حال احداث (-شوشترپالتو شماره 1  فرهنگسرا90
) در حال احداث (-شوشترپالتو شماره 2 فرهنگسرا91
220-گتوندمجتمع فرهنگی و هنری92
2223120ارشاد اسالمی550400نور و صدا داردمسجد سلیمانسالن ارشاد93
وزارت نفت800500نور و صدا داردمسجدسلیمانسالن شركت نفت94
600400نور و صدا داردمسجدسلیمانسالن شماره 2شركت نفت95
600400نور و صدا داردمسجدسلیمانسالن شماره 3 شركت نفت96
وزارت نفت400250نور و صدا داردمسجدسلیمانسالن شماره 4 شركت نفت97
2223120--مسجدسلیمانفرهنگسرای جوان98
--مسجدسلیمانسالن ارتش99



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

200-مسجدسلیمانمجتمع فرهنگی و هنری100
250-مسجدسلیمانفرهنگسرای جوان101
2888--هفتگلاداره ارشاد102
300-هنديجانتاالر خلیج فارس103
220-هويزهمجتمع فرهنگی و هنری104
200-هويزهمجتمع فرهنگی فدک105

4243061ارشاد اسالمی600300نورنداردصدا داردزنجانمجتمع فرهنگی هنری امام خمینی)تاالرهنر(1
اداره امور كتابخانه400200نور و صدا داردزنجانسهروردی2
دانشگاه آزاد700400نور و صدا داردزنجاندانشگاه آزاد زنجان3
در حال احداثارشاد اسالمی300--زنجانسالن تخصص تئاتر 4
غیر فعالارشاد اسالمی200--زنجانتاالر كوثر5
36224296ارشاد اسالمی200--زنجانتاالر امام علی )ع(6
78123----ابهرمجتمع فرهنگی هنری)نور(7
آموزش و پرورش400250نوروصدانداردابهرآموزش و پرورش8
دانشگاه آزاد400300نوروصدانداردابهردانشگاه آزاد اسالمی9
2691ارشاد اسالمی350200نوروصدانداردآب برمجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی10
آموزش و پروش15080نوروصدانداردآب برسالن آموزش و پرورش11
20177ارشاد اسالمی---خدابندهاشراق12
30033----خرم درهسالن ارشاداسالمی)امام خمینی(13

3326954ارشاد اسالمی400280نوروصداداردسمنانتاالر آفتاب 11
3326954ارشاد اسالمی250100نوروصداداردسمنانتاالر آفتاب 22
هالل احمر700500نوروصداداردسمنانهالل احمر3
آموزش و پرورش300200نوروصدانداردسمنانآموزش و پرورش4
دانشکده علوم 300200نوروصداداردسمنانپیراپزشکی5
پزشکی---سمنانسالن تئاتر شهر6
ارشاد اسالمی---سمنانسالن حکیم الهی7
ارشاد اسالمی700400نوروصداضعیفتاالرمطهریآموزش و پرورش8
آموزش و پرورش300200نوروصداندارد-سمنانسرخه)يادگار امام(9
ارشاد اسالمی15090نوروصداضعیفسمنانسالن مجتمع فرهنگی10
ارشاد اسالمی300100نوروصدانداردشه میرزامجتمع فرهنگی هنری11
7-3334106ارشاد اسالمی400230نوروصداداردشاهروردتاالر بهمن12
ارشاد اسالمی300180نوروصدانداردشاهروردآموزش و پرورش13
آموزش و پرورش250150نوروصدانداردشاهروردهالل احمر14
23137هالل احمر600285نوروصداضعیفشاهروردتاالر ارشاد15
ارشاد اسالمی200100نوروصدانداردگرمسارسالن ايوانکه16
ارشاد اسالمی400200نوروصدانداردگرمسارسالن آرادان17
ارشاد اسالمی600285نوروصدانداردگرمسارشهید شاهچراغی18
ارشاد اسالمی30080نوروصداندارددامغان)منوچهری دامغانی(19
اموركتابخانهدامغانسالن امیريه20

دانشگاه آزاد350200نورونداردصدا داردزاهداندانشگاه آزاد1
2431063دانشگاه ادبیات1200800نور وصدانداردزاهداندانشسرای عالی مالصدرا2
16-8052815دانشگاه زاهدان1200800نوروصداداردزاهدانمهندس شهید نکبخت3
آموزش وپرورش350250-زاهدانتربیت معلم4

استان زنجان

استان سمنان

استان سيستان و بلوچستان



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

7384058ارشاد اسالمی450160نوروصدا داردشیرازتاالر ابوريحان1
2270906ارشاد اسالمی1300900نوروصدا داردشیرازتاالر حافظ2
7-6253335بخش خصوصی550460نوروصدا داردشیرازمجتمع فرهنگی هنری احسان3
ارشاد اسالمی 200150نوروصدا داردشیرازتاالر اليق4
ارشاد اسالمی15060نوروصدانداردشیرازتاالر فرهنگ 54
2351256دانشگاه شیراز400300نوروصدانداردشیرازتاالر صدرا6
2351256دانشگاه شیراز400300نوروصدانداردشیرازتاالر سینا7
6460779دانشگاه شیراز250150نوروصدانداردشیرازتاالر فجر8
اداره برق300250نوروصدانداردشیرازتاالر اداره برق9
اداره آلفا300200نوروصدانداردشیرازتاالر آبفا10
آموزش و پرورش300200نوروصدا داردشیرازآموزش و پرورش11

دانشگاه علوم 300200نوروصدانداردشیرازاقبال الهوردی12
پزشکی

دانشگاه علوم 300200نوروصدانداردشیرازتاالر خوارزمی13
پزشکی

دانشگاه علوم 1200800نوروصدا داردشیرازباشگاه دانشگاه14
پزشکی

بنیاد مصتضعفان300200نوروصدا داردشیرازتاالر نینوا15
 وجانبازان

2270906ارشاد اسالمی 200170نوروصدانداردشیرازتاالر حافظ )غزل(16
2270906ارشاد اسالمی 300200نوروصدانداردشیرازتاالر حافظ)مهر(17
2297042ارشاد اسالمی ---شیرازآفتاب18
7267530----شیرازشهید دوكوهکی19
6-7228825ارشاد اسالمی ---شیرازالزهرا20
2227794----شیرازسمیه21
----شیرازانديشه32
3338079----شیرازمعلم23
ارشاد اسالمی 600450-آبادهمجتمع ارشاد اسالمی24
6408آموزش وپرورش200150نوروصدا ضعیفآبادهاداره آموزش و پرورش25
1678ارشاد اسالمی 350250-ارسنجانارسنجان)تاالر ارشاد(26
8994ارشاد اسالمی 300250-استهبانارشاد اسالمی27
2229100ارشاد اسالمی350250-اقلیداداره ارشاد28
ارشاد اسالمی600450-جهرماداره ارشاد29
8041- 2054----خرامهاداره ارشاد30
2697- 6032----خرامهبخشداری31
1620----خرامهسالن آموزش وپروش32

استان فارس

جهاد كشاورزی300200-زاهدانجهاد كشاورزی5
2441824علوم پزشکی350200-زاهداندندانپزشکی6
استاندارد350250-زاهدانسالن استاندارد7
2446251دانشگاه---زاهدانفردوسی8
2431063ارشاد رسالمی---زاهدانوحدت9
2411258دانشکده مامايی---زاهداندانشکده مامايی10

انجمن هنرهای ---زاهدانفرهنگسرای جوان)تئاتر شهر(11
نمايشی

4-2444351ارشاد رسالمی---زاهدانمجتم فرهنگی هنری اشراق12
ارشاد رسالمی600450نوروصداداردزابلمجتمع فرهنگی13
2290280دانشکده زابل400300نوروصداداردزابلدانشکده زابل14
8004504228676خاشمجتمع فرهنگی15
آموزش-وپرورش900700نور و صدانداردخاشآموزش و پرورش16
ارشاد رسالمی800450نوروصدا كاملسراوانمجتمع فرهنگی17
2229597ارشاد رسالمی---ايرانشهرواليت)مجتمع فرهنگی(18
3334493ارشاد رسالمی---چابهارامام علی19
5222703ارشاد رسالمی---نیك شهرمجتمع ارشاد20



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

5- 2004----خرم بیداداره ارشاد )نور(33
36838----خرم بیدسالن آموزش وپروش34
2467ارشاد اسالمی600450-داراباداره ارشاد35
ارشاد اسالمی250160نوروصدا ضعیفسپیداناداره ارشاد36
3335408ارشاد اسالمی15080نوروصدا ضعیفسروستاناداره ارشاد37
ارشاد اسالمی300200-فسااداره ارشاد38
5367ارشاد اسالمی250150نوروصدا ضعیففیروزآباداداره ارشاد39
ارشاد اسالمی375260نوروصدا ضعیفكازروناداره ارشاد40
42202ارشاد اسالمی---كازرونمردانی41
2213353آموزش و پرورش---كازرونشهید عسگری42
33019شهرداری---كازرونباغ نظر43
25852شهرداری---كازرونرضوان44
ارشاد اسالمی300200-الراداره ارشاد45
2248038ارشاد اسالمی---الرفردوسی46
1285ارشاد اسالمی300200نورصدا ضعیفالمرداداره ارشاد)آوينی(47
ارشاد اسالمی600450-مرودشتاداره ارشاد48
3350833ارشاد اسالمی---مرودشتمهر49
ارشاد اسالمی600450نوروصدا ضعیفنورآبادممسنیاداره ارشاد50
38400ارشاد اسالمی250150نوروصدا ضعیفنیريزاداره ارشاد51
4677ارشاد اسالمی250150نوروصدا ضعیفزرين دشتتاالر زرين دشت)داراب(52
---نوروصدا ضعیفزرين دشتاداره ارشاد53
ارشاد اسالمی350200نوروصدا ضعیفبیضاءبیضاء تاالر54
ارشاد اسالمی250170نوروصدا ضعیفمیمندتاالر میمند55
ارشاد اسالمی300200نوروصدا ضعیفاشکنانتاالر اشکنان56
5970----فراشبندمعلم57
7414----قیروكازرينسالن شورای شهر58

32896420آموزش و پرورش350200نوروصداداردآبیكسالن سمائیان1.

2896420ارشاد اسالمی---آبیكمجتمع فرهنگی هنری باران2.

2233846ارشاد اسالمی---آبیكمجتمع فرهنگی هنری كوثر3.

33223780ارشاد اسالمی200100نوروصداداردقزوينعالمه رفیعی4.

33660033ارشاد اسالمی400200نوروصداداردقزوينتاالر امام خمینی5.

آموزش و پرورش600450نوروصداداردقزوينسالن كوثر6.

دانشگاه علوم500370نوروصداداردقزوينسالن علوم پزشکی7.

 پزشکی500260نوروصداداردقزوينتاالر جهاد8.

جهاد كشاورزی1200800نوروصداداردقزوينتاالردانشگاه امام خمینی9.
33422811آموزش عالی850120قزوينمجتمع فرهنگي هنري اقبالیه10.
5240811ارشاد اسالمی300150نوروصداداردتاكستانمجتمع فرهنگی هنری)امام علی(11.
5222080ارشاد اسالمی---تاكستانشهید بهشتی12.
امور كتابخانه ها---تاكستانريحانه13.
آموزش پرورش1500100تاكستانمجتمع فرهنگي هنري خرمدشت14.
34225373ارشاد اسالمی300150نوروصداداردبوئین زهرامجتمع فرهنگی هنری)واليت(15.
34535531ارشاد اسالمی1500110بوئین زهرامجتمع فرهنگي دانسفهان16.
6450ارشاد اسالمی---بوئین زهراانديشه17.
2577002آموزش پرورش-300-محمديهدكترقافله باشی)مجتمع نمايش(18.
34762988ارشاد اسالمی600100-آبگرم آوجمجتمع فرهنگي هنري آبگرم19.
32246040ارشاد اسالمی110--الوندمجتمع فرهنگي هنري كوثر20.
32563642ارشاد اسالمی600300-محمديهمجتمع فرهنگي هنري نیايش 21.

استان قزوين



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

اموركتابخانه های 500230نورداردصدانداردقمسالن غدير1
37720760عمومی 

سازمان تبلیغات ---قمتاالر هنر2
اسالمی 

سازمان تبلیغات ---قمشهید آوينی3
32114208اسالمی 

سازمان ملی جوانان15090-قمپالتوی سازمان ملی جوانان4
سازمان ملی جوانان500200-قمبعثت5

سازمان تبلیغات 500200قمقدس 6
37740369اسالمی 

دانشگاه 100450نوروصداداردسنندجمجتمع فرهنگی و هنری1
كردستان350250نوروصداداردسنندجتاالر فرهنگ2
علوم650500نوروصداداردسنندجدانشگاه كردستان3
 پزشکی450300نوروصداداردسنندجعلوم پزشکی4
بهزيستی400300نوروصداداردسنندجبهزيستی5
آموزش وپرورش700450نوروصداكاملسنندجآموزش و پرورش6
آموزش وپرورش400300نوروصداكاملسنندجآموزش و پرورش7
صدا و سیما400250نوروصداكاملسنندجصدا و سیما8
صدا و سیما250150نوروصداكاملسنندجصدا و سیما9
هالل احمر450350نور و صدا داردسنندجهالل احمر10
دانشگاه آزاد350200نوروصدانداردسنندجدانشگاه آزاد اسالمی11
استانداری600400نوروصدانداردسنندجاستانداری12
3285070ارشاد اسالمی---سنندجفروردين13
3285070ارشاد اسالمی---سنندجپالتوی انجمن نمايش14
3222266ارشاد اسالمی600350نوروصداداردسقزمجتمع فرهنگی ارشاد15
آموزش وپرورش200120نوروصدانداردسقزآموزش و پرورش16
شهرداری15080نوروصدانداردسقزشهرداری17
44030ارشاداسالمی600350نوروصداكاملبانهمجتمع فرهنگی و هنری18
اموركتابخانه250150نوروصداكاملبانهسالن كوچك تئاتر19
شهرداری350200بدون تجهیزاتبیجارسالن نمايش فیم و تئاتر20
34322ارشاد اسالمی---بیجارمجتمع فرهنگی هنری21
ارشاد اسالمی350250-قروهمجتمع فرهنگی و هنری22
2260ارشاد اسالمی250100فاقد نوروصداقروهاداره ارشاد قروه)فردوس(23
3301154ارشاد اسالمی600350نوروصدانداردمريوانمجتمع فرهنگی و هنری24
3221157ارشاد اسالمی600350نوروصداداردمريوانسالن فرهنگسرا25
آموزش وپرورش400250نوروصدانداردمريوانآموزش و پرورش26
26100ارشاد اسالمی 600300فاقدتجهیزات نوروصداكامیارانمجتمع فرهنگی هنری27
4990آموزش وپرورش200100تجهیزات كامل نیستديوان درهسالن ديواندره)اداره ارشاد(28
4700----ده گالنمجتمع فرهنگی و هنری29

ارشاد اسالمی400250-جیرفتمجتمع فرهنگی هنری1
آموزش وپرورش600300-جیرفتآموزش و پرورش2
43318231ارشاد اسالمی400250-جیرفتمجتمع فرهنگی هنری هوشنگ مداحی پور3
43217900آموزش و پرورش800600-جیرفتابرار4
ارشاد اسالمی400250فاقد نوروصداكهنوجمجتمع فرهنگی هنری5
43206080-400210-كهنوجسالن  شهید میثم6
بخش خصوصی700350نوروصداداردكهنوجسالن شوباد)بخش خصوصی(7
----عنبرآباداداره فرهنگ-ووارشاداسالمی8
43367889-600360-رودبار جنوبسالن امام رضا)ع(9

استان قم

استان كردستان

استان كرمان جنوب



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

43203772آموزش و پرورش400300-كهنوجشهید مطهری10
43305293ارشاد اسالمی350322-منوجانولی عصر)عج(11
آموزش و پرورش500300-منوجانفاطمیه12
آموزش و پرورش300200-منوجانمهر13
43367889ارشاد اسالمی600360-رودبار جنوبامام رضا)ع(14
43294605 ارشاد اسالمی600290-عنبرآبادپیامبر اعظم)ع(15
43294551بهداشت و درمان400250-عنبرآبادبهداشت16
آموزش و پرورش500170-عنبرآبادالزهراء17
43390296ارشاد اسالمی500300-قلعه گنجآيت اهلل خامنه ای18
درحال ساختاموركتابخانه250150-قلعه گنجسالن كوچك تئاتر19

4-2460991ارشاد اسالمی750320نوروصداداردكرمانتاالر عماد مركزی1
3318089اموركتابخانه400120نوروصدانداردكرمانمجتمع شهید بهشتی2
شهرداری300100نوروصدانداردكرمانخانه شهر3
علوم پزشکی700450نوروصداداردكرمانتاالر فارابی4
دانشگاه شهیدباهنر1000400نوروصدانداردكرمانتاالر وحدت5
هالل احمر600350نوروصداداردكرمانهالل احمر6
آموزش وپرورش1500700نوروصدانداردكرمانآموزش وپرورش دبیرستان امام7
آموزش وپرورش400200نوروصدانداردكرمانآموزش وپرورش ناحیه 81
آموزش وپرورش400200نوروصدانداردكرمانآمموزش وپرورش  امام علی9
آموزش وپرورش500300نوروصدانداردكرمانآموزش و پرورش انديشه10
364225اموركتابخانه---كرمانمجتمع فرهنگی هنری ترابی موسوی11
3-2460991----كرماننمايش12
----كرمانسالن علی اكبر صنعتی13
----كرمانسالن هنرستان هنرهای زيبای پسران14
3716ارشاد اسالمی500200نووصدانداردبافتمجتمع فرهنگی و هنری15
هالال احمر400200نووصدانداردبافتسالن هالل احمر16
ارگ بم750450نوروصداداردبمسالن پرستو17
ارشاد اسالمی300120فاقد نوروصدابممجتمع فرهنگی هنری ارشاد18
514541ارشاد اسالمی---بمبسطامی19
ارشاد اسالمی300250نورداردصدانداردبردسیرمجتمع فرهنگی هنری ارشاد20
223130ارشاد اسالمی---بردسیرامام خمینی21
1302ارشاد اسالمی---بردسیرشهید بهشتی22
----بردسیرسالن اجتماعات دانشگاه آزاد23
3102----بردسیرسالن اجتماعات آموزش وپرورش24

سالن آمفی تئاتر كانون هنردكترناظرزاده-25
----بردسیركرمانی

ارشاد اسالمی350120نورداردصدانداردسیرجانمجتمع فرهنگی هنری ارشاد26
هالل احمر700400فاقد امکاناتسیرجانهالل احمر27
آموزش وپرورش500300فاقد امکاناتسیرجانآموزش و پرورش28
3227090ارشاد اسالمی---سیرجانفردوسی29
ارشاد اسالمی400200نورداردصدانداردرفسنجانمجتمع فرهنگی هنری30

دانشگاه علوم600350نوروصدانداردرفسنجاندانشگاه علوم پزشکی31
 پزشکی

----رفسنجانسالن آمفی تئاترافعص هجری32
ارشاد اسالمی350200نوروصدانداردشهربابكمجتمع فرهنگی هنری33
آموزش وپرورش400200فاقد نوروصداشهربابكآموزش و پرورش34
آموزش وپرورش250200فاقد نوروصداراور كرمانآموزش و پرورش35
ارشاد اسالمی700400فاقد نوروصداراور كرمانارشاد اسالمی36
8818ارشاد اسالمی400250نوروصدانداردزرند كرمانمجتمع فرهنگی هنری37
هالل احمر300120نوروصدانداردزرند كرمانهالل احمر38
6411اموركتابخانه---ماهانمجتمع فرهنگی هنری ماهان39
----اناراداره فرهنگ-ووارشاداسالمی40

استان كرمان



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

2227110ارشاد اسالمی500350نوروصدا نداردياسوجتاالر فرهنگ1

2228620- هالل احمر500400نوروصدا نداردياسوجسالن هالل احمر2
2222285

آموزش و پرورش800600نور و صدا داردياسوجشهید ايزدپناه3
19-2226717بنیاد شهید---ياسوجبنیاد شهید4
ارشاد اسالمی---ياسوجپالتوی حسین پناهی5
ارشاد اسالمی450300نورو صدا ندارددهدشتسالن دهدشت6
2015هالل احمر450300نورو وصدا دارددهدشتهالل احمر7
3333021باشگاه كارگری---گچسارانسالن شركت نفت8
3333021تاالر اجتماعات---گچسارانسالن شركت نفت9

2228161- ارشاداسالمی800450نورصداسالن گرگانتالرفخرالدين اسعدگرگان1
2227732

4420052آموزش وپرورش400350انتظارداردگرگانسالن طاها)پسرانه(2
آموزش وپرورش300250نور و صدا داردگرگانكانون فرهنگی هنری آفرينش)دخترانه(3
دانشکده350250نور و صدا داردگرگاندانشکده منابع طبیعی4
منابع طبیعی--نور و صدا داردگرگانسالن ارشاد5
-200150نور و صدا داردگرگانتاالر نگاه6
ارشاد اسالمیگرگانمجتمع فرهنگی ارشاد7
01735735228ارشاد اسالمی400200آزادشهرمجتمع فرهنگی هنری8

01734528935ارشاد اسالمی500230نور و صدا ضعیفآق قالمجتمع فرهنگی هنری9
غیر فعال

ارشاد اسالمی400400آق قالآموزش و پرورش10
آموزش وپرورش350200نورو صدا نداردبندر تركمنارشاد 11
ارشاد اسالمی300200-بندر تركمنآموزش و پرورش12
0173427109آموزش وپرورش500300نور و صدا نداردبندر تركمنمجتمع فرهنگی هنری13
01734366325ارشاد اسالمی400300بندرگزمجتمع فرهنگی هنری 14
01735880655ارشاد اسالمی300100بدون نور و صدارامیانسالن مجتمع فرهنگی هنری15
01734222700ارشاد اسالمی280256نور و صدا نداردعلی آبادمجتمع فرهنگی هنری16
ارشاد اسالمی600400نور و صدا داردعلی آباد كتولآموزش و پرورش17
آموزش و پرورشنور و صداضعیففاضل آبادمجتمع فرهنگی هنری18
01734342551ارشاد اسالمی400350كردكویمجتمع فرهنگی هنری شهیدبهشتی19
01735444600ارشاد اسالمی450248نور و صدا نداردكاللهمجتمع فرهنگی هنری20
ارشاد اسالمی350200كاللهآموزش و پرورش21
آموزش و پرورشنور و صدا ضعیفكماالنمجتمع فرهنگی هنری22
--گالی كشسالن ارشاد23

334811- -300100-گنبد كاووسسالن ارشاد24
3344911

ارشاد اسالمی300200نور و صدا نداردگنبد كاووسآموزش و پرورش25
آموزش وپرورش400300نور و صدا ضعیفگومیشانمجتمع فرهنگی هنری 26
ارشاد اسالمی---گومیشانسالن آموزش و پرورش27
01735243950-300250-مینو دشتمجتمع فرهنگی هنری28

ارشاد اسالمی-

استان كهگيلويه و بويراحمد

استان گلستان

استان گيالن
ارشاد اسالمی300120نوروصدانداردرشتسالن سبز1
ارشاد اسالمی400350نوروصداداردرشتسالن وارش)مچتمع قائم(2
8829099ارشاد اسالمی600370نوروصداداردرشتسالن سردار جنگل3
اداره برق500300نوروصداداردرشتاداره برق4
بسیج300150نوروصدانداردرشتسالن بسیج5
آموزش و پرورش300200نوروصدانداردرشتپژوهشگاه ناحیه 61
آموزشو پرورش320200نوروصدانداردرشتپژوهشگاه ناحیه 72



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

بانك ملی 330200نوروصدا ضعیفخرم آبادبانك ملی1
فرمانداری250100نوروصدا ضعیفخرم آبادسالن فرمانداری2
3207931ارشاد اسالمی700340نوروصداداردخرم آبادمجتمع فرهنگی هنری)آوينی(3
آموزش وپرورش600400نوروصدانداردخرم آبادتاالر شهید باهنر4
هالل احمر600300نوروصدامتوسطخرم آبادتاالر هالل احمر5
دانشگاه  لرستان300300نوروصدانداردخرم آباددانشگاه لرستان6

سازمان مديريت400120نوروصدامتوسطخرم آبادسالن مديريت دولتی7
 دولتی

----خرم آبادكانون پرورش فکری8
----خرم آبادسالن ارشاد)پالتوی شیدا(9
آموزش وپرورش---خرم آبادكانون  آموزش وپرورش10
حوزه هنری---خرم آبادمجتمع فرهنگی هنری حوزه-هنری11
3- 3538002ارشاد اسالمی600250نوروصداخوببروجردتاالر زرين كوب12
آموزش-وپرورش300200نوروصداضعیفبروجردسالن كانون ادب13
آموزش-وپرورش500250نوروصداضعیفبروجردسالن آموزش و پرورش14
دانشسرای درود300200نوروصداضعیفدروددانشسرای درود15
آموزش-وپرورش400250نوروصدادارددرودكانون امام علی16
صنايع دفاع400200نوروصداضعیفدرودسالن صنايع دفاع17
كارخانه سیمان300100نوروصداضعیفدرودسالن كارخانه سیمان18
بخش خصوصی100500نوروصدا ضعیفالیگودرزسینماتماشاخانه)بخش خصوصی(19
آموزش-وپرورش300200نوروصداضعیفالیگودرزآموزش و پرورش20
ارشاد اسالمی200100نوروصداضعیفالیگودرزمجتمع فرهنگی ارشاد21

استان لرستان

آموزش  وپرورش350200نوروصدانداردرشتمعاونت پرورشی8
هالل احمر200100نوروصدانداردرشتهالل احمر9
2226413ارشاداسالمی---رشتخاتم النبیا10
ارشاداسالمی200120نوروصداداردآستان اشرفیهسالن ارشاد11
آموزش وپرورش300200فاقدنوروصداآستان اشرفیهكاننون فرهنگی12
3555ارشاداسالمی---آستان اشرفیهمعین13
ارشاداسالمی150100فاقدهرگونه امکاناتالهیجانسالن ارشاد14
دانشگاه آزاد300200فاقدامکاناتالهیجاندانشگاه آزاد15
آموزش وپرورش500400فاقدامکانات اجرائیالهیجانسالن بسیج16
ارشاداسالمی10050فاقدامکاناتلنگرودكارگاه بخش فرهنگی17
ارشاداسالمی---لنگروداداره ارشاد18
23100ارشاداسالمی---لنگرودشهید بهشتی19
ارشاداسالمی15070نوروصدانداردرودسراداره ارشاد20
ارشاد اسالمی200100نوروصداضعیفالیگودرزمجتمع فرهنگی ارشاد21
2229197ارشاد اسالمی---الیگودرزتاالر فرهنگ و هنر22
ارشاد اسالمی---كوهدشتمجتمع فرهنگی هنری)پالتووسالن(33
29110ارشاد اسالمی---رودسرآوينی21
3227654ارشاداسالمی---بندرانزلیچمران22
32115ارشاداسالمی---تالشمعراج33
20270ارشاداسالمی---ماسالامام علی24
3151ارشاداسالمی---فومنسیدالشهدا25
2150ارشاداسالمی---رودبارمجتمع فرهنگی26
22560ارشاداسالمی---صومعه سرافارابی27
ارشاداسالمی---صومعه سراسالن )گوراب زرمیخ(28
2885امور كتابخانه ها---املشسالن نمايش كتابخانه29
1966ارشاد اسالمی---سیاهکلمهیار ديلمی30
1155ارشاداسالمی---سنگرامام خمینی31
4902ارشاداسالمی---بندركیاشهرامام رضا32
محیط زيست----اداره محیط زيست33
ارشاد اسالمی---آستاراامام حسن مجتبی34
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ارشاد اسالمی300200نوروصداضعیفبابلمجتمع فرهنگی سینمايی 1
آموزش وپرورش400200نوروصداضعیفبابلامور تربیتی21
آموزش وپرورش400200نوروصداضعیفبابلامور تربیتی32
آموزش وپرورش400200نوروصداضعیفبابلامور تربیتی43
دانشکده فنی بابل1200700نوروصداخوببابلدانشکده فنی نوشیروانی5
علوم پزشکی700500نوروصدامتوسطبابلدانشکده علوم پزشکی6
2192177هالل احمر300200نوروصداضعیفبابلهالل احمر7
2-2299891ارشاد اسالمی---بابلارشاد8
5-2224974آموزش وپرورش---بابلآموزش و پرورش9

دانشگاه صنعتی---بابلسالن آمفی تئاتر10
5-3232071 نوشیر

1132199889ارشاد اسالمی500213مجتمع فرهنگی و سینمايی
2243011ارشاد اسالمی300200نوروصدامتوسطآملارشاداسالم)امام خمینی(11
شهرداری آمل600400نوروصدامتوسطآملشهرداری آمل12

1144151922ارشاد اسالمی400240آملمجتمع فرهنگی و هنری ولیعصر )عج(
ارشاد اسالمی200100نوروصدامتوسطالیگودرزمجتمع فرهنگی ارشاد

ارشاد اسالمی---الیگودرزمجتمع فرهنگی هنری خانه جوان13
1144151921ارشاد اسالمی350180آملمجمموعه تئاتر شهر

ارشاد اسالمی250100نوروصدامتوسطقائم شهرمجتمع ارشاد14
آموزش وپرورش200100نوروصداضعیفقائم شهركانون پرورش فکری15
2370971هالل احمر---قائم شهرابن شهرآشوب16
3287866----قائم شهرسالن آمفی تئاتر17
2245450ارشاد اسالمی---قائم شهرمجتمع فرهنگی هنری حر18
5591----نورآمفی تئاتر نیما19
1144554963ارشاد اسالمی424282نورمجتمع فرهنگی و هنری يامبر اعظم )ص(20
45330ارشاد اسالمی---محمودآبادمجتمع فرهنگی غدير21
42576اموركتابخانه ها---قائم شهرسالن آمفی تئاتر22
31880-8575ارشاد اسالمی286187-جويبارمجتمع فرهنگی غدير23
4510ارشاد اسالمی---زيرآبمجتمع فرهنگی24
2484اموركتابخانه ها---شیرگاهسالن آمفی تئاتركتابخانه عمومی25
26109آموزش وپرورش---چالوسسالن آمفی تئاتر26
33910اموركتابخانه ها---بابلسرسالن آمفی تئاتركتابخانه عمومی27
1135365080ارشاد اسالمی600274بابلسرمجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی )ره(28
1135365080ارشاد اسالمی500205بابلسرمجتمع فرهنگی و هنری شهید باهنر29
1135365080ارشاد اسالمی10070بابلسرپالتو مركزی30
24069كانون   پرورش  فکری---رامسرسالن آمفی تئاترسیمان نژاد31
5-3592خصوصی---رامسرسالن آمفی تئاتر32
24452ارشاد اسالمی----تنکابنمجتمع فرهنگی امام خمینی33
22058هالل احمر---تنکابنهالل احمر34
21067آموزش وپرورش---تنکابنسالن آمفی تئاتركانون فرهنگی35
----بهشهرآموزش و پرورش36
25551اداره بهداشت---بهشهرسالن آمفی تئاتربهداشت37
42001دانشگاه---بهشهرسالن آمفی تئاتر دانشگا علم صنعت38
1152323379ارشاد اسالمی350230-نوشهرمجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی )ره(39
1142424199ارشاد اسالمی350285-سوادكوهمجتمع فرهنگی و هنری غدير40
1142454510ارشاد اسالمی300180-سوادكوهمجتمع فرهنگی و هنری ارشاد41
1142531880ارشاد اسالمی286187-جويبارمجتمع فرهنگی و هنری غدير42
1133374810ارشاد اسالمی300230-ساریسالن آمفی تئاتر سلمان هراتی43
1134745858ارشاد اسالمی500356-نکاءمجتمع فرهنگی و هنری امیرالمومنین )ع(44
1134527577ارشاد اسالمی400228-بهشهرمجتمع فرهنگی و هنری بصیرت45
1134660244ارشاد اسالمی300216گلوگاهمجتمع فرهنگی و هنری فجر46

استان مازندران

2229197ارشاد اسالمی---الیگودرزتاالر فرهنگ و هنر22
ارشاد اسالمی---كوهدشتمجتمع فرهنگی هنری)پالتووسالن(23



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

استان هرمزگان

3138051ارشاد اسالمی---اراکفرهنگسرای آيینه1
-ارشاد اسالمی---اراکعلی ابن ابیطالب2
2556ارشاد اسالمی---آشتیانعباس اقبال آشتیانی3
2815ارشاد اسالمی---تفرشمجتمع فرهنگی هنری پرفسورحسابی4
23220ارشاد اسالمی---ساوهسلمان ساوجی5
23220ارشاد اسالمی---ساوهشهید دكتر چمران6
8520ارشاد اسالمی---دلیجانسالن كتابخانه عمومی اشراق7
4744ارشاد اسالمی80--دلیجانمجتمع فرهنگی هنری الغدير8
2201ارشاد اسالمی---نراقمجتمع فرهنگی هنری امیرالمومنین9
3400ارشاد اسالمی---شازندمجتمع فرهنگی هنری10
-ارشاد اسالمی---شازندسالن كتابخانه عمومی)هندودر(11
3699ارشاد اسالمی---آستانهسالن كتابخانه عمومی شهرآستانه12
2339800ارشاد اسالمی---خمینمجتمع فرهنگی هنری كوثر13
2339800ارشاد اسالمی---خمینشهید دكتر بهشتی14
-ارشاد اسالمی---محالتمركز هنرهای نمايشی15

بخش خصوصی250225نوروصداكاملبندرعباسفرهنگسرای شهید آوينی1
)نورالثقلین(

 -6666653
66724113

5550432ارشاداسالمی150100نوروصداكامل بندرعباسكتابخانه سیداحمد خمینی2
شركت ملی گاز1000700نوروصداكاملبندرعباسملی گاز3
آموزش وپرورش700350نوروصداكاملبندرعباسالغدير4
دانشگاه علوم پزشکی700300نوروصداكاملبندرعباسعلوم پزشکی5
2-3347601سازمان تبلیغات---بندرعباسفرهنگ6
ارشاد اسالمی350250-بندرعباسفرهنگسرای طوبی7
ارشاد اسالمی180110نوروصداكاملبندرعباسپالتو آفتاب 8
ارشاد اسالمی350250نوروصداكاملمینابمجتمع  فرهنگی  هنری  شهید بهشتی9
ارشاد اسالمی---مینابسالن اداره ارشاد 10
2224502ارشاد اسالمی---مینابفرهنگسرای شهید بهشتی11
3193ارشاد اسالمی250150نوروصداكاملرودانسالن مجتمع فرهنگی هنری)شیخ طوسی(12
3003----جاسكسالن مجتمع فرهنگی هنری)باهنر(13
2222737ارشاد اسالمی---بندرلنگهفرهنگسرای)گوهر(14
6-4435ارشاد اسالمی100--بستكبستك)پیامبراعظم(15
2975ارشاد اسالمی---پشته ايسینايسین16
2083ارشاد اسالمی---حاجی آبادشهید حسن زاده17
ارشاد اسالمی280180نداردحاجی آبادسالن سید الشهدا18
ارشاد اسالمی180110نداردفارغانفارغان19
ارشاد اسالمی279140نوروصداكاملپارسیانپارسیان20
ارشاد اسالمی180110نداردبندر مقاممقام21
ارشاد اسالمی180110نداردبشاگردگوهران 22
ارشاد اسالمی180110نداردجغینجغین23
ارشاد اسالمی180110نداردزياتعلیزياتعلی24
ارشاد اسالمی180110نداردسندرکسندرک25
ارشاد اسالمی---میناببعثت26
ارشاد اسالمی---هرمزهرمز27
ارشاد اسالمی---قشماداره ارشاد قشم28
ارشاد اسالمی---قشمفرهنگسرای حرا29

استان هرمزگان

استان مركزی



شماره تلفننام مالکتعداد صندلیمساحتمشخصا ت کلی سالننام شهرستاننام مجتمع فرهنگیردیف

36247111ارشاد اسالمی300250نوروصداندارديزدسالن فرهنگ1
36269799ارشاد اسالمی300392نورضعیف صداندارديزدشرف الدين علی يزدی2
37266226ارشاد اسالمی300180نوروصدا ندارديزدتاالر هنر3
سازمان برق500350نوروصدادارديزدشهید عباسپور4
آموزش وپرورش1000750نورنداردصدادارديزدشهید پاكنژاد5
هالل احمر20092نورداردصداندارديزدهالل احمر6
آموزش وپرورش600400نوروصدا ضعیفيزداستعدادهای درخشان7
شهرداری600360نورضعیف صداخوبيزدفرهنگسرای شهرداری8
مخابرات300250نوروصداندارديزدشهید قندی9
فوالدآلیاژی500400نوروصداندارديزدفوالد آلیاژی10
استانداری400250نورنداردصدادارديزدسالن استاندارد11
آموزش وپرورش200150نوروصداندارديزدشهیدصدوقی)آزارچ(12
  ارشاد اسالمی200150نوروصداندارديزدشاهديه ارشاداسالمی13
2200ارشاد اسالمی240142نوروصداكاملتفتمجتمع ديدار14
آموزش وپرورش560353نوروصدانداردتفتكانون واليت15
6905  ارشاد اسالمی225200نوروصداداردمهريز يزدسالن فرهنگ16
20601ارشاد اسالمی500156نورداردصدانداردابركوه يزدمجتمع فرهنگی17
ارشاد اسالمی15080نوروصداندارداردكان يزدسالن آيت ا... حائری18
2161----اردكانفاضل اردكان19
2162----اردكانآيت اهلل خاتمی20
----اردكانتاالر فرهنگ21
آموزش وپرورش350250نوروصداداردخاتمسالن خاتم22
  ارشاد اسالمی---خاتمسالن ارشاداسالمی23
----خاتمسالن آيت اهلل خاتمی24
سنگ آهن بافق500220نوروصداداردبافقسالن سنگ آهن25
  ارشاد اسالمی300170نوروصدانداردبافقسالن انديشه26
هالل احمر180120نوروصدانداردبافقهالل احمر27
5200  ارشاد اسالمی---بافقارشاد28
1314----بافق)بهاباد(مال عبداهلل بهابادی29
زغال سنگ200150نوروصدانداردطبسمجتمع ذغال سنگ30
دانشگاه آزاد150100نوروصدانداردطبسدانشگاه آزاد31
آموزش وپرورش220150نوروصدانداردطبسهفت تیر32
2718  ارشاد اسالمی18098نورداردصدانداردطبسسالن ارشاد33
بخش خصوصی400240نوروصدانداردطبسستاره كوير)بخش خصوصی(34
آموزش وپرورش200150نوروصدانداردصدوقسالن اجتماعات35
3320----صدوقخاورندوشن36
3667----میبدسینما ستاره37
----میبدمجتمع ارشاد38

استان يزد



یادداشت 



آموزشگاه های آزاد

آموزشگاه های آزادهنری)نمایشی(

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

اصفهان خ سجاد خ آقا رحیم ارباب ک 2 سمت چپمحسن عرب زاده ره جويان امید1

اصفهان  خ رودكی روبروی مدرسه محسنیه ط 1 پ 146 03117866310مجید كیمیايی پورآفرينش2

4396848احمد اشرفیان بسته نگار3
اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه سه راه ماه فرخی جنب بانك ملت و 

دفتر اسناد رسمی 40

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

اردبیل -خ بعثت نرسیده به هتل مهدی جنب آزانس بعثت04516631636مجید واحدی زادهفروغ1

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

تبريز خ امام تپلی باغ ک هاتف3340921كامران قربانیصحنه1

تبريز روبروی بانك ملی ساختمان 526254317شهرام خدايیهنر معاصر2

تبريز خ ولیعصر خ شهريار 10 متری اول پ 18يعقوب صديق جمالی تکلم3

استان  اردبيل

استان آذربايجان

استان  اصفهان

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

77601790حمید اصغری تتماجهلیا1
77501973

خیابان طالقانی ، خیابان بهار شمالی ، كوچه يزدان نیاز ، پالک 43 ،طبقه 
سوم و چهارم

شريعتی، تهران، خیابان بهار روبروی خیابان شیراز، مجموعه فرهنگی 77622729محسن احتشامیهلیا2
هنری تهران ) ايران سینما( ، طبقه دوم، واحد آموزش

مهشید اسماعیل پور ياس كبود3
خیابان سهروردی شمالی ، خیابان دكتر قندی ، پالک 76 ، واحد8851588919خامنه

خیابان انقالب ، خیابان پور موسی ، پالک 17 ، طبقه 4 ، واحد14 88931888علی پويان پويا هنر4

میدان فاطمی ، ابتدای خیابان شهید گمنام ، خیابان شهید جهانمهر ، پالک 26 88021646سمیرا تنگ شیرآوا5

استان  تهران



آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

عباسعلی غالمزادهسیمرغ1
09155335903 

گناباد- میدان الغدير روبروی سازمان انتقال خون7224492

09155723141سید حسین فدائیعرشیا2
سبزوار- نتهای خ 31شهريور نرسیده به م بیضی جنب تاكسی تلفی 

سیر و سفر پ 50

سیدمحمدرضا شمايل3
مشهد- بلوار ملك آباد ملك آباد 33 خ گويا گويای جنوبی 12 پ0935453303971طباطبائی واعظ

استان  خراسان رضوی

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

حسین جعفری شهرياران6
دارنجانی

44694417 
44694418

خیابان يوسف آباد ، انتهای خیابان فتحی شفافی ، میدان سلماس ، ضلع 13-88994412بیژن چوبینهمتد7
جنوب غربی ، پالک 38 ، طبقه 4 ، واحد 7

ورامین، خیابان زواره، كوچه مدير، پالک362724859علیرضا امینیامین8

خسرو حکیم رابطهنگام9
88095083
44306694
66419646

شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، خیابان فخار مقدم ، باالتر از مسجد 
پالک 49 ، طبقه زير همکف

10
گريم ماسكـ 

 )م.ف. ه. سپند 
هنر(

علی اصغر
حکیمی يوحنا

88749311
88749312

پل سید خندان ، خیابان میر مطهری ، ابتدای سهروردی شمالی ، كوچه 
حاج حسنی پالک 28 

خلج امیر حسینی هفنت هنر11
حسین

22887233
22860792

سید خندان ، خیابان خواجه عبداهلل انصاری ، خیلبان ابوذر غفاری 
جنوبی ، كوچه ششم ، پالک 13 ، طبقه سوم

44848181حمید رضا رحیمیتئاتر تهران12
شهرک اكباتان ، فاز 2 ، بین بلوک 15 و 17 ، پالک 22 ، طبقه همکف44667667

تهران ، شهرک غرب ، بلوارفرحزادی ، بلوار پارک ، خیابان فخار مقدم ، 22089491بهنام رشید فرازمهر13
باالتر از مسجد پالک 58 ،طبقه اول

88310817آتوسا گودرزیفروغ هنر14
88309126

ضلع شمالی میدان هفت تیر ، خیابان مفتح شمالی ، نرسیده به چهار راه 
زهره ، نبش كوچه گلزار ، ساختمان 397 ، طبقه 4

نقاالن  وپرده 15
میدان رسالت ، خیابان فرجام ، خیابان سراج ، زير پل سراج ، كوچه ثقفی 2-77381181محسن میرزا علیخوانان

، دانش 3 ، پالک 62

خیابان فاطمی ، خیابان جويبار ، خیابان رنجبر ، پالک 5 ، طبقه 442005763نازيال نوری شادكلبه16

محمدحسن نجفی سه نقطه17
چیمه

88952392
88952440

میدان ولیعصر ، بلوار كشاورز ، بعد از خیابان فلسطین ، خیابان كبکانان ، 
نبش گوچه مرتضی زاده ، پالک های 10 و 12 ، طبقات همکف و اول

خیابان نجات اللهی ، خیابان اراک ، پالک 72 ، طبقه چهارم واحد 889168307خیام وقار كاشانی باران 18



آموزشگاه های آزاد

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

سمنان بلوار هالل احمر هالل احمر 7 پ 444382223 احمد كاشفی وصال1

شاهرود خ امام بلوار ابن سینا نبش ک 1 ط همکف پ 77 2225011مرتضی عابدی امروز 2

شاهرود م آزادی ابتدای بلوار آزادی حسن سرچاهی تی آرت 3

دامغان محله امام جنب آب انبار پ 68 ط 52526201عطا اهلل میوه ای صحنه 4

شاهرود خ 22 بهمن روبروی بانك مسکن مركزی پ 90 فريدون امیر عبدالهیان سايه5

گرمسار بلوار شهید بهشتی ط فوقانی سینما ابريشم 4236882محسن اسماعیلیجرخ بازيگر 6

استان  سمنان 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

آبادان خ يکم احمد آباد  روبروی پارک كودک06314423562ندا اعتقادی كیانقش آفرين1

شوشتر خ امام ضلع شرقی مقابل دبستان سمیه06126223036خلیل ضرغامپورمالمل2

بازندک3
حمید حیدری
مسجد سلیمان نمره 40 كتابخانه عمومی ارشاد سود شجاعی

استان  خوزستان

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

بجنورد خ شريعتی شمالی ک علیزاده05842239585ناهید شکوری اردبیلیشکوری1

اسفراين خ امامهادی حسن زادهسیاه و سفید2

بجنورد بلوار مدرس 16 متری ابوذر پ 0584223054535فاطمه رهآموزآفتابگردان 3

بجنورد خ نواب صفوی پ 35مهدی آختهمانی4

بجنورد م شهید روبروی داروخانه آريامظلوم رحمانیپاسارگاد5

بجنورد بلوار مدرس م شهدای دانش آموزحسن عابدیمیم6

بجنورد شريعتی شمالی جنب اداره مخابرات05842223850نرگس فیروزه مقدممعرق7

بجنورد خ فردوسی خ 16 متری ابوذر05842224620ژيال باديانتبركه8

بجنورد خ امیريه جنوبی روبروی بانك ملی05842242419نسرين حسنیفام9

بجنورد خ طالقانی شرقی روبروی پارک شهرسمیه رمضان زادهرمضان زاده10

استان  خراسان شمالی



آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

گرگان خ ولیعصر روبروی ساختمان رازی نیم ط اول فريبا چوپان نژاد چوپان نژاد 1

استان  گلستان 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

صومه سرا خ پرشتورد روبروی فرمانداری پ 264  01823232002مهدی مهربان روزنه آبی 1

رشت خ حافظ روبروی پارک شهر خ پوريای ولی بن بست الله پ 34  01313225664فاطمه مشهدی باقر آناهیتا 2

سید مرتضی میر صحنه 3
رشت بیستون نرسیده به سه راهی سام جنب بانك كشاورزی بن بست  01314228554معنوی 

آنشايی 

استان گيالن

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

كرمانشاه- خ معلم شرقی ک ازهر ساختمان نیری ط 2 7221152ركسانا ذوقی سروش 1

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

جیرفت م گمنام ابتدای خ كشاورزی سمت راست ک اول-پشت  7221152فاطمه نعمتی تا هنر 1
كالنتری 12 پ 4 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

ياسوج- خ مطهری نرسیده بن فلکه ساعت جنب كوچه مخابرات=قديم رضا رفیعی وار 1
ساختمان كامپیوتری مركزی

استان كرمانشاه

استان جنوب كرمان

استان كهگلويه بوير احمد

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

سیرجان خ نصیری جنوبی ک شفیعی  03452222140امیرحسین طاهری نمايش نو 1

كرمان خ رجايی فرهنگ سرای كوثر03412266541مهناز ذيحیاتماسك2

استان  شمال كرمان



آموزشگاه های آزاد

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

بندر عباس جنب سرپرستی بانك كشاورزی ک ارمغان 3 07613342221سکینه عابدينیچهره ها1

بندر عباس رسالت شمالی ساختمان سپاهان ط4 واحد19مینا قلیچ خانیعسل2

بندر عباس چهارراه 700 نبش بلوار مهرگان07613556128عفت ضیايیعسل بانو3

میناب شهرک شهید عباسپور روبروی گلفروشی مريم07652226059زينب كرمیهیوا4

استان  هرمزگان 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

نوشهر خ بهرام ط فوقانی فرهنگسرای طبرستان   میثم زندی پیشه اديان 1

ساری ساری كنار ابتدای خ ساری كنار 3200035حسین باغبان قاصدک 2

آمل سبزه میدان دبیرستان غیر انتفاعی دين و دانش مهشید روحانی ويشار 3

استان  مازندران 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

خمین خ امیركبیر روبروی استاديوم رجايی08652330240مهدی سه دهی میم 1

استان  مركزی 

آدرسشماره تماس نام مديرنام آموزشگاهرديف

01312250474مهرداد محب علیزاده گیال نا 4
رشت سبزه میدان ابتدای خ بیستون روبروی ايستگاه بازار جمعه01312260854

رشت منظريه خ گلستانی ک گلستانی پ 0131322020517محسن پوررحیمی ارديبهشت 5

رشت خ گلسار خ 118 ساختمان نیلگون واحد 6  01317756981سمیه نوبخت نیلگون 6

رودبار پايین بازار سه راهی جنب رستوران مرتضوی 01326221220محمدرضا رهبر زيتون 7

تالش خ دكتر بهشتی پ 470  01824232553پرويز شفقی انديشه 8

فومن خ فلسطین روبروی ساختمان كبیری جنب چاپ اورنگ داخل 01327222152رضا عباسی فیامین 9
كوچه پ 47 

رشت منظريه روبروی هتل كندوس ک بهزاد پ 68  01313224889پروانه امیر فريار برگ 10



محصوالت  انتشارات نمایش
فهرست كتب انتشارات نمايش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

1366-نعمت اله الرياننامیرا1

1367-ناصر آقايیمبانی حركت و بیان2

1367منوچهر بیگدلی خمسهمارتین بنهام و كلیو ويكتئاتر امروز آفريقا3

1367ناصر آقايیريچارد بولسالوسکیبازيگری4

1367-جالل ستارینمايش در شرق )مجموعه مقاالت(5

1367-هواس پلوکداخداران6

1367-يارعلی پورمقدمای داغم سی رويین تن7

1367-جابر عناصریدير مکافات8

1367هوشنگ حسامیژان كوكتوعقابی با دو سر9

1367رضا سیدحسینیآرمان گاتیتولد10

1367داود دانشورگوردون فايرلکونقش نمايش در تعلیم و تربیت11

1367-فرامرز طالبیآوای جنگلی12

1367-عباس معروفیدلی بای و آهو13

1367-هواس پلوکاسپه شینه14

1367-حسین جعفریقهرمان آزادی15

1367-عبدالحی شماسیقرارداد 161919

1367-اسماعیل همتیشب بارانی17

1367-داود كیانیانراز درخت مقدس18

1368-به كوشش محمود عطارنخستین جشنواره تئاتر استانهای كشور19

1368-جالل ستاریآنتوتن آرتو شاعر ديده ور صحنه تئاتر20

1368-خسرو شهرياریبهار 2157

دفتر نمايش1 )مجموعه نمايشنامه های ايرانی( اسب 22
سفید / ناز آغز / آوخ / كمدی اتفاق / عود بر آتش

نويسندگان: محسن خسروی / 
علیرضا درويش نژاد / 

نويسندگان:محمدرضا زندی / 
1368قدرت اله پديدار / مجید افشاريان

1368مجموعه نويسندگانجشنواره نمايش های آيینی سنتی23

1368گروه تئاتر آيینالرنس اولیويه )درباره بازيگری و كارگردانی(24

1368-اكبر رادیپلکان25

1368-اكبر رادیآهسته با گل سرخ26

چهار نمايشنامه )هزار و يك شهرزاد/ هديه هند/ بهار ديده/ 27
1368-مهدی پوررضائیاندوباره زن در آينه(



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

1369مهدی پوررضائیان )ترجمه و نگارش(آموزش تئاتر نوجوانان28

1369-صادق هاتفیسوگ سیاوش29

1369منصوره شريف زادهتنسی ويلیامز / شرود آندرسناطلسی های لگدمال شده /پیروزی تخم مرغ30

-عبدالحی شماسیحکايت شهر سنگی / گوهر پنهان31

1369-حسین جعفریمنتظران32

1369-خسرو حکیم رابطسهراب شنبه / سهراب و ساز و والی و قبرستان33

1369-آرمان امیدكبودان و اسفنديار34

1369-پری صابریمن به باغ عرفان35

36
گلبرگ 1 )مجموعه نمايشنامه های كودک و نوجوان( پرنده و 

فیل / منهای صفر، دست های رنگی / دام، خونه خدا، موش شهری، 
و موش روستايی / قصه دشت سبز / توكا و قفس / قصه جنگل سبز

داود كیانیان / مصطفی خرامان / 
مهدی پوررضائیان / عبداله مصیب 

زاده / محمدحسین ناصربخت / 
ناصر امامی میبدی

-1369

گلبرگ 2 )مجموعه نمايشنامه های كودک و نوجوان( افسانه 37
كالغ / چهار دستان / قصه جنگل سبز / آواز گل ها / سايه ها

سیمین امیريان / مهدی 
پوررضائیان/ والی اله صادقی/ 
مجتبی نظری / وحید فرازان

-

گلبرگ 383

گلبرگ 4 )مجموعه نمايشنامه های كودک و نوجوان( 39
حسنك در حصار ديو / گربه حريص / َعلَم، پهلوان

محمد احمدی / حسین 
1369-فرخی/ صادق عاشورپور

1369-حسین فرخیقبل از انفجار40

1369-فرهاد ناظرزاده كرمانیپنجره ای بر بادها / كوله بار41

1369جاهد جهانشاهیداريو فوحساب پرداخت نمی شه42

1369-علی موذنیكیسه بوكس43

1369بهزاد قادری/ يداله آقاعباسیجروم الرنس / روبرت ای لیآن شب كه تو رو زندانی بود44

1369-داود فتحعلی بیگی/ هاشم فیاضدفتر تعزيه 451

1369به كوشش محمود عطاريادمان جشنواره های استانی و منطقه ای46

1370جاهد جهانشاهیماكس فريشتثلیث47

1370-پرويز تأيیدی كار هنرپیشه بر نقش48

1370خسرو پورحسینیهلموت كاراسكماكس فريش49

1370هوشنگ حسامیبوريس ويانضیافت چای ژنرال ها50

1370-الله تقیانكتاب شناسی تئاتر51

1370خسرو پورحسینیماكس فريشخشم شديد فیلیپ هوتس52

داريوش لطیف پور/ رضوان كورت گتسپروفسور دكتر هیوپ پورتوريوس53
1370صدقی نژاد

1370ماطه وس خان ملیکیانسآ.هارونیانديار اشکبار54



سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

وحشی )مجموعه 4 نمايشنامه كوتاه( تلفن/ وحشی/ بیمار 55
و دندانپزشك/ جعبه شن

ويلیام اينگ/ آنتون چخوف/ 
1370رضا احمدیويلیام سارويان/ ادوارد آبی

1370رضی هیرمندیجان وايتینگآهنگ رزم56

1370بهزاد قادریيوجین اونیلنخستین آدم57

1370نسرين پورحسینیژان پاريسشکسپیر58

1370محمود هاتفژان كوكتوماشین دوزخی59

1370-محمود طیاریتا زير میز فرمانده60

1370داود فتحعلی بیگیدفتر تعزيه 612

1370-كوچك احیامرگ رويین تن62

اس.دبلیو.داوسوننمايشنامه و ويژگی های نمايشی63
داود دانشور/محمود 

هنديانی/ ولی اله دهقانی/ 
منصور براهیمی

1370

1370هوشنگ پاكروانهنريك ايبسنخانه عروسك64

1370شیرين تعاونیمارتین اسلیننمايش چیست؟65

مجموعه نمايشنامه )دوستی، سه ماهی، غول و آبادی، 66
1370-منصور خلجشیر و موش(

1370-محمد ايوبیهمزادان ماه67

1371همايون نوراحمرمجموعه 21 نمايشنامه كوتاهپرندگان ديگر نمی خوانند68

1371-به كوشش الله تقیانمجموعه مقاالت يازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر69

1371-حسین جعفریگفتاری چند درباره نمايشنامه نويسی70

1371جاهد جهانشاهیورنر هشتزندگی برتولت برشت71

1372-نصراله قادریبه من دروغ بگو72

1372عالءالدين رحیمیهمه ی پسران كاوه73

1373-سیدمهدی شجاعیعشق به افق خورشید74

1373داود كیانیانصدای پای موعود75

1373قدرت اله پديدارمکه در خون76

1373علی موذنیدريايی77

1373علی موذنیهاقیل78

1373نصراله قادریهرا79

1374محمد احمدیخداحافظ مدينه80

1375فرج اله سلحشورمیثاق81

1375رضا كرم رضايیسوگ مضحکه آدم82

1375سعید تشکریهفت دريا شبنمی83



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

1375نصراله قادریغم عشق84

1376به كوشش الله تقیانمجموعه مقاالت جشنواره نهم سنتی85

1377حسن پارسايیگونتر بیمرتئاتر عروسکی، تاريخچه عروسك ها و انواع تئاتر عروسکی86

1377حسین پايندهجیمز رابرتسبکت و تئاتر معناباختگی87

1377-ناصر حسینی مهرتئاتر معاصر اروپا88

1377پری صابریرستم و سهراب89

1377جالل ستاریآلن دانیلو / كاپیالواتسیايانكاتاكالی90

1378اصغر رستگاراستانیسالوسکیتئوری بنیادی هنر91

1378اصغر رستگارهنريك ايبسناشباح )تراژدی در سه پرده(92

1378فانوس بهادروندفدريکو گارسیا لوركادوشیزه رزيتا93

1378اصغر رستگارهنريك ايبسناستاد معمار94

1378اصغر رستگارهنريك ايبسندشمن مردم95

مجموعه نمايشنامه مهر )شب شکن/ دود كعبه/ ديوارها 96
را پاک نکنیم(

حمیدرضا نعیمی/ سعید 
1378-شاپوری/ منصور اويسی

1378محمدرضا خاكیاسالومیر مروژکپرتره97

1378-نغمه ثمینیخاله اديسه98

داود فتحعلی بیگی              دفتر تعزيه 993
1378-محمدحسین ناصربخت

1378جالل ستاریژراک بورگوپرده داری و شبیه سازی، در جستجوی ريشه های تئاتر100

1378محسن جده دوستانپیتر هاندكهكاسپار101

1379-ولی ا... ترابیمشکین نامه102

دو نمايشنامه از گروه روهر آلمان )آنتی گون / شازده 103
كوچولو(

اقتباس از سوفوكل و آنتوان 
دوسنت اگزوپری

محسن جده دوستان   
1379حسین سركار حسن خان

1379محمود صحرايیجان بوئن / باری برمانژعصرانه لعنتی / بی سر پناه104

1379ناصر دشت پیماكنت پیکرينگشناخت نمايشنامه مدرن105

1379مازيار مهیمنیپیربرونلمرگ گودو106

1379-چیستا يثربیسرخ سوزان107

1379اختر اعتمادیدرک بوكسیلآموزش بازيگری و كارگردانی108

1379-گلبرگ ابوترابیانواپسین سودا109

1379-محمدحسین ناصربختنقش پوشی در شبیه خوانی110

1379محمود عزيزیبنوبسونپرنده سبز111



سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

112
برگزيده آثار هجدهمین جشنواره تئاتر فجر )واپسین سودا، وقتی 
ما برمی گرديم دو پای آويزان مانده است، قصه های درگوشی، 

شب های آوينیون

گلبرگ ابوترابیان/ ابراهیم پشت 
كوهی/ امیررضا كوهستانی/ 

كورش نريمانی
-1380

1380محمدصادق شريعتعزت القناویكالف زندگی113

1380-يداله آقاعباسینوشته هايی در باب لعبتکها114

1380-سعید تشکریوصل هزار مجنون و برفابه های بهار115

1380-فرشید ابراهیمیانهنر و ماورا116

1380محمود عزيزیلويی ژووههفت درس لويی ژووه117

118
نمايشنامه های برگزيده كرمان جلد 1 )بی دلیل نیست كه 
آدم ها از همیشه می آيند / دروزرا/ پدرها پسرهايشان را 

بیشتر دوست دارند/پل، تمنا/ بازی تلخ(

عبدالرضا قراری/ جلیل 
امیری/ مهرداد بهزادی/ محمد 

قاسمی/ محمدرضا فهیمی
-1380

نمايشنامه های برگزيده كرمان جلد 2 )فرو بسته چشم/ 119
1380- يداله آقاعباسیقصه كوتاه كن شهرزاد/ دوغی و عنابی(

1380-مصطفی طبیب زادهنمايشنامه های برگزيده كرمان جلد 3 )نیاز/باهوت(120

1380علی مجتهدیترنس راتیکانپسر خانواده وينسلو121

1380سیمین امیريانجین متسونهمسر بداخالق122

1380سیمین امیريانجین متسونجنگ بزرگ123

1380سیمین امیريانجین متسونكاتر پیالر124

1380سیمین امیريانجین متسونپادشاه اورگانو125

1380-فرهاد آئیشتقصیر / 32 دقیقه از ماجرا126

1380محسن جده دوستانشکسپیرريچارد دوم127

1380-نغمه ثمینیافسون معبد سوخته128

1380علیرضا كوشك جاللیآنتونیو اسکارمتاپستچی پابلو نرودا129

1380بهزاد قادریجورج اشتاينرمرگ تراژدی130

1380-حمید ابراهیمیآوای باد131

1380-داود فتحعلی بیگیدفتر تعزيه 1324

1380يداله آقاعباسیماريا ام دلگادو / پل هريتاجكارگردانها از تئاتر می گويند133

1380-حسین حسینیسامنامه )طومار نقالی(134

1380- هاشم فیاضدفتر تعزيه 1355

بازخوانی محمد چرم شیر و فرايرا كاسترودير راهبان136
1380فرهاد مهندس پور

بازخوانی محمد چرم شیر و شکسپیرمکبت137
1380فرهاد مهندس پور

1381افسانه محمدیآثول فوگاردجاده ای به سوی كعبه138



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

1381-مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران دهه 13940

1381احمد كامیابی مسكاوژن يونسکومردی با چمدان هايش140

1381علی صادقینامق كمالتئاتر جالل الدين خوارزم شاه141

1381-محسن صانعیسیر صحنه آرايی نو142

برگزيده آثار بیستمین جشنواره تئاتر فجر. سبز، سهراب، 143
سرخ/ پايیز/ يك كاسه نذر

محمدباقر نباتی مقدم/ نادر 
1381-برهانی مرند/ زهرا نجف پور

1381داود فتحعلی بیگیرام كردن زن سركش144

لوئیس پیندر اسکات/ ماريون نمايش عروسکی برای همه145
1381محسن شیخیای جی/میلدرد اس.شاو

1381جالل ستاریگابريل مارسلتئاتر و دين146

1381محسن صانعیتاريخ طراحی صحنه تئاتر در ايران147

1381جواد ذوالفقاریاوتا ويکرتافسانه های وايانگ148

1381مرتضی داريوندنژادهزار و دومین شب شهرزاد/ هذيان149

1381محمدحسن رجائی زفره ایدفتر تعزيه 1506

1381احمد كامیابی مسك-گفتگوهايی با ساموئل بکت151

1381رضا شیرمرزآريستوفاننمايشنامه های آريستوفان جلد 1 152

1381جواد ذوالفقاریعلی بابا و چهل دزد بغداد153

شیدا شهرامیان/ محسن هنینگ نلمزمبانی دكور و صحنه آرايی154
1381صانعی

1382محمد رحمانیانپل 155

1382علیرضا كوشك جاللیهابیل و قابیل156

1382داريوش مختاریمصائب اياز عیار157

1382يداله آقاعباسیجان هادسنكاربردهای نمايش158

1382-امیررضا كوهستانی رقص روی لیوان ها159

1382داود فتحعلی بیگیدفتر تعزيه 1607

1382چیستا يثربیبرخورد نزديك از نوع آخر161

داود فتحعلی بیگی/ هاشم دفتر تعزيه 1 و 1622
1382فیاض

1382-رسول تقوینمايش عربی163

1382مژده شمسايیكیوگن: نمايش شادی بخش ژاپنی164

1382الله تقیانمقدمه ای بر نمايش سنتی ژاپن165

1382احمد كامیابی مسكيونسکو و تئاترش166



سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

میرزا آقا تبريزی )به كوشش چهار تئاتر و رساله اخالقیه167
1382حسین محمدزاده صديق(

1382سیدعلی كاشفی خوانساریفهرستگان نمايش كودک و نوجوان168

1382علی عبدالهیتانکر دورستپارسیفال169

حسن شمشاد )به كوشش دفتر تقلید 1701
1382داود فتحعلی بیگی(

1382علیرضا نادریچهار حکايت از چندين حکايت رحمان171

1382نغمه ثمینیخواب در فنجان خالی172

فتحعلی آخوندزادهتمثیالت: خرس قولدورباسان173
میرزاجعفر قراجه داغی )به 
كوشش حسین محمدزاده 

صديق(
1382

فتحعلی آخوندزادهتمثیالت: كیمیاگر174
میرزاجعفر قراجه داغی )به 
كوشش حسین محمدزاده 

صديق(
1382

يوسف صديق با همکاری پژوهشی در خیمه شب بازی ايران175
1383فاطمه داودی

1383روزبه حسینیرابرت بالتجاده باريك به شمال دور176

1383علی اصغر دشتیشبیه كوچولو177

1383پروانه پزشکی پورزندگی در سه پرده178

فتحعلی آخوندزادهتمثیالت: حکايت موسیو ژوردان179
میرزاجعفر قراجه داغی )به 
كوشش حسین محمدزاده 

صديق(
1383

نادعلی همدانی/آزاده مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئیاد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 1 180
1383مستعان

نادعلی همدانی/صفیه مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئیاد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 1812
1383روحی

نادعلی همدانی/فرزاد مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئیاد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 1823
1383همدانی

1385----- هومن بابكعروسك های هند )يازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(183

1385----- ايرج طهماسبداستان لطیف )يازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(184

1385----- مرضیه محبوبماه پیشونی )يازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(185

قصه تلخ طال و ددوجونور )يازدهمین جشنواره تئاتر 186
1385----- بهروز غريب پورعروسکی(

بوكه بارانه و هوله بارانی )يازدهمین جشنواره تئاتر 187
1385----- پوپك عظیم پورعروسکی(

1385----- عزت اهلل مهرآورانابريشم بانو188



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

مشهود محسنیان،  هومن پالی ايروينكارگردانی برای صحنه189
1385شباهنگ

1385----- مهديه حسینیبازی آونگ190

1385----- طال معتضدیخانه فراموشان191

1385قاسم غريفیتوفیق الحکیمالکترا192

زندگی شايد...!، عاشقانه تا هشت بشمار )چهارمین 193
1385----- نصراهلل قادری، چیستا يثربیجشنواره تئاتر رضوی(

محمد ابراهیمیان، سعید سه روز ابدی، ديده بیدار )چهارمین جشنواره تئاتر رضوی(194
1385----- تشکری

1385----- منوچهر اكبرلوپرواز پروانه خیال )سیزدهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(195

پنج نمايشنامه برای كودكان )سیزدهمین جشنواره تئاتر 196
كودک و نوجوان(

اردشیرصالح پور، چیستايثربی، 
محمدرضا يوسفی، 

 محمدبرومند
1385

رستگاری در شب دور، مهتاب بر زمین، عشق نام ديگر 197
توست)چهارمین جشنواره تئاتررضوی(

طال معتضدی، مهدی ايوبی، 
1385----- میالد اكبرنژاد

سیدحسین فدايی حسین، دست های سرخ، نازلی )چهارمین جشنواره تئاتر رضوی(198
1385----- سعید شاپوری

وادی حیرت، نمايش دينی و عنصر شگفتی )چهارمین 199
1385----- حسن بیانلوجشنواره تئاتر رضوی(

1385----- رضا عباسی، پیام فروتن و ...نمايش در حريم هشتم )چهارمین جشنواره تئاتر رضوی(200

1385----- محمود عزيزیهمسرايی مختار، حر201

1385----- سیدحسین فدايی حسینتجلی دين در نمايش شرق و غرب )سمینار دين و نمايش(202

1385به كوشش نصراله قادریتئاتر ملی )مجموعه مقاالت سمینار تئاتر ملی 1385(203

1386----- محمدحسین ناصربختقصه گرگ گرسنه204

1386----- محمدحسین ناصربختكنار ريل205

1386----- حمیدرضا آذرنگخیال روی خطوط موازی206

1386----- حمید ابراهیمیپندار زنده ی كفتار مرده207

1386محمدباقر قهرمانیآثول فوگاردبچه های من! آفريقای من!208

1386----- محمدحسین ناصربختنقش پوشی در شبیه خوانی209

1386مجید سرسنگیسوزان بنتتماشاگران تئاتر210

1386----- داود فتحعلی بیگیمشکین نامه )طومار نقالی( )سیزدهمین جشنواره آيینی سنتی(211

1386بهاره صیرفیآگوستوبوآلرنگین كمان آرزو212

1386----- محمدحسین ناصربختدفتر تعزيه 8 )سیزدهمین جشنواره آيینی سنتی(213

1386----- داود فتحعلی بیگیتعبیه )مجالس شبیه خوانی( )سیزدهمین جشنواره آيینی سنتی(214

1386صمد چینی فروشانجان ويتموركارگردانی تئاتر پست مدرن آفرينش معنا در نمايش215



سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

1386----- داود فتحعلی بیگیدفتر تقلید 2 )سیزدهمین جشنواره آيینی سنتی(216

1386سیدحسین فدايی حسینديويد وودتئاتر برای بچه ها )چهاردهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(217

1386----- محمد رحمانیانمسافران )پنجمین جشنواره تئاتر رضوی(218

1386----- فرهاد غالمیانوقف )پنجمین جشنواره تئاتر رضوی(219

1386----- مهدی ايوبیروزهای گل سرخ )پنجمین جشنواره تئاتر رضوی(220

يك دختريك سرباز،  ملك جمشید،  قصه سیبی كه نصف نشد 221
)چهاردهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

محمدرضا كوهستانی، امیر 
1386----- مشهدی عباس، مجتبی مهدی

تراژدی رودكی، ستاره های دارچینی، بازی سازی اندرونی 222
)بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر(

محمد ابراهیمیان، رضا 
1386----- شیرمرز، عارفه عنايتی

1386بهزاد قادریجورج اشتاينرمرگ تراژدی223

1386----- تقی اكبرزادهكتاب راهنمای بیست و پنج دوره جشنواره فجر224

1386----- حمیدرضا آذرنگ، سیروس همتیدر قاب ماه و قربانی )پنجمین همايش آيین های عاشورايی(225

1386به كوشش محمدعلی خبریتئاتر و مخاطب )مجموعه مقاالت سمینار تئاتر و مخاطب 1386(226

1386به كوشش منوچهر اكبرلو18 سال نقد تئاتر227

1387----- ايوب آقاخانیاصول درام نويسی برای راديو228

من قاضی القضات، روزی كه زمین نان می شود )پنجمین 229
همايش آيین های عاشورايی(

نصراهلل قادری، جمشید 
1387----- خانیان

1387----- فريد میرشکارمتادرام230

شیدا شهرامیان/ محسن هنینگ نلمزمبانی دكور و صحنه آرايی231
1387صانعی

علی بابا و چهل دزد بغداد )دوازدهمین جشنواره تئاتر 232
1387----- جواد ذوالفقاریعروسکی(

1387شیوا مسعودیلورنس كومنیز، مارک لونسونزبان عروسك )دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(233

عروسك ها و نمايش عروسکی )دوازدهمین جشنواره تئاتر 234
1387آزاده نوری، همايون فربودديويد كورلعروسکی(

1387----- شیوا مسعودیمقدمه ای بر فانتزی )دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(235

1387----- طال معتضدیاوسنه گمشده )دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(236

دريچه ای به تئاتر كودک در ايران )پانزدهمین جشنواره 237
1387----- داود كیانیانتئاتر كودک و نوجوان(

فلسفه و روش در تئاتر كودک و نوجوان )پانزدهمین 238
1387اردشیر كشاورزیموسی گلدبرگجشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

ما سه تن بوديم چنان كه ...!، سمن بويان )ششمین 239
1387----- نصراهلل قادری، سعید تشکریجشنواره تئاتر رضوی(

1387----- مهدی ايوبی، آرش عباسیمکاشفه و پدرانه )ششمین جشنواره تئاتر رضوی(240

1387----- رضا صابریتراژدی ترديد، عشیق241



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

ناامنی، نگاهی به يك سو، پلی از جنس شیشه )بیست و 242
هفتمین جشنواره فجر(

هاله مشتاقی نیا، مرضیه 
1387----- ازگلی، نگار نادری

243
پروانه برناقوس ،  سربازشال بلند،  ازدرون به برون ، 

 گره ای درتاروپودنقش)بیست وهفتمین جشنواره تئاتر 
فجر(

فارس باقری ،  علی رضا حنیفی، 
1387----- محمود ناظری، ترانه برومند

1387----- جمشید خانیانقتل آقای كاف، ترديد244

از اين جا تا ابديت، غرب غمزده، اينجا كسی نمرده است 245
)بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر(

مسعود دلخواه، مارتین 
1387پويا فرزادنیامك دوناف، سلماسالمتی

1387----- نصراهلل قادریكوچه عاشقی )نخستین جشنواره عدالت و امید(246

1387----- شهرام كرمی، حمید ابراهیمیشمردن ستاره های شب، ته خط )نخستین جشنواره عدالت و امید(247

1387----- هادی حوریباران، دايره، گور )نخستین جشنواره عدالت و امید(248

1387----- ايوب آقاخانیتمام صبح های زمین )نخستین جشنواره عدالت و امید(249

1387----- مجموعه نويسندگانمجموعه مقاالت پژوهشی فجر 25027

كتاب طرح جامع اطالعات آماری تئاتر شهرستان ها )به 251
1387----- گردآوری: مجید امرايیمناسبت بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر(

تئاتر خصوصی در ايران )مقاالت سمینار تئاتر خصوصی 252
1388به كوشش نصراله قادریدر ايران 1387( 

253
امپرسیون؛جیغ بنفش ،  درحال كندن پوست پیاز ، 

مضحکه طبخ وطرب )بیست و هفتمین جشنواره تئاتر 
فجر(

پیام الريان، آرمان طیران، 
1388----- فرهاد ارشاد

1388----- آرش عباسی، حسین زارعیغريبه، هفت كوپه از يك قطار )بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر(254

1388----- عزت اهلل مهرآورانقصد و صداكن لیکو255

مشهود محسنیان، هادی لزلی داربونورق ها روی میز256
1388جاودانی

1388محمدعلی منجمیتام كمپنیسکیجنگ به خاطر ويلون257

1388مريم نعمت طاووسیرزلی گلدبرگهنر اجرا258

فرخنده، اشك و آتش، اتوبان سکوت، ماه مهر از سال 259
شصت )دوازدهمین جشنواره تئاتر مقاومت(

ابراهیم اطهری ، 
 محمدباقرنباتی مقدم ، 

 سعیدبهروزی ،  شهرام كرمی
 -----1388

1388----- بابك توكلبکت و آنتروپی260

1388----- علی رضا نادریاين قصه را ايرانیان نبشته اند261

1388----- محمود عزيزیبیژن و منیژه262

ترانه نمايش های پیش پرده خوانی در ايران )چهاردهمین 263
1388----- اردشیر صالح پورجشنواره آيینی سنتی(

1388----- محمدحسین ناصربختدفتر تعزيه 9 )چهاردهمین جشنواره آيینی سنتی(264



سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

مجموعه مقاالت نخستین سمینار بین المللی نمايش های 265
1388گردآوری حمیدرضا اردالنآيینی سنتی 1386 )چهاردهمین جشنواره آيینی سنتی(

1388----- داود فتحعلی بیگیدفتر تعزيه 10 )چهاردهمین جشنواره آيینی سنتی(266

1388----- فرشید ابراهیمیاننقد تئاتر از نظر تا عمل267

قصه پادشاه سرزمین قصه ها، آدم برفی، يار مهربان 268
)شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

محمدرضا كوهستانی، امیر 
1388----- مشهدی عباس، محمد برومند

گزيده يك قرن ادبیات نمايشی كودک و نوجوان جلد يك 269
1388سیدحسین فدايی حسینراجر بدارد)شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

گزيده يك قرن ادبیات نمايشی كودک و نوجوان جلد دو 270
1388سیدحسین فدايی حسینراجر بدارد)شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

تئاتر مشاركتی برای كودكان و نوجوانان )شانزدهمین 271
1388----- داود كیانیانجشنواره تئاتر كودک و نوجوان(

كارگردانی برای تئاتر كودک )شانزدهمین جشنواره تئاتر 272
1388فاطمه حسینیهلنا روزنبرگكودک و نوجوان(

شاه غريب، تعزيه های رضوی )هفتمین جشنواره تئاتر 273
1388----- الله تقیان، داود فتحعلی بیگیرضوی(

داستان ها روی صحنه )شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک 274
1388علی اكبر طرخانآرون شپاردو نوجوان(

افسانه ها روی صحنه )شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک 275
1388فاطمه حسینیآرون شپاردو نوجوان(

نمايشنامه خوان ها روی صحنه )شانزدهمین جشنواره 276
1388علی اكبر طرخانآرون شپاردتئاتر كودک و نوجوان(

تئاتر و كودكی )شانزدهمین جشنواره تئاتر كودک و 277
1388----- سیدحسین فدايی حسیننوجوان(

1388----- نصراهلل قادریيك قمقمه از كوثر )هفتمین جشنواره تئاتر رضوی(278

دزدآب، شله پزان، ما همه اهل يك محله ايم )هفتمین 279
جشنواره تئاتر رضوی(

امیر دژاكام، مهدی نصیری، 
1388رضا صابری

پشت بام، روزها در راه، كفتران كوچه كاج، كبوتران چاهی 280
)هفتمین جشنواره تئاتر رضوی(

وحید كیارسی، شهرام كرمی، 
1388باقر سروش،عدالت فرزانه

داود فتحعلی بیگی، مهدی تعزيه های رضوی )هفتمین جشنواره تئاتر رضوی(281
1388----- دريايی

1388----- مهرداد رايانی مخصوصالو؛ سالم )هفتمین جشنواره تئاتر رضوی(282

جشنواره تئاتر رضوی؛ يك پژوهش )موسم نور( )هفتمین 283
1388----- امیركاوس باالزادهجشنواره تئاتر رضوی(

1388مجید سرسنگیجیمز. آر. براندونتئاتر آسیا284

اين همان كلمه است، امینه، دبستان دوشیزگان )بیست و 285
هشتمین جشنواره تئاتر فجر(

سعید شاپوری، علی شمس، 
1388----- شکوفه آروين
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تهران 1390 خورشیدی )بیست و هشتمین جشنواره 286
1388----- سلما سالمتیتئاتر فجر(

تاک های بلور، ناشنوايی، در قاب های تمام قد )بیست و 287
هشتمین جشنواره تئاتر فجر(

رضا شیرمرز، سروش 
1388----- قاسمیان، سپیده خمسه نژاد

دوست من عموبیلی )بیست و هشتمین جشنواره تئاتر 288
1388----- حمدرضا صفارفجر(

شب تا به روز، سال كبیسه عیسی )ششمین همايش 289
1388----- مهدی ثانی، نادر ساعی ورآيین های عاشورايی(

1388----- سیروس همتیعین، شین، قاف )ششمین همايش آيین های عاشورايی(290

روياهای رام نشده، امپراتور و آنجلو، ماه بر ترک اسب پیر 291
1388----- ايوب آقاخانی)بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر(

شايد شبی شوم و شفاف شیطان )ششمین همايش 292
1388----- میالد اكبرنژادآيین های عاشورايی(

1388ناصر حسینی مهرتورستن لتزرهملت شازده كوچولوی دانمارک293

تعزيه و آيین های عاشورايی )ششمین همايش آيین های 294
1388----- محمد میرشکرايیعاشورايی(

كتاب شناسی نمايش شهرستان )بیست و هشتمین 295
1388----- علی تاجورجشنواره تئاتر فجر(

Theater in Iran 2010 )بیست و هشتمین جشنواره 296
1388----- محمد اطبايیتئاتر فجر(

مجموعه مقاالت فجر 28 )بیست و هشتمین جشنواره 297
تئاتر فجر(

به كوشش محمدحسین 
1388----- ناصربخت

توسعه تئاتر، ضرورت ها و راه كارها )بیست و هشتمین 298
1388----- علی منتظریجشنواره تئاتر فجر(

1388----- علی اكبر عبدالعلی زادهچشم اندازی به تئاتر ايران299

1389----- مهدی نصیریهزاران سرو ايستاده )سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت(300

آپارتمان شماره جنگ، پرم پر باران، زندگی ديگران 301
)سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت(

مصطفی كوشکی، حسین 
1389----- حاجت پور،آرمان طیران

302
قصه شبنمی كه چشم می بست وآغوش می گشود،  مثل 

سوسوی فانوس آويخته )سیزدهمین جشنواره تئاتر 
مقاومت(

1389----- محمدرضا كوهستانی

فرهنگ عروسك ها و نمايش های عروسکی )سیزدهمین 303
1389----- پوپك عظیم پورجشنواره تئاتر عروسکی(

1389شیوا مسعودیجولی تیموربازی با آتش )سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(304

1389----- داوود فتحعلی بیگیقصه بخت)سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(305

نفرينی عاشقانه بر آتش )سیزدهمین جشنواره تئاتر 306
1389----- اكبر حسنیعروسکی(
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1389----- هنگامه مفید دختران باغ قالی )سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی(307

و گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا )سیزدهمین 308
1389----- نیمادهقانیجشنواره تئاتر عروسکی(

بازی های نمايشی برای كارگاه تئاتر )هفدهمین جشنواره 309
1389فاطمه حسینیويوال اسپولینتئاتر كودک و نوجوان(

1389 -----  چهار نمايشنامه برگزيده كودک 310

اسداهلل اسدیاولدوز و كالغ ها311

سمیه كاظمیاون طرف درياها كجاست312

حسن بیانلوبازی313

كیومرث قنبری آذرگل بی حوصله314

تئاتر برای مخاطبان جوان )1( )هفدهمین جشنواره تئاتر 315
كودک و نوجوان( )22 نمايشنامه بلند برای نوجوانان(

مجموعه نويسندگان 
به كوشش 

حسین فدايی حسین،منوچهر 
اكبرلو

 -----1389

تئاتر برای مخاطبان جوان )2( )هفدهمین جشنواره تئاتر 316
كودک و نوجوان( )22 نمايشنامه بلند برای نوجوانان(

مجموعه نويسندگان 
به كوشش 

حسین فدايی حسین،منوچهر 
اكبرلو

 -----1389

112 بازی برای بازيگران جوان )هفدهمین جشنواره تئاتر 317
مفیده مظهری، گوين لویكودک و نوجوان(

1389علی ظفرقهرمانی

بداهه پردازی برای تئاتر )هفدهمین جشنواره تئاتر كودک 318
1389حسین فدايی حسینويوال اسپولینو نوجوان(

تئاتر با كودكان 3 تا 5 سال )هفدهمین جشنواره تئاتر 319
1389منوچهر اكبرلودبی چالمزكودک و نوجوان(

ما هم تئاتر كار  كنیم )هفدهمین جشنواره تئاتر كودک 320
1389----- حسین فدايی حسینو نوجوان(

1389----- ابوالفضل ورمزيارسلمان محمدی )جشنواره تئاتر حقیقت(321

1389----- ابوالفضل ورمزياراندلس، تیغ برهنه )جشنواره تئاتر حقیقت(322

1389----- سیروس همتیحکايت دختری كه خاتون مغربی را ديد323

اين روبان سیاه كه به قاب دنیاست )جشنواره تئاتر 324
سید محمد مساواتحقیقت(

1389----- رضا صابریبازی نامه باستان )بیست و نهمین جشنواره فجر(325

1389----- مجتبا رفیعیباگانه )بیست و نهمین جشنواره فجر(326

نام همه مصلوبان عیسی است)بیست و نهمین جشنواره 327
1389----- ايوب آقاخانیفجر(

پرسه های زن راوی از رود تا رونیز )بیست و نهمین 328
1389----- مهدی نصیریجشنواره فجر(
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چشم ها، حاشیه دوزی های بیرق شیر و خورشید )بیست و 329
نهمین جشنواره فجر(

مسعود هاشمی نژاد، 
1389----- محمدباقرنباتی مقدم

1389امیر لشگرینیك ِكیپست مدرنیسم و اجرا )بیست و نهمین جشنواره فجر(330

درباره ی پديده ی تئاتر )بیست و نهمین جشنواره فجر( 331
1389----- به كوشش نصراهلل قادری)مجموعه مقاالت(

نشانه ها و چالش ها )بیست و نهمین جشنواره فجر( 332
1389----- به كوشش نصراهلل قادری)مجموعه مقاالت(

دفتر تعزيه 11 )پانزدهمین جشنواره نمايش های آيینی 333
و سنتی(

داود فتحعلی بیگی، مهدی 
1390----- دريايی

صحنه، صحنه پردازی و لباس در نمايش های سنتی ايران 334
1390----- محمدحسین ناصربخت)پانزدهمین جشنواره نمايش های آيینی وسنتی(

روزشمار شبیه خوانی به روايت هاشم فیاض )پانزدهمین 335
1390----- داود فتحعلی بیگیجشنواره نمايش های آيینی و سنتی(

گرامافون و نمايش )پانزدهمین جشنواره نمايش های 336
1390----- اردشیر صالح پورآيینی و سنتی(

مجموعه مقاالت دومین سمینار نمايش های آيینی سنتی، 337
1390----- گردآوری حمیدرضا اردالن1388 )پانزدهمین جشنواره نمايش های آيینی و سنتی( 

1390----- محمد ابراهیمیانطوبی در جنگ338

1390----- محسن شیخیاپرای علی بابا و چهل دزد339

درس هايی از تئاتر خیابانی )ششمین جشنواره تئاتر 340
1390----- مجید امرايیخیابانی(

درام خالق در كالس درس و فراتر از آن )هجدهمین 341
1390سیدحسین فدايی حسیننلی مك كاسلینجشنواره تئاتر كودک(

تولید نمايش در موقعیت بحرانی )هجدهمین جشنواره 342
1390منوچهر اكبرلوتامی دن باوندتئاتر كودک(

1390سیدحسین فدايی حسیننوئل گريگنوجوانان و تئاتر جديد )هجدهمین جشنواره تئاتر كودک(343

344

پنج نمايشنامه برگزيده كودک و نوجوان )بابا كه ترس 
نداره، بازی، پسرک نون زنجبیلی، سلیمان و مردون، 
ماجراهای هاكلبری فین( )هجدهمین جشنواره تئاتر 

كودک(

ايرج صادقی طاری/ حسن 
حاجت پور/ ندا ابرار پايدار/ 

فريبا رئیسی/ كیومرث قنبری 
آذر، مسعود شاكرمی

 -----1390

پژوهشی در تأثیر نمايش خالق در فرايند تربیتی كودكان 345
1390----- بیتا محمودی)هجدهمین جشنواره تئاتر كودک(

346
مجموعه نمايشنامه های برگزيده جشنواره فجر 

)آخرين حکايت فرهاد، خشت خام خانه، دوران خوش 
بازنشستگی( )سی امین جشنواره تئاتر فجر(

مهدی میرباقری، علی اصغری، 
1390----- كامران شهاليی

آفرينش در پرفرمنس )سی امین جشنواره تئاتر فجر( 347
1390----- به كوشش مهدی نصیری)مجموعه مقاالت(
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هويت در تئاتر )سی امین جشنواره تئاتر فجر( )مجموعه 348
1390----- به كوشش مهدی نصیریمقاالت(

The ta’ziyeh play of iran )سی امین جشنواره 349
1390----- دكتر مصطفی مختابادتئاتر فجر(

1391صمد چینی فروشانجان ويتموركارگردانی تئاتر پست مدرن )چاپ دوم(350

1391آرش خیرآبادیشکسپیرهملت351

1391----- علیرضا تواناقصه مرگ ماهان352

1391----- فرزاد تقی لربر گستره ی تئاتر353

1391----- اردشیر صالح پورترديد زرد )تئاتر صاحبدالن(354

مجموعه نمايشنامه اپرای تن ها/ آنکس كه نیامده می داند/ 355
يك لحظه ای او )تئاتر صاحبدالن(

روح اهلل سمیع/ زهره غالمی/ 
1391----- وحید كیارسی

1391----- عظیم موسویمالصدرا و يحیی )تئاتر صاحبدالن(356

1391----- علی مؤذنیمفرد مذكر غايب )تئاتر صاحبدالن(357

پیکرک ها، سیماچه ها و عروسك های كهن ايران 358
1391----- ارشیر صالح پور)چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی(

عروسك پشت پرده )چهاردهمین جشنواره تئاتر 359
1391----- امیر سهرابیعروسکی(

360
ديويد وود مجموعه نمايشنامه 1 )مرد زنجبیلی/ درخت 
االكلنگ/ سفر رويايی كوتوله ها/ كريسمس طاليی غاز 

مادر( )نوزدهمین جشنواره كودک(
1391حسین فدايی حسینديويد وود

20 مقاله پیرامون تئاتر نوجوان )نوزدهمین جشنواره 361
1391حسین فدايی حسینموسی گلدبرگكودک(

1391----- فريبا ريیسیافسون افسانه )نوزدهمین جشنواره كودک(362

مسلم قاسمی، معصومه محاصره )نوزدهمین جشنواره كودک(363
1391----- قاسمی

رويای ماه و دو نمايشنامه ديگر )نوزدهمین جشنواره 364
1391----- مريم كاظمیكودک(

365

مجموعه نمايشنامه برگزيده كودک و نوجوان )بچه گرگ 
استثنايی/ بچه های خاكستری/ سیندرال در بن بست/ 
نارنج و ترنج/ شنگول و منگول و بچه سوم/ كاشف گیج(

)نوزدهمین جشنواره كودک(

حمیدرضا پاسوار/ امید نیاز/ 
كیومرث قنری آذر/ الهه 

دهقان پیشه
 -----1391

1391----- مجموعه نمايشنامه برگزيده فجر سی و يکم366

شکوفه آروينچهار + يك367

غالمحسین دولت آبادی و آراز تکیه بر ديوار نمناک368
بارسقیان

امیر مهاجر سلطانیپناهنده369

مهدی نصیریمرثیه ی باد370
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حمیدرضا نعیمیشرق دور... شرق نزديك371

1391----- مهدی حامد سقايانجشنواره های تئاتری جهان )سی و يکمین جشنواره فجر(372

1391----- منوچهر اكبرلوپنج سال تئاتر فجر )سی و يکمین جشنواره فجر(373

374
مجموعه مقاالت سومین سمینار بین المللی نمايش 

های ايینی و سنتی 1390 )شانزدهمین جشنواره آيینی 
سنتی(

1392به كوشش حمیدرضا اردالن

1392----- خسرو حکیم رابطخجالت بکشید آقای ترحم!375

دفتر پژوهش 1 )شانزدهمین جشنواره آيینی سنتی(376
نويسندگان: الله تقیان، 
محمدحسین ناصربخت، 

محمدحسن رجايی زفره ای،

نويسندگان: نیايش 
پورحسن، مینا اكبری 

جاويد، حمیدرضا اردالن، 
امیر سهرابی، عظیم موسوی

1392

سبك بازيگری و زندگی هنری سعدی افشار )شانزدهمین 377
1392----- محمد خزايیجشنواره آيینی سنتی(

1392----- داود فتحعلی بیگیدفتر تعزيه 12 )شانزدهمین جشنواره آيینی سنتی(378

1392----- هنگامه مفیدبازی نامه 1 )شانزدهمین جشنواره آيینی سنتی(379

1392----- بازی نامه 2 )شانزدهمین جشنواره آيینی سنتی(380

خسرو امیریآن سم ها سرگذشتمان نبشت381

علی شمساگر شبی از شب های تهران مسافری382

سیدمحمد مساواتراست پنج گاه383

ابوالفضل حاجی علی خانیسیاه و غزال384

محمدرضا مختاری آزاد فردمجلس سیاه بازی ناز كنیز385

ناصر حبیبیانهزار شالق386

1392قاسم غريفیتوفیق الحکیمشمس و قمر )سی و دومین جشنواره فجر(387

گونه شناسی و ساختارشناسی نقل مذهبی شیعی در ايران 388
1392----- امیر لشکری)سی و دومین جشنواره فجر(

1392بابك ابراهیمیانطراحی برای تئاتر )سی و دومین جشنواره فجر(389

1392سلما محسنیبه كوشش منوچهر اكبرلو24 سال نقد تئاتر390

آرش/ اولین پری دريايی/ ويشکا، اسب استثنايی 391
)پانزدهمین جشنواره عروسکی(

نسرين خنجری، بهروز 
1393سالمی، رقیه ارشادی

مینا عروسك نمايشی شیراز )پانزدهمین جشنواره 392
1393----- اردشیر صالح پورعروسکی(

مجموعه مقاله های علمی و پژوهشی كودک و نوجوان393

نويسندگان: اعظم 
جعفری رستگار، آرش 
صادقیان، قدريه بابايی، 
تحسین مصطفی، صبورا 

شهابی، مجید كیانیان

نويسندگان: نساء بخشی، 
مرتضی سعیديان، 

امیرحسین متین فر، پروانه 
احمدی، سلما محسنی 

اردهالی

1393
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مجموعه مقاله های علمی و پژوهشی تئاتر خیابانی394
نويسندگان: نیره مردی، 
رحمان هوشیاری، میالد 

حسن نیا، سید ئاوات حسامی، 

نويسندگان: مجید كیمايی 
پور، اعظم مختاری، كريم 

خاوری، مجید كیانیان
1393

395
مجموعه نمايشنامه 2 جغد و پیشی رفتند به ديدن.../ غول 

بزرگ مهربان/ توطئه گران باغچه كلم/ نجات انسان ها 
)بیست و يکمین جشنواره تئاتر كودک و نوجوان( 

1393----- ديويد وود 

1393سیدحسین فدايی حسینخسرو حکیم رابطبی نقاب396

1394پرنیان 3972

----- علی سلطانیپچ پچه های دالكان حمام خان398

كامران شهاليی رازهای يك سفر399

امیرحسین طاهریوقتی كالغ جوان بشود400

فريدون واليینغمه های فسونگر يك گوينده چاالک401

1394هنینگ نلمزمبانی دكور و صحنه آرايی402

شیدا شهرامیان/ محسن خیراهلل تقیانی پورپرنیان 3 )روزی گذری روزگاری، پری(403
1394صانعی

پرنیان 4 )برهوت، ساعت 4 بعدازظهر، گانتلت، نذار اين 404
1394----- مهدی نصیریخواب تعبیر بشه(

باغ آرزوها، برقراری ارتباط با مشترک موردنظر در 405
1394----- پرويز بشردوستدسترس نمی باشد و عمو زنجیرباف

1394----- فهیمه سهیلیقاف قرار406

1394----- محسن تمدنی نژاديوجینو باربا و تئاتر اودين407

1394----- تامارا دالماتمی خواهم میوسوو را مالقات كنم408

1394محمود عزيزیمجموعه نويسندگانخیال بدون مرز )مجموعه مقاالتی درباره تادئوش كانتور(409

محمدرضا بابايی، كیوان آناهیتا غنی زادهنمايش خالق410
1394سررشته

411
مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بین المللی نمايش 
های آيینی سنتی 1392 )هفدهمین جشنواره آيینی 

سنتی(
1394----- گردآوری حمیدرضا اردالن

مجموعه بازی نامه های پژوهشی چهارگانه چال میدان 412
1394محمدحسین ناصربخت)هفدهمین جشنواره آيینی سنتی(

مهدی صفاری نژاد، شه ناز بازی نامه 3 )هفدهمین جشنواره آيینی سنتی(413
1394----- روستايی

دفتر پژوهش 2 )مجموعه مقاالت( )هفدهمین جشنواره 414
آيینی سنتی(

نويسندگان: پوپك عظیم پور، 
داوود فتحعلی بیگی، حسین 

فرخی

نويسندگان:  محمدحسین 
ناصربخت، الهام 

ذوالفقاريان، مهدی صفاری 
نژاد، نیايش پورحسن

1394

جشن های مذهبی، روزهای مرگ و ديگر جشنواره های 415
1394----- كلوئه سه يرمکزيك  )هفدهمین جشنواره آيینی سنتی(



انتشارات نمایش

سال نشرمترجمنويسندهعنوانرديف

داوود فتحعلی بیگی، مهدی دفتر تعزيه 13 )هفدهمین جشنواره آيینی سنتی(416
1394پوپك عظیم پوردريايی

1394----- مجموعه نويسندگاننمايشنامه های ارمنی 417

418
ديويد وود مجموعه نمايشنامه 3 )خرچنگ خودخواه/ 
سرخك در سرزمین دور هست/ سمندر و شهر كاغذی/ 
قصه فندق شکن( )بیست و دومین جشنواره تئاتر كودک(

1394آندرانیك چخومیانديويد وود

كودكان، نوجوانان و تجربه تئاتر )بیست و دومین جشنواره 419
1394حسین فدايی حسینمتیو ريزنتئاتر كودک(

قصه خوب خدا )دو نمايشنامه( )بیست و دومین جشنواره 420
1394منوچهر اكبرلوحمیدرضا نعیمیتئاتر كودک(

صبح به خیر قوقولی )سه نمايشنامه( )بیست و دومین 421
1394----- مجتبی مهدیجشنواره تئاتر كودک(

مونیکا پرندر گست / جولیانا تئاتر كاربردی )دهمین جشنواره تئاتر خیابانی مريوان(422
1394----- ساكستن

1394علی ظفر قهرمانی نژادبه كوشش نصراله قادریهمايش تئاتر دينی423

مجموعه مقاالت سمینار پژوهشی سی و چهارمین 424
1394به كوشش عباس اقسامیجشنواره تئاتر فجر

425

نمايشنامه های برگزيده سی و چهارمین جشنواره تئاتر 
فجر )كاش می شد منم بیام/قرار/تاريخ مردم كوچه و 
بازار فرانسه در قرن 18/ آفتاب كاران و ساير كشاورزان 

سرزمین شرق میانه(

كامران شهاليی / مهرداد 
كورش نیا / پیام الريان / پويا 

پیرحسن لو
1394

1394مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران )1340-1350(426

1394مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران )1350-1357(427

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

مهر 111363

آبان 221363

آذر 331363

دی 441363

آبان 11366 )دوره جديد(5

آذر 621366

دی 731366

بهمن 841366

اسفند 951366

فروردين 1061367

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

اردی بهشت 1171367

خرداد 1281367

تیر 1391367

مرداد 14101367

شهريور 15111367

مهر 16121367

آبان 17131367

آذر 18141367

دی 19151367

بهمن 20161367

فهرست ماهنامه های انتشارات نمايش



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

اسفند 21171367

فروردين 22181368

ارديبهشت 23191368

خرداد 24201368

تیر 25211368

مرداد 26221368

شهريور 27231368

مهر 28241368

آبان 29251368

آذر 30261368

دی 31271368

بهمن 32281368

اسفند 33291368

فروردين 34301369

ارديبهشت 35311369

خرداد 36321369

تیر 37331369

مرداد 38341369

شهريور 39351369

مهر 40361369

آبان 41371369

آذر 42381369

دی 43391369

بهمن 44401369

اسفند 45411369

فروردين 46421370

ارديبهشت 47431370

خرداد 48441370

تیر 49451370

مرداد 50461370

شهريور 51471370

مهر 52481370

آبان 53491370

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

آذر و دی 511370 – 5450

بهمن و اسفند 531370 – 5552

فروردين و ارديبهشت 55 – 5654
1371

خرداد و تیر 571371 – 5756

اسفند 11376 )دوره جديد(58

فروردين 5921377

ارديبهشت 6031377

خرداد 6141377

تیر 6251377

مرداد و شهريور 71377ـ636

مهر و آبان 91377ـ648

آذر و دی 111377ـ6510

بهمن و اسفند 131377ـ6612

فروردين تا شهريور ويژه )19ـ14(67
1378

مهر و آبان 211378ـ6820

آذر و دی 231378ـ6922

بهمن و اسفند 251378ـ7024

فروردين و ارديبهشت 27ـ7126
1379

خرداد و تیر 291379ـ7228

مرداد و شهريور 311379ـ7330

مهر و آبان 331379ـ7432

آذر و دی 351379ـ7534

بهمن و اسفند 371379ـ7636

فروردين و ارديبهشت 39ـ7738
1380

خرداد 78401380

تیر 79411380

مرداد 80421380

شهريور 81431380

مهر 82441380

آبان 83451380

آذر 84461380



انتشارات نمایش

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

دی 85471380

بهمن  و اسفند 491380ـ 8648

فروردين 87501381

ارديبهشت 88511381

خرداد 89521381

تیر 90531381

مرداد 91541381

شهريور 92551381

مهر 93561381

آبان و آذر 581381ـ9457

دی 95591381

بهمن و اسفند 611381ـ9660

فروردين و ارديبهشت 63ـ9762
1382

خرداد و تیر 651382ـ9864

مرداد 99661382

شهريور 100671382

مهر 101681382

آبان 102691382

آذر و دی 711382ـ10370

بهمن و اسفند 731382ـ10472

فروردين 105741383

ارديبهشت 106751383

اسفند 107761383

فروردين 108771384

اسفند  109781384

فروردين و ارديبهشت  80ـ11079
تماشاگر تئاتر1385

آموزشگاههای خرداد  111811385
بازيگری

تئاتر سنتیشهريور 1681392

تئاتر تجربیتیر 112821385

تئاتر خصوصیمرداد  113831385

تئاتر دفاعمقدسشهريور  114841385

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

مولتی مديادی و بهمن 1731392ـ172

تئاتر دانشگاهیمهر 115851385

تئاتر بین المللآبان و آذر  871385ـ11686

تئاتر ملیخرداد 1771393

نمايش و ديندی و بهمن  891385ـ11788

اسفند  1385 و فروردين 92ـ91ـ11890
نمايشنامهنويسیو ارديبهشت  1386

تئاتر ملیشهريور 1801393

كارگردانیخرداد و تیر 941386ـ11993

آداپتاسیون و مرداد و شهريور  961386ـ12095
ترجمه

بازيگریمهر و آبان  981386ـ12197

نقد و تحلیلآذر و دی  1001386ـ12299

طراحی صحنهبهمن و اسفند  1021386ـ123101

فروردين و ارديبهشت  104ـ124103
تئاتر خیابانی1387

تئاتر و جامعهخرداد و تیر 1061387ـ125105

نمايش عروسکیمرداد و شهريور 1081387ـ126107

پژوهش در تئاترمهر و آبان  1101387ـ127109

تئاتر و جشنوارهآذر و دی  1121387ـ128111

تئاتر و آيینبهمن و اسفند  1141387ـ129113

فروردين و ارديبهشت  116ـ130115
تئاتر كمدی1388

تئاتر خرداد و تیر  1181388ـ131117
پسااستعماری

تئاتر و ادبیاتمرداد و شهريور  1201388ـ132119

تئاتر تکنولوژیمهر و آبان  1221388ـ133121

تئاتر و راديو و آذر و دی  1241388ـ134123
تلويزيون

تئاتر و پرفرمنسبهمن و اسفند  1261388ـ135125

فروردين و ارديبهشت 128ـ136127
تئاتر پداگوژيك1389

خرداد و تیر 1301389ـ137129

تئاتر و سیاستمرداد و شهريور 1321389ـ138131

تئاتر مردمیمهر و آبان 1341389ـ139133

ويژه محرمآذر و دی 1361389ـ140135



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

ويژه جشنواره فجربهمن 1411371389

اسفند  1389 و فروردين  139ـ142138
ويژه نوروز1390

سینما تئاترارديبهشت  1431401390

نمايشنامه نويسیخرداد 1441411390

تئاتر آيینی و تیر 1451421390
سنتی

تئاتر عروسکیمرداد 1461431390

آيین های نمايشی  شهريور 1471441390
رمضان

تئاتر دفاع مقدسمهر 1481451390

نقد تئاترآبان 1491461390

مديريت و تئاترآذر 1501471390

تئاتر دينیدی 1511481390

تئاتر و رسانهبهمن 1521491390

اسفند 1390 فروردين 151ـ153150
تئاتر و جشنواره1391

تئاتر و فلسفهارديبهشت 1541521391

تئاتر پست مدرنخرداد 1551531391

تحلیل نمايشنامهتیر 1561541391

تئاتر و موسیقیمرداد 1571551391

راديو نمايششهريور 1581561391

تئاتر پداگوژيكمهر 1591571391

تئاتر اجتماعیآبان 1601581391

سايکودرامآذر 1611591391

تئاتر كمدیدی 1621601391

تئاتر و آموزشبهمن 1631611391

اسفند 1391 فروردين 163ـ164162
طراحی صحنه1392

تئاتر كودک و ارديبهشت 1651641392
نوجوان

تئاتر و سیاستخرداد 1661651392

تئاتر و مذهبتیر 1671661392

تئاتر و اقتصادمرداد 1681671392

تئاتر سنتیشهريور 1691681392

تئاتر و ادبیاتمهر 1701691392

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

تئاتر و دانشگاهآبان 1711701392

تئاتر عاشورايیآذر 1721711392

مولتی مديادی و بهمن 1731392ـ173172

اسفند 1392 فروردين 175ـ174174
تئاتر فیزيکال1393

تئاتر ملیارديبهشت 1751761393

تئاتر ملیخرداد 1761771393

تئاتر ملیتیر 1771781393

تئاتر ملیمرداد 1781791393

تئاتر ملیشهريور 1791801393

تئاتر ملیمهر 1801811393

اخالق در تئاترآبان 1811821393

اخالق در تئاترآذر 1821831393

تئاتر و جشنوارهدی 1831841393

تئاتر و جشنوارهبهمن 1841851393

اسفند 1393 و فروردين 187ـ185186
تئاتر و مديريت1394

نمايشنامه نويسی ارديبهشت 1861881394
در ايران

نمايشنامه نويسی خرداد 1871891394
در ايران

نقد تئاترتیر 1881901394

جايگاه نقد و مرداد 1891911394
نقدپذيری

مخاطب در تئاترشهريور 1901921394

مخاطب در تئاترمهر 1911931394

تئاتر و دانشگاهآبان 1921941394

تئاتر و دانشگاهآذر 1931951394

تئاتر و دانشگاهدی 1941961394

اقتباس در تئاتر بهمن 1951971394

اسفند 1394 و فروردين 196198
جشن و جشنواره1395



انتشارات نمایش

ف
تاريخ انتشارشماره ردي

پايیز 2536 )1356(11

زمستان 2536 )1356(22

بهار 2537 )1357(33

بهار 11367 )دوره جديد(4

تابستان و پايیز 31367 - 52

زمستان و بهار 51368 - 64

تابستان، پايیز و زمستان 81368 - 7 - 76

بهار و تابستان 101369 - 89

پايیز و زمستان 121369 - 911

بهار 131370 10

تابستان 1370 )ويژه فستیوال آوينیون(1114

پايیز 12151370

زمستان 13161370

زمستان 171377 )دوره جديد(14

بهار و تابستان 191378ـ1518

پايیز و زمستان 211378ـ1620

بهار و تابستان 231379ـ1722

پايیز و زمستان 251379ـ1824

بهار 19261380

تابستان و پايیز 281380ـ2027

زمستان 1380 بهار 301381ـ2129

تابستان و پايیز و زمستان 331381ـ32ـ2231

بهار و تابستان 351382ـ2334

پايیز 24361382

زمستان 25371382

)يك دوره 26
بهار 1384جديد(38 

تابستان 1384)2 دوره جديد( 2739

)3 دوره جديد( 28
پايیز و زمستان 401384

ف
تاريخ انتشارشماره ردي

بهار 29411387

تابستان و پايیز 431387ـ3042

بهار 31441390

تابستان 32451390

پايیز 33461390

زمستان 34471390

بهار 35481391

تابستان 36491391

پايیز 37501391

زمستان 38511391

بهار و تابستان 531392ـ3952

پايیز و زمستان 551392ـ4054

بهار 41561393

تابستان 42571393

پايیز 43581393

زمستان 44591393

بهار 45601394

تابستان 1394 4661

فهرست ماهنامه های انتشارات نمايش



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

10مجلس تعزيه1
رجبعلی معینیان 
فرهنگسرای و مرتضی نمکی

خاوران

حبیب اهلل ملکی10مجلس تعزيه2
مسجد حضرت 

ابوالفضل

سه نقطه حمیدرضا فراهانی27واگن پر از پنبه3

سینما تئاتر حافظپوريا وزيری85سالگی4

تاالر فردوسی بهروز غريب پوراپرای عروسکی حافظ5

تاالر فردوسی بهروز غريب پوراپرای عروسکی سعدی6

تاالر فردوسی بهروز غريب پوراپرای عروسکی عاشورا7

اپرای عروسکی لیلی و 8
مجنون

تاالر فردوسی بهروز غريب پور

تاالر فردوسی بهروز غريب پوراپرای عروسکی مولوی9

تاالر رودكیسعید میرزايیاپرت رودابه 10

تاالر حافظ كامیار اجلیاتاق 11498

سه نقطه مهسا نصیریاتاق ورونیکا12

بارانمیالد نیك آبادیاتراق در خواب قیلوله13

خانه موزه عزت اهلل محمد خداوردیاتهام14
انتظامی

اره برقی و صدا خفه 15
كن

موج نومحسن رضايی

كانون فرهنگی شهره اشتریاز عاشقی نترس16
امام خمینی

ازدواج آقای می سی 17
سی پی

احسان فالحت 
پیشه

ايرانشهر - سالن 
ناظرزاده

سینما تئاتر قلهكمهدی خزلبانیازدواج با صدای آهسته18

ازدواج در قهوه خانه 19
)همت و ساالر(

اريکه ايرانیانبهزاد محمدی

طوبی صادقیازدواج های مرده20
دانشکده هنر و 
معماری - سالن 
كوچك نمايش

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

استخوان ماهی 21
جادويی

فرهنگسرای مللاحسان مجیدی

ايرانشهر - سالن لیلی رشیدیاسم22
ناظرزاده

اصول تعمیرات 23
تلويزيون سیاه و سفید

خانه هنرمندان روح اهلل سمیع
)سالن انتظامی(

اطلسی های لگدمال 24
شده

تاالر محراب - مازيار قلمی
كوچك

تئاتر مان - سالن روزبه اختریاعصاب كجای آدمه؟25
مشايخی

مجتمع فرهنگی مجتبی مايلیامین آبادی ها26
آموزشی سوده

مکتب تهرانمحمد محققاندر هدايت نسل جوان27

انگار در چشم تو اسب 28
می دود

مکتب تهرانطاها ذاكر

دراماامیر اخواناهانت به تماشاگر29

سرای محله باغ محمد كارآزاداور دز )توهم فانتزی(30
فیض

ايرانشهر - سالن علی اكبر علیزادهاولئانا31
سمندريان

ايستادن بر فراز يك 32
اتفاق

تاالر ناصر خسرو روزبه اختری

اداره تئاتر - خانه وحید نفرايستاده در موقعیت33
نمايش

پرديس سینمايی محسن افشاراين خانه چند34
شکوفه

فرهنگسرای شفقمحمدرضا نیلیاين طرف خیابان35

ايوان شمس )سالن مريم شعبانیايوان آخر36
آفتاب(

آب و آيینه و اثر 37
پیگمالیون

ارغنونامیراحمد قزوينی

باراناشکان تفنگسازانآتن - مسکو38

برج آزادیمحمد برومندآخرين برگ39

فانوس هنر پارسندا شاهرخیآدم آدم است40

نمایش های اجرا شده در سال 1394
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ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تئاتر مان - سالن رامونا خانقائیآدمك ها41
مشايخی

آرزوی سنجاب 42
كوچولو

مسعود پورجمشید
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

بازيگاهافشین صفریآزادی در قفس43

خانه موزه عزت اهلل الهه مونسیآستانه44
انتظامی

منشور هنر - سالن سارا داروفروشآسید كاظم45
فنی زاده

سینما تئاتر آستارامعصومه ملکیآشپز با كالس46

تماشاخانه سه شهرام ابوالقاسمیآشوويتس47
نقطه 

نادر نادرپورآقای اشمیت كیه؟48
فرهنگسرای 

ارسباران - سالن 
هنر و تجربه

موج نواحسان معجونیآقای هیچکس49

موج نوعلیرضا شیخانآلبوم حشرات50

حوزه هنری - تاالر محسن معینیآواز پر جبرئیل51
انديشه

تاالر محراب - آتیه جاويدآوای آب52
سالن اصلی

آيا می شناسید راه 53
شیری را

منشور هنر - سالن علیرضا زركوشیان
فنی زاده

موج نومیالد اخگربا ريتم برف پاک كن54

شهر كتاب نپتونمهدی شیخیباجناق های كله پوک 55

باجناق های كله پوک 56
)بابا گلی به جمالت 3(

شهر كتاب نپتونمهدی شیخی

خانه هنرمندان سهیل ساعیبازی استريندبرگ57
)سالن انتظامی(

تئاتر شهر - سالن آتیال پسیانیباغ آلبالو58
چهارسو

باقیمانده شب59
سیدعلی محمد 

رضوی
منشور هنر - سالن 

فنی زاده

بايرام سوپراستار 60
می شود

سرای محله ايوانكامیر وطن زاد

فرهنگسرای مللعاتکه حسینی ببر كم عقل61

ارغنونعاطفه عرب تهرانیبرف نیمه مرداد 62

ايرانشهر - سالن علی سرابیبرنارد مرده است63
ناظرزاده

برنامه آيینی - سنتی 64
آرشین ماالالن

تاالر وحدتماندانا طالبی

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

بزبزقندی و گرگ 65
مهربون

سینما ايرانمهرداد قرآن كیش

تماشاخانه تهران اسماعیل بختیاریبله كلنگی66
)سینما قیام(

بازيگاهنیما ذاكربلیط تئاتر 672

فرهنگسرای سعید داخبه خاطر ده دالر 68
ارسباران

فرهنگسرای علی عمرانیبه روياهايت بچسب69
نیاوران - گوشه

خانه نمايش دامهدی سقابه سالمتی جاده70

مکتب تهرانعرفان خالقیبی چگونگی71

تماشاخانه سنگلجمحمد مساواتبیضايی72

73
بیوگرافی حادثه ای 
كه در جمجمه اتفاق 

می افتاد
منشور هنر - سالن مژده منظومه

فنی زاده

پابرهنه در پارک74
هادی عامل 

هاشمی
خانه هنرمندان 
)سالن انتظامی(

75
پادشاهی كه سه پسر 

داشت و پادشاه ديگری 
كه سه پسر ديگر داشت 

تاالر هنرسعید تاجیك

ايرانشهر - سالن خسرو احمدیپپرونی برای ديکتاتور76
ناظرزاده

پدر77
میکائیل 
دراماشهرستانی

انديشه معلمياشار رازپوشپدرخوانده78

سرای محله حسین قاسمی وند پدرناخوانده79
شهرآرا

سینما سروشحسین قاسمی وند پدرناخوانده80

پرفورمنس بلك 81
اليت لند

حمید عالی مقدم
پرديس سینمايی 
كوروش - سالن 

شماره 7

فرهنگسرای سرومحمد رحمانیپرنده عشق 82

ايرانشهر - سالن محمد حاتمیپرواز ايکار83
ناظرزاده

سینما تئاتر بلوارعبدالرحمن قادریپرويز و پونه84

تئاتر مان - سالن حامد ادوايیپشت سرتو نگاه نکن85
مشايخی

پلنگ خوش خیال86
مجتبی خمسه و 

سحر پورفرج
فرهنگسرای ابن 

سینا



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

فرهنگسرای ابن مجتبی خمسهپلنگ خوش خیال87
سینا

هلیا فیلم - ابراهیم آبادیپله آخر88
تماشاخانه تتماج

فانوس هنر پارسمهدی صناعتیپلیس89

فرهنگسرای علیرضا دهقانپنیرک90
فردوس

فرهنگسرای سرو - علیرضا دهقانیپنیرک91
سالن آمفی تئاتر

پهلوان كچل و اژدها92
سیدمحمدرضا 

سعادتی
فرهنگسرای ابن 

سینا

سینما تئاتر میالدعبداهلل حسینیتولدت مبارک93

جنت آباد مركزیياشار رازپوشمرد سه زنه94

تاالر هنررضا بهرامیپیرمرد و ببر95

96
پیکر زن همچون 

میدان نبرد در جنگ 
بوسنی

باغ موزه قصرپانته آ میرفصیحی

ايرانشهر شهره سلطانیپینوكیا97

تاراج نامه98
احسان مالمیر 

)مالمیر(
تاالر محراب - 

سالن اصلی

تاالر شمس )سالن رويا نونهالیتارتوف99
اكو(

تاريخ انقضای ذهن 100
ديوانه

منشور هنر- سالن مسعود ترابی
فنی زاده

تاالر محراب- افشین قاسمیتاريخ يك مادر101
سالن كوچك

موج نوبهار اسدیتجربه های اخیر102

تخلف میزانسنیك 103
سهراب

خانه هنرمندان حمید دهقانی
)سالن انتظامی(

تئاتر مان - سالن حسام الدين قهریترانه ای برای آيدا104
مشايخی

ترانه ای در انتهای 105
كوچه تاريك 

ايرانشهر - سالن ناصح كامگاری
سمندريان 

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تئاتر شهر - سالن حمیدرضا نعیمیترور106
اصلی

پرديس قلهككیاوش زارع طلبتشنگی مبارک107

تئاتر شهر - سالن سیما تیراندازتقديربازان108
چهارسو

سفره سرای سنتی معصوم قديریتکم و كوسه گردانی109
هنرمندان

تئاتر شهر - سالن ايوب آقاخانیتکه های سنگین سرب110
چهارسو

تمامن آبی111
محمدحسین 

موج نومعارف

تئاتر مان - سالن آرش علی نژادتنها راه ممکن112
مشايخی

تهمینه در هفت خوان 113
رستم

فرهنگسرای كیاوش زارع طلب
ارسباران

خانه هنرمندان فريار حسینیتوران114
)سالن انتظامی(

فرهنگسرای سرو بهنود بهلولیتوريست115
)محوطه روباز(

توطئه گران باغچه كلم116
سمیرا سادات 

رنجبران
فرهنگسرای 

فردوس

عبداهلل حسینیتولدت مبارک117
سرای محله 

فردوس 
)تماشاخانه 

فردوس(

بارانفارس باقریتونل118

دراماعلیرضا زنديه جان و جو119

منشور هنر - سالن مهرداد احمدبیگیجرم120
فنی زاده

منشور هنر- سالن عقیل بهرامیجزيره ابدی121
فنی زاده

جشن بزرگ بزرگ 122
بزرگ 

تاالر هنرراحله شمس آبادی

سرای محله جنت مهرداد قرآن كیشجعبه سحرآمیز123
آباد جنوبی

سالن عمارت ايمان افشاريانجنايات و مکافات124
مسعوديه 

سرای محله قاسم صادقیجنجال در استوديو125
شهرک آزمايش
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ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

فرهنگسرای بهرام مسروریجنگ شبها می رسد126
ارسباران

تاالر محراب كهبود تاراججواديه127

خانه هنرمندان بهرام افشاریجوجه تیغی128
)سالن انتظامی(

تماشاخانه سنگلجرحمت امینیجیجك علیشاه129

چشم بر هم زدن130
محمدحسین 

ارغنونزيکساری

سهامی نژادچشم در برابر چشم131
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

انديشه معلمياشار رازپوشچشمك132

فرهنگسرای سروشهرام مسعودیچند بعالوه يك133

چه می كنه اين عادل 134
فردوسی پور

حسین حیدری پور
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

135
چهار نمايشنامه 

منتشر نشده از مهران 
صوفی

خانه موزه عزت اهلل میالد محمدی
انتظامی

دراماسعید پويابیگیچیز136

منشور هنر - سالن دانیال نمازیچیزی يادم نمی آد137
فنی زاده

چیستا138
امید نمازی 

شیرازی
منشور هنر - سالن 

فنی زاده

تاالر ناصر خسرو رضا عاشوری فرحرير و ماهیگیر139

پرديس سینمايی علیرضا غنچیحق بده عاشق بشم140
كوروش

حقايقی درباره يك 141
ماهی مرده

تئاتر مان - سالن مهدی نعمتی
مشايخی

تماشاخانه مهرحمید ابراهیمیحلقه142

فرهنگسرای دانیال شهرياریخاطرات دو دوشنبه143
نیاوران

سینما ايرانبابك والیخاطرخواه144

نیما ذاكرخاكسپاری اسپوزيتو145
فرهنگسرای 

ارسباران - سالن 
هنر و تجربه

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

پرديس سینمايی مجتبی مهدیخاله سوسکه146
كوروش

پرديس سینمايی مجتبی مهدیخاله سوسکه147
كوروش

بارانمهدی برومندخانه كاغذی148

منشور هنر - سالن علی مست علیخانه متروک149
فنی زاده

خانه موزه عزت اهلل آرش عباسیخانوم 150
انتظامی

خرده جنايت های زن 151
و شوهری

فانوس هنر پارسمحمدرضا ستاری

تئاتر مان - سالن ابوالقاسم معارفیخرمالوهای گس152
مشايخی

فرهنگسرای ابن مجتبی خمسهخرمشیر153
سینا

تئاتر مان - سالن محسن قصابیانخرمهره154
مشايخی

خانه موزه عزت اهلل رضا احمدیخروس155
انتظامی

مزدک میرعابدينیخمره156
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
اصلی

پرديس سالمتپرويز سنگ سهیلخنگ و خنگ تر157

سرای مخله اوينزهرا ماليریخودت باش158

اداره تئاتر - خانه محمد شاكریخون مردگی159
نمايش

داستان جالب يك 160
نويسنده

تئاتر مان - سالن سینا نورايی
مشايخی

داستان خرس های 161
پاندا

بازيگاهعلی روستايی

داش آكل )گل و 162
قداره(

ايرانشهر - سالن بهزاد فراهانی
سمندريان 

خانه نمايش داشادی فرزانهداغ163

سینما تئاتر مدرن فرهاد لطفیداماد سرخونه164
المپیك

موج نوالکا هدايتدايره165



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

دايی وانیا166
میکائیل 
دراماشهرستانی

دختر بوته گوجه 167
فرنگی

تاالر هنرمريم اكبری

سالن هما - گروه همايون غنی زادهددالوس و ايکاروس168
مونگو

تئاتر شهر - سالن مصطفی عبداللهیدر اعماق169
اصلی

در پروازهای خروجی 170
بود كه گم شد، ريحانه

ارغنونمهدی مشهور

خانه هنرمندان سامان پورسلیمانیدر سوگ كاظم اشتری171
)سالن انتظامی(

تئاتر باربدعلیرضا پاكزاددر فراق فرهاد172

درخت سیب گناهکار 173
نیست

محمدحسین 
هنر و انديشهآقايی

سرای محله لیال خوش زمیندرياپری174
شهرک آزمايش

خانه فرهنگ فدکلیال خوش زمیندرياپری175

فضای باز پارک امیرحسین شفیعیدريادالن176
دانشجو

تاالر حافظ عباس جمالیدريازدگی177

فانوس هنر پارسندا شاهرخیدريچه178

دست نیافتنی ها179
علیرضا كوشك 

جاللی
ايرانشهر - سالن 

ناظرزاده

فرهنگسرای ابن امیر قاسمیدشت بزرگ مال كیه؟180
سینا

تماشاخانه سنگلججواد نوریدو روی روايت نادری181

دو سه چیزی كه نمی 182
دانی

خانه موزه عزت اهلل آناهیتا قرچه
انتظامی

تئاتر مان - سالن نعیم صالحی دور دنیا در هشتاد روز183
مشايخی

دوقلوهای تابه تا184
حمیدرضا 
سینما تئاتر مانداناساعتچی

خانه هنرمندان مهتاب صفدریدومینو185
)سالن انتظامی(

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تماشاخانه ماه كاوه مهدویدونه كفترم نذريه 186

تماشاخانه سنگلجابراهیم گله دار زادهديدومك187

منشور هنر - سالن رضا فوادیذرت بو داده188
فنی زاده

ايوان شمس )سالن مريم كاظمیرام كردن زن سركش189
آفتاب(

پرديس سینمايی بهرام تشکررام كردن مرد سركش190
كوروش

فانوس هنر پارسمهشید حسینیانرژه تاريکی191

جام جم همتاكبر عبدیرستوران عمو اكبر192

رسیتالی برای آخرين 193
مترسك زمین

تاالر محراب - حسین سرداريان
كوچك

دراماعلی حاجی صادقیرقص كاغذ پاره ها194

منشور هنر - سالن سیاوش اسدرقص كاغذ پاره ها195
فنی زاده

فرهنگسرای محسن میرزاخانیرم )گیتاريوم(196
نیاوران

فرهنگسرای بهمن محسن معینیرمی جمرات197
- سالن آوينی

روايتی تازه از قصه 198
ای كهن

اداره تئاتر - خانه محمد قاسمی
نمايش

تئاتر مان - سالن منیژه محامدیروزمن ولنتاين199
مشايخی

تاالر محراب- آرش عزيزیرومئو و ژولیت200
سالن اصلی

خانه نمايش دابهداد زندوكیلیروی خوش مهتاب201

رويای بسته شده به 202
اسبی كه از پا نمی افتد

هنر و انديشهمهدی ارجمند

احمد تیموریرينارد روباهه203
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

زردک و خانوم 204
كوچیك

امیررضا توكلی و 
حمید نديمی

فرهنگسرای 
نیاوران - سالن 

گوشه

زردک و خانوم 205
كوچیك

امیررضا توكلی و 
حمید نديمی

فرهنگسرای ابن 
سینا
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ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

اريکه ايرانیانمحسن سراجیزندگی شیشه ای206

تئاتر مان - سالن امیر قاسمیزندگی يك روياست207
مشايخی

خانه انديشمندان حسن مختاریزيرزمین208
علوم انسانی

خانه موزه عزت اهلل آرش عباسیزيرزمین209
انتظامی

سرای محله افشین نراقیزيرزمین210
شهرک آزمايش

افشین نراقیزيرزمین211
سینما تئاتر نور- 
سالن اجتماعات 

امام علی

سال ثانیه212
حمید پورآذری 

ديزجی 
فضای باز كاخ 

سعدآباد

تئاتر مدرن علی برجیسال كبیسه عیسی213
المپیك

فانوس هنر پارسپرنیا قناتیسايه سبز سیلويا214

ستوان آينیشمور215
محمد حسن 

معجونی
ايرانشهر - سالن 

ناظرزاده

تیراژهحمیدرضا طوبائیسرتو بدزد رفیق216

عاشق اشتباهی217
غالمرضا حسین 

پور
مجموعه فرهنگی 

باغ دربند

منشور هنر - سالن مهديه شادمهرسرزمین نابینايان218
فنی زاده

سرگیجه219
ايمان صیاد برهانی 

و پويا صادقی
خانه هنرمندان 
)سالن انتظامی(

سالن شهید سیامك موحدیسرود سرد خاكستری220
واعظی )پرواز(

تماشاخانه ماه محمد زوار بی رياسفید221

سفید برفی و هفت 222
كوتوله

فرهنگسرای ابن حمیدرضا مرادی
سینا

سفید برفی و هفت 223
كوتوله

فرهنگسرای حمیدرضا مرادی
فردوس

تاالر وحدتحمیدرضا نعیمیسقراط224

فرهنگسرای شفقسجاد داغستانیسقوط معکوس225

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تئاتر شهر - سالن افسانه ماهیانسه جلسه تراپی226
چهارسو

سه نقطه امیر شاكریسه چرخه227

خانه هنرمندان احمد ارجمندیسه حلقه میخك228
)سالن انتظامی(

محسن صفریسه ماهی229
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

سومین جمعه 230
ارديبهشت

مهدی ربوشر
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

سیاه، سفید، 231
خاكستری

تاالر ناصر خسرو امیر كلهری پور

تاالر وحدتمحمد رحمانیانسینماهای من232

پرديس سینمايی عارف لرستانیشام آخر233
كوروش

234
شانه كردن در آيینه 
شکسته پنجاه پاره 

در باد
خانه هنرمندان علی نرگس نژاد

)سالن انتظامی(

فرهنگسرای امیرحسین گلشنیشب بخیر جناب كنت235
نیاوران - گوشه

شراره236
محمدمهدی 

خاتمی
اداره تئاتر - خانه 

نمايش

شمع ها رو خاموش 237
نکن

بازيگاهداوود نامور

تئاتر شهر - سالن امیررضا كوهستانیشنیدن238
چهارسو

239
شوش، مولوی، جردن 

)خانی آباد نبش 
جردن(

شهر كتاب نپتونمهدی شیخی

فرهنگسرای شیوا كاتوزيانشوق حضور240
انديشه

پیمان صفاشیك و پیك241
سالن دماوند 
)مجموعه 
ناشنوايان(

تاالر ناصر خسرو حسین عبداللهیصدای سکوت242

مکتب تهرانعلیرضا طاهریصفر243

صمد و ممد )نان و 244
عشق(

تاالر بزرگ كشوربابك نهرين



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

بهروز سروش پورصندلی جیز و گرگلی245

صندلی ها برای شما 246
رزرو شده اند

درامامحمود يوسفی

سینما تئاتر مدرن ناصر آويژهصندوقچه مرواريد247
المپیك

عاشق اشتباهی248
غالمرضا حسین 

سینما تئاتر صحراپور

سرای محله جنت جعفر رازپوشعاشق پولکی249
آباد مركزی

تاالر وحدتمريم جاللیانعاشقانه های ناآرام250

عامدانه، عاشقانه، 251
قاتالنه

بارانساناز بیان

تاالر محراب- حمید صفايیعروس صفه252
سالن اصلی

ايرانشهر - سالن فرزاد امینیعشق سالهای وبا253
سمندريان

سینما تئاتر میالدزهرا ماليریعشق سر پیری254

عشق لرزه255
محسن حاج 

نوروزی
منشور هنر - سالن 

فنی زاده

مجتمع فرهنگی بابك نهرينعشق نان، موتور گازی256
آموزشی سوده

سه نقطه محمد قريبعکس اتفاق عزيز257

خانه هنرمندان فرجاد ساكیغرب واقعی258
)سالن انتظامی(

پرديس سینمايی داريوش مهرجويیغرب واقعی259
كوروش

غروب روزهای اول 260
پايیز

تماشاخانه ماه علیرضا مهران

ايوان شمس )سالن مريم كاظمیغول بزرگ مهربان261
آفتاب(

غول گندم262
داوود فتحعلی 

بیگی
خانه موزه عزت اهلل 

انتظامی

فاجعه معدن كوشیرو263
محمد زارعی و 
موج نومرتضی غفاری

بازيگاهشاهد موافقفاژ264

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تئاتر شهر - سالن جالل تهرانیفصل شکار بادبادک265
اصلی

ايرانشهر - سالن دايانا فتحیفصل مه آلود266
ناظرزاده

تاالر حافظ رضا ثروتیفهرست267

فیس پوک268
داوود فتحعلی 

سینما تئاتر پیامبیگی

دراماابوذر فرهادیقبرستان حاشیه شهر269

برج آزادیالنا جاويدقرمز270

قطع رابطه )زبان 271
اصلی(

بارانرسول كاهانی

تئاتر شهر - سايهعلی شمس پوياقلعه انسانات272

تماشاخانه سه آمان وحیدیقمقمه های ژنرال273
نقطه 

سرای محله جنت جعفر رازپوشقوز باال قوز274
آباد مركزی

بارانمهران رنجبركافه فرانسه275

خانه فرهنگ نورمهدی مقیمیكاكل زری و گل پری276

تاالر وحدتهمايون غنی زادهكالیگوال277

مجموعه ورزشی عبدالرحمن قادریكامی كو278
انقالب

كبوتری ناگهان279
امیرسجاد 
عمارت مسعوديهمجاهدی

فرهنگسرای محمد اعلمیكدو زری280
نیاوران - گوشه

كرم های كتابخوان 281
)كرمهای آوازه خوان(

علیرضا جعفری 
مرام

فرهنگسرای 
فردوس - خانه 

فرهنگ نور

تماشاخانه سه محمد نجفیكفاش و بچه هايش282
نقطه 

فرهنگسرای مللعاتکه حسینی كالغه چرا كچل شده 283

كاله گلف284
محمدرضا مختاری 

آزادفرد
تماشاخانه سه 

نقطه 
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ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

احمد ارجمندیكیمیا285
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

تئاتر مان - سالن زهرا پرتوی نژادگاومیش286
مشايخی

فرهنگسرای بهمن زهرا يعقوبیگربه دوست منه اما 287
- سالن مبارک 

موج نومیالد شجرهگفت و گوی فراريان288

تئاتر باربدمحسن عظیمیاليك289

لطفاً به اين سیب 290
دست بزنید

خانه نمايش داشايان فیروزی

مجموعه روح اهلل فرهاد فرهادیما رو دست كم نگیر291

ما مردگان برمی 292
خیزيم

تاالر حافظ شهاب آگاهی

293
ماجرای مورچه قرمزی 

)مورچه و مورچه 
خوار(

علیرضا جعفری 
مرام

فرهنگسرای ابن 
سینا

خانه موزه عزت اهلل مهرداد خامنه ایماركس در سوهو294
انتظامی

محمود تیموریمبارک كجاست؟295
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

متاثطاس علیه 296
متاستاز

علی اصغر دشتی

ايرانشهر - حافظ 
- برج آزادی - 

تئاترشهر - باران 
- شمس - محسن 
- ارغنون - مولوی

خانه موزه عزت اهلل مهرداد خامنه ایمترسك 297
انتظامی

مترسك خودت باش298
امیر مشهدی 

شهربازی ژوپیترعباس

تاالر وحدتكوروش زارعیمثل ماه برای آسمان 299

مجلس انتقام جويی 300
هملت

تئاتر شهر - سايهحسین جمالی

اداره تئاتر - خانه ناصر عاشوریمجلس شاه فتاح301
نمايش

مجلس ظفرخوانی 302
موش و گربه

محمدمختاری 
تماشاخانه سنگلجآزاد فر

موج نوفريبرز كريمیمده آ303

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مرد برهنه، مرد فراک 304
پوش

خانه هنرمندان علی عامل هاشمی
)سالن انتظامی(

انديشه معلمياشار رازپوشمرد سه زنه305

ايمان سلیحمرد نیست306
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

مرده های بی كفن 307
و دفن

فرهنگسرای منوچهر هادی
نیاوران - اصلی

تماشاخانه سه محمد نجفیمردی در يك موقعیت308
نقطه 

تماشاخانه سه محمد نجفیمرگ در می زند ... آيا؟309
نقطه 

مرتضی ايمانیمشتاق و كاكاجون310

خانه موزه عزت اهلل محمدرضا انتظامیمشنگها311
انتظامی

سفره سرای سنتی معصوم قديریمشهدی عباد312
هنرمندان

منشور هنر - سالن داراب دادش زادهمصاحبه313
فنی زاده

تئاتر شهر - سالن حسین كیانیمضحکه شبیه قتل314
اصلی

ايرانشهر - سالن رضا صابریمظلوم پنجم315
سمندريان

مالقات با بانوی 316
سالخورده

هادی حجازی فر
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
اصلی

من اگه نباشم317
حسین فتحی 

روشن
سینما تئاتر مدرن 

المپیك

ارغنونافشین اخالقیمن آنجا نیستم318

فرهنگسرای مجید علم بیگیمن آيدا را نمی فروشم319
ارسباران

من به اين جنازه قول 320
داده بودم

دراماامیرحسین پارسا

من به تو دختر نمی دم 321
)بله كلنگی(

تماشاخانه تهران اسماعیل بختیاری
)سینما قیام(

من تا مرز من322
احمد صمیمی و 

تماشاخانه مهرهما پريسان

من دزد نیستم 323
)زيرخاكی(

سیدمجید بهنام 
سرای محله دارآبادوحید



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

پرديس قلهكمهدی خزلبانیمن و عشقم يهويی324

تماشاخانه سه نرجس حسن زادهمنهای دو325
نقطه 

سرای محله امیر زمانیمهريه باال نمی خوام326
شهرآرا

فرهنگسرای جواد لشگریمهمانان ماه327
اخالق

مواظب كالت باش328
محمدحسن 

غمخوار
سینما تئاتر شاهد 

تهران

تئاتر شهر - سايهسیدعلی هاشمیموش توی پیت حلبی329

تئاتر مان - سالن احمد ارجمندیمی خواهم زنده بمانم330
مشايخی

تئاتر مان - سالن بهار آذرینارنجیغ331
مشايخی

پرديس زندگیسعید خاكسارناكجاآباد332

نامه های شبانه 333
كیانوش اخباری و 
بنیامین بهادران

تئاتر مان - سالن 
مشايخی

سرای محله فريبا منتظرياننخودی شهر ما334
شهرک آزمايش

نقل موسیقايی رستم و 335
اشکبوس

ساغر خواجه 
امیری

اداره تئاتر - خانه 
نمايش

خانه هنرمندان افشین زمانیننه دالور336
)سالن انتظامی(

تاالر وحدتمحمد رحمانیانهامون بازها 337

هذيان های زنی مرده 338
كه شوهر داشت

سه نقطه شبنم راعی

خانه هنرمندان وحید آقاپورهرج و مرج منظم339
)سالن انتظامی(

تماشاخانه سنگلجاحسان ملکیهزار شالق340

برج میالدهفته فرهنگی كرمان341

همتون منو می 342
شناسین

فانوس هنر پارسسامان ارسطو

همسفر عشق343
محمدرضا 
اسماعیلی

مجموعه شهید 
چمران

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

هملت در روستای 344
مردوش سفلی

باغ موزه قصرمهرداد خامنه ای

همه جای ايران سرای 345
من است

تاالر وحدتفرزانه كابلی

همه چیز می گذرد، تو 346
نمی گذری

موج نورضا بهبودی

بارانرحیم نوروزیهندوانه347

هنر348
زهره مالمحمدی 

عمران
تاالر محراب- 
سالن كوچك

تاالر شمس )سالن كوروش نريمانیهیپوفیز349
اكو(

هیچکس نبود 350
بیدارمان كند

بارانپیام دهکردی

هیس ! مردها داد 351
نمی زنند

سرای محله فدکجمشید عسگری

تئاتر مان - سالن صالح خواجهوالس تصادفی352
مشايخی

بارانسهراب سلیمیوانیك353

وايبر354
داوود فتحعلی 

سینما تئاتر پیامبیگی

تماشاخانه سنگلجفريده مسافرورثه آمیزجعفر355

سینما سمرقندحسین رياحیورود عاقالن ممنوع356

ايرانشهر - سالن رضا بهاروندوقت ناهار357
سمندريان 

فانوس هنر پارسشهرام قرگزلووكیل تسخیری358

بارانمهدی كوشکیولپن359

ونگلود360
محمد عبدی 

جمالی
تاالر محراب- 

سالن اصلی

361wow تاالر حافظ تینو صالحیوو

خانه هنرمندان سیدمحمد خالقی ويز و نويز362
)سالن انتظامی(

فرهنگسرای مهرمهدی قلعهيادش بخیر اون قديما363
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ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

فرهنگسرای ريحانه سالمتيك دم و دو گوش364
ارسباران

يك فیلم مستند 365
داستانی

محمدتقی هاشم 
بارانپور

يك میهمانی شاد 366
خیلی شاد

سیدعرفان ترحمی 
مقدم

خانه انديشمندان 
علوم انسانی

منشور هنر - سالن امید دوستیيکشنبه367
فنی زاده

تاالر محراب- حامد هوشیاریيکی از 157 نفر368
سالن كوچك

يه دورهمی ساده با 369
سیمین

تئاتر مان - سالن مهشید بدرنیا
مشايخی

تماشاخانه تهران مجید دارنجانیيواشکی370
)سینما قیام(

كالغه به خونش 371
نرسید

حمید نديمی و 
امیررضا توكلی

فرهنگسرای 
فردوس - خانه 

فرهنگ نور

تماشاخانه مهرمريم معترفتاريخ انقضاء372

تماشاخانه ماه حسن خلیلیخط و خاطره 373

هتل بزرگ محسن افشاراين خانه چند374
فردوسی

سینما تئاتر پیامحسین بابايیوايبر375

امیر زمانیمهريه باال نمی خوام376
مجتمع فرهنگی 
آموزشی آفرينش 

مهر

تاالر بزرگ كشوربابك نهرين رحیم آقا نین گناهی نه377

بنفشه امیریمینیاتورهای ايرانی 378
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
اصلی

بهزاد جاودان فرمقام عاشقی379
سالن مركز 

همايشهای صدا 
و سیما

مجتمع تجاری مهدی محمدپورگیلك )عروسی گلی(380
ارگ

سرای محله فرشید جاللیقطره ها 381
شمیران نو

سالن پالتو داداحسین نوازشیآمستردام382

ناراحت383
الهه عبدی و فريد 

يوسفی
خانه هنرمندان 
)سالن انتظامی(

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

عمو نوروز و حاجی 384
فیروز

تماشاخانه سنگلججواد انصافی

تئاتر شهر - سالن چیستا يثربی فقط به خاطر من385
چهارسو

بارانامیر اخوينخانه آقای كرمی386

منشور هنر - سالن سیدمهدی للهیشايد ديگر اتفاق نیفتد387
فنی زاده

سینما تئاتر فجرايرج نريمانیدعوت سوم388

احمق ها به جهنم 389
می روند

تاالر ناصر خسرو عباس امروزی

سنگ بست390
محمدمهدی 

خاتمی
خانه موزه عزت اهلل 

انتظامی

محمد نجفیكفاش و بچه هايش391
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

خانه فرهنگ فدکعاتکه حسینی كالغه چرا كچل شده 392

هیس ! مردها داد 393
نمی زنند

جمشید عسگری
بوستان بزرگ 
واليت )قلعه 

شادی(

مجموعه شهید محمد آهنگرقلب قیصر394
چمران

395
كشتن گربه بابا فونتن 
و ديگه منو صدا نزن 

مادر )مصاحبه(
بارانرضا دادويی

باراناحمد كچه چیانتهران بی تو396

تماشاخانه سرواحمد سلیمانیشام آخر397

سالن پالتو روايتعلیرضا حنیفی39811-175

تئاتر مان - سالن علی برجیسال كبیسه عیسی399
مشايخی

تاالر حافظ كاوه آهنین جاندر بارانداز400

شب واقعه401
محمدرضا 
پشنگیان

سالن شهید 
واعظی )پرواز(

كارگاه دكور احسان شايان فراسايلم402

كارگاه دكور احسان شايان فراسايلم403



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

فرهنگسرای محمد نجفیكفاش و بچه هايش404
فردوس 

فرهنگسرای ابن مهدی مقیمیخرس آركانسا405
سینا

فرهنگسرای احمد مايلعصاره مهربانی406
خاوران

تاالر هنرفريبا دلیریجادوگر كوچولو407

تماشاخانه بنفشهادی حوریزور كی زيادتره408

تاالر هنرعلیرضا دهقانیماه و ژيار409

سرای محله مجتبی خمسهپهلوان كچل410
شهرک آزمايش

هادی حوریخرس گرسنه و بهار411
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

ماجرای پاكت412
معصومه مؤمن 

فرهنگسرای مللعطار

فرهنگسرای میثم يوسفیمبارک و ديو سفید413
ارسباران

گروفالو414
سیدآرش شريف 

زاده 
فرهنگسرای ابن 

سینا

تاالر هنرزهرا مريدیقايق كاغذی415

تاالر هنراحسان مجیدیهاكلبری فین416

سرای محله مجتبی خمسهكدو قلقله زن417
شهرک آزمايش

خانه فرهنگ فدکكتايون بختیاری آدم برفی ها418

سنجاب های شنگول 419
و منگول

تاالر محراب- رضا آشفته
سالن اصلی

فرهنگسرای مللعاتکه حسینی مرغ هپل420

خرگوش كوچولو و آب 421
نبات هويجی

امیررضا توكلی و 
حمید ندری

سرای محله 
شهرک آزمايش

نرگس اصغریخیالباف422
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

جك و لوبیای 423
سحرآمیز

فرهنگسرای بهمن حسین چراغی
- سالن چاپلین

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مبارک و غولهای شهر 424
)نجات تهران(

سپیده اقدامی
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

مبارک و غولهای شهر 425
)نجات تهران(

سپیده اقدامی
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

سرای محله جنت مهرداد قرآن كیشگرگ مهربون426
آباد جنوبی

خروس زری پیرهن 427
پری

فرهنگسرای ابن سید پیمان ياقوتی 
سینا

كانون فرهنگی مرتضی كهنخانم قدا گول نخوريا428
امام خمینی

غوالقو429
امیر مشهدی 

تاالر هنرعباس

سینما تئاتر ايرانمهرداد قرآن كیشيکی بود يکی نبود430

تاالر هنررضا بهرامیپیرمرد و ببر431

خانه فرهنگ فدکمهدی مقیمیخرس آركانسا432

فوالد هرگز زنگ 433
نمی زند 

تئاتر شهر - پالتو زری اماد
اجرا

جالل خبازدل آخته434
فرهنگسرای 

ارسباران - سالن 
آمفی تئاتر

تاالر حافظ مهرداد كوروش نیامونس435

خانه هنرمندان فريبرز كريمیالنه خرگوش436
)سالن انتظامی(

احمد تیموریرينارد روباهه437
فرهنگسرای 

فردوس - سالن 
آمفی تئاتر

سفید برفی و هفت 438
كوتوله

پرديس سینمايی حمیدرضا مرادی
كوروش

آرزوی سنجاب 439
كوچولو

سرای محله اوينمسعود پورجمشید

سالن شهید لیال خوش زمیندرياپری440
واعظی )پرواز(

سینما تئاتر ماندانالیال خوش زمیندرياپری441

زردک و خانوم 442
كوچیك

امیررضا توكلی و 
حمید ندری

فرهنگسرای 
فردوس - سالن 

آمفی تئاتر

زردک و خانوم 443
كوچیك

امیررضا توكلی و 
خانه فرهنگ فدکحمید ندری



اجراهای سال 94

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

سرای محله مهرداد قرآن كیشيکی بود يکی نبود444
شهرک آزمايش

مهدی مقیمیكاكل زری و گل پری445
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

مبارک و غولهای شهر 446
)نجات تهران(

فرهنگسرای مللسپیده اقدامی

مبارک و غولهای شهر 447
)نجات تهران(

كانون فرهنگی سپیده اقدامی
شهید مفتح

خانه فرهنگ فدکمهدی مقیمیاالغ روی پل448

سنجاب های شنگول 449
و منگول

بارانرضا آشفته

فرهنگسرای هنگامآذر فرامرزیآدم برفی450

فرهنگسرای ابن مجتبی خمسهكدو قلقله زن451
سینا

فرهنگسرای ابن محمود تیموریمبارک كجاست؟452
سینا

فرهنگسرای مللعلیرضا دهقانیپنیرک453

تا اطالع ثانوی454
مهدی نعمتی 

مقدم
خانه هنرمندان 
)سالن انتظامی(

منشور هنر - سالن پوريا عبدیتوقف كوتاه455
فنی زاده

كوچ456
حسین احمدی 

قاجاری 
اداره تئاتر - خانه 

نمايش

متاثطاس علیه 457
متاستاز

تاالر رودكی علی اصغر دشتی

نسیان458
محمدرضا 
برج آزادیمداحیان

تاالر هنرنرگس اصغریشهر بی گدا459

بارانبهرام افشاریجوجه تیغی460

تئاتر باربدامیرمحمد نجاتیاسب های پشت پنجره461

سه نقطه محمد مهاجرانچیزی شبیه زندگی462

مرتضی كهنشافع محشر463
فرهنگسرای 

خاوران - سالن 
شهید مطهری

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

تماشاخانه درامامريم مالمیرخارش هفت ماهه 464

مرز جنون در ساعت 465
صفر

تماشاخانه دراماحسین گنج خانی

میشه يه كم منتظرم 466
بمونی؟

فانوس هنر پارسنازنین واحد

تماشاخانه دراماوحید سپهر رادغرب حقیقی467

468
خاطرات و كابوسهای 
يك جامه دار از زندگی 
و قتل میرزا تقی خان 

فراهانی 

تاالر وحدت علی رفیعی

باغ وحش شیشه ای469
سیدعلی اصغر 

سه نقطه حسینی

تئاتر مان - سالن حسن خلیلی فرقابیل470
مشايخی

فرهنگسرای جواد موالنیاخانه عروسك471
نیاوران

دردسر بزرگ آقای 472
مدير

تماشاخانه درامافرشید ناصری 

تماشاخانه سرونیما دهقانجان گز473

والدت دوباره474
مهدی حاجی صفار 

سرای محله ايوانككرمانی

سرای محله امیر قاسمیدشت بزرگ مال كیه؟475
شهرک آزمايش

خرگوش كوچولو و آب 476
نبات هويجی

امیررضا توكلی و 
فرهنگسرای مللحمید نديمی

خانه فرهنگ نورعلیرضا دهقانیپنیرک477

خانه نمايش دانفیسه اللهناگهان - اتفاق478

موج نوكیوان سررشتهكشو479

عاشقانه هايی برای 480
ملیحه

بازيگاهشروين احمدی

حسین دريسمالی سوئینی481
دانشگاه هنر - 
دانشکده سینما 

- تئاتر

بازيگاهحسین دريسمالی سوئینی482



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مجموعه تئاتر شهر حمیدرضا نعیمیترور483
)سالن اصلی(

كارور پشت484
مارال مؤمنی و لیال 

جعفری
تئاتر مان - سالن 

مشايخی

مده آ485
مهدی شیخوند و 

كالرا كورونا
اداره تئاتر - خانه 

نمايش

تاالر محراب - محمدرضا حیدریمهره پنجم486
سالن اصلی

بارانسروش طاهریخون و ماتیك487

تماشاخانه پندارهما شیرازیگودبرداری488

سرای محله ايوانكابوالقاسم معارفی خرمالوهای گس489

مادران، پدران، 490
فرزندان

تئاتر شهر - سالن آرش عباسی
سايه

فانوس هنر پارسمحمدرضا حیدریافلیا491

پلیکان492
محسن حاج 

نوروزی
منشور هنر - سالن 

فنی زاده

مريم شعبانیايوان آخر493
فرهنگسرای 

خاوران - سالن 
شهید مطهری

توطئه گران باغچه كلم494
سمیرا سادات 

فرهنگسرای هنگامرنجبران طباطبايی

خانه نمايش دانفیسه اللهناگهان - اتفاق495

تاالر شمس )سالن ايوب آقاخانیسه گانه پاريسی496
اكو(

شب آوازهايش را می 497
خواند

ايرانشهر - سالن  رضا گوران
سمندريان 

فرهنگسرای رضا علویپرسشنامه498
ارسباران

بنیاد رودكی - مهدی موسی خانیكابوس دلقك499
تاالر دكور

فرهنگسرای شايان افکاریتولدت مبارک پیمان500
نیاوران

رحیم آقا )گولون 501
گناهی نه(

سینما تئاتر مدرن بابك نهرين
المپیك

موج نوبهار طاهریپسمرگان502

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

موج نوآرزو نصوحیزمین وسط503

موج نوماهانا نريمانیزمین صفر504

موج نوتايماز رضوانیخاطره 505

موج نودايانا فتحیعکس506

موج نواحسان معجونیسالخ خانه 507

موج نورحیم رشیدی تبارگنج508

كیچن سنیك509
بهاران اقبال زاده - 

موج نوفاطمه كاظمی

موج نوعباس غفاریروز عزيز مرده510

كوروش زارعیاروند خون511
فرهنگسرای بهمن 
- مركز همايشهای 

شهید آوينی 

تماشاخانه مهررضا بیاتپسرک و غولتشنها512

خانه هنرمندان سامی صالحی ثابت دشمن بچه های شهر513
)سالن انتظامی(

فانوس هنر پارسسیدعلی میریمخمصه در پالرمو514

پسر عمو پلنگ515
مهدی رحیمی 

سده
سالن شهید 
واعظی )پرواز(

ايرانشهر - سالن مهرداد كوروش نیاقرار516
ناظرزاده

سرای محله علیرضا سعیدیيوسف آهنگر517
سعادت آباد

خانه موزه عزت اهلل مهدی نعمتی جنوب از شمال غربی518
انتظامی

تئاتر مان - سالن بهادر آذریقايقانع519
مشايخی

تئاتر شهر - پالتو حسن روندهجنت آباد520
اجرا

خانه هنرمندان محمد اعلمیكدو زری521
)سالن انتظامی(

عمارت مسعوديهرضا ثروتیاتاق ورونیکا522



سالنامه تئاتر ایران

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مضحکه غول چراغ 523
جادو 

منشور هنر - سالن مهدی ملکی
فنی زاده

منشور هنر - سالن علی رياحیچهارپايه524
فنی زاده

آوريل 5251912
رامین معصومیان و 

فريد قادرپناه
تئاتر مان - سالن 

مشايخی

آی دختر كابلی )بوی 526
ادوكلنم نرفته؟(

سینما تئاتر قلهكرضا پاپی

كابوس هايی در 527
مضرات دخانیات

خانه هنرمندان افسانه زمانی
)سالن انتظامی(

فرهنگسرای علیرضا سلطانیسرنوشت528
انديشه

تماشاخانه مهرتوحید معصومیطوفان529

حکايت فین به روايت 530
جن جین

ابوالفضل حاجی 
بارانعلیخانی

خانه انديشمندان محمدرضا الوندطرز تهیه شوهر531
علوم انسانی

بارانمیثم عبدیكمدی اتفاقات532

دراماعلی آتشانیپهلوان كچل و اژدها533

سرای محله مجتبی خمسهخرمشیر534
سعادت آباد

برج آزادیمرشد احدیروايت عاشورا535

ارغنونمهدی پور خیاطاژدهاک536

تئاتر شهر - سالن افروز فروزندبهمن537
سايه

ارغنونولی زارعمردان بیوه538

فاوست به روايت شرق539
مريم میرعابدی و 
تاالر محرابمريم رهاسرشت

پرديس سینمايی علیرضا غنچیمن عاشق اينم540
كوروش

سینما تئاتر مانداناحسین مختاریاون خدا بیامرز541

تاالر محرابنسیم ياقوتیيك نوكر و دو ارباب542

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

كابوس های مرد 543
مشکوک

تماشاخانه سنگلجعظیم موسوی

بچه زرنگش خوبه )من 544
آيدا را نمی فروشم( 

مجید علم بیگی
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

فرهنگسرای ابن عاتکه حسینی ببر كم عقل545
سینا

اندر حکايت بلديه 546
اصفهان

تماشاخانه سنگلجعظیم موسوی

فرهنگسرای محمود تیموریمبارک كجاست؟547
ارسباران

تماشاخانه مهرمهرداد قرآن كیشجعبه سحرآمیز548

چهارسال پیش ساعت 549
11 شب 

بازيگاهداود نامور 

موج نومحمدرضا نجفیگوشت550

موج نوكیوان سررشتهمونولوگ آپارت - مان551

تئاتر شهر - سالن خیراهلل تقیانی پوربوقلمون552
چهارسو

برج آزادیسودابه سالمترانه های كودكی553

اطلسی های لگدمال 554
شده

فانوس هنر پارسمازيار قلمی

تئاتر مان - سالن سمن قنادخونه ما555
مشايخی

سه نقطه - سالن امیرحسین گلشنیازدواج های مرده556
شکیبايی

خانه نمايش داگالره ريحانیبار557

ياسر عبداللهیكمدی اكتشافات558
سه نقطه - سالن 

ركن الدين 
خسروی

آرزوی سنجاب 559
كوچولو

مسعود پورجمشید
فرهنگسرای 

گلستان - آمفی 
تئاتر فدک

سینما تئاتر میالدزهرا ماليریمطب دكتر خشی560

سرای محله ايوانكاصغر سمیعیاينم يه جورشه561

منشور هنر - سالن علیرضا زرگوشیانتب562
فنی زاده



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

ارباب پونتیال و نوكرش 563
ماتی

میکائیل 
تماشاخانه ايرانشهرستانی

سه نقطه - سالن سلیم باشکوهبیا با هم حرف بزنیم564
شکیبايی

خانه نمايش دابهنام احمدیجواد جنی565

خانه نمايش دامحمد مطهری پورگوجه برزيلی566

تاالر ناصر خسرو بهزاد غالمیاعوجاج567

سینما تئاتر حافظحسین رياحیمرحوم دوشلواره568

قطار ساعت هفت و 569
چهل و پنج

مرجان 
موج نوپورغالمحسین

دراماحمید رحیمیخاكستر به خاكستر570

چله زری و عمو جله 571
جون

تاالر محرابجواد انصافی

اين آب آشامیدنی 572
نیست

تاالر حافظ داوود بنی اردالن

سرای محله عبداهلل حسینیتیتیش مامانی573
فردوس

زندگی شیشه ای 574
)سکته مصلحتی(

اريکه ايرانیانمحسن سراجی

امیر اسماعیلیوايستا دنیا575
مجموعه فرهنگی 

تهران )سینما 
ايران(

ارغنونامیررضا سپهرمهمانسرای دو دنیا576

همای سعادت سجاد ديرمینا يك اتفاق ساده577
فیلم

578
او شمال من، جنوب 
من، شرق و غرب 

من بود
بارانمحمد ولیزادگان

موج نومحمد خاكساریگزارش579

لیال خوش زمیندرياپری580
فرهنگسرای 

خاوران - سالن 
فرهنگ

مجتبی مهدیسلطان شکمو581
پرديس سینمايی 
كوروش - سالن 

شماره 8

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مکتب تهرانجالل تهرانیدور دنیا در هشتاد روز582

فرهنگسرای هنگاممعصومه مؤمنماجرای پاكت583

مکتب تهرانجالل تهرانینقره ای584

خانه نمايش داوحید نعمتیقتل عام585

فرهنگسرای زهرا ناطقیانيك مساوی هشت586
نیاوران - نگارخانه

خشم اژدها )خنده در 587
طبقه بیست و سوم(

بنیاد رودكی - علی احمدی
تاالر حافظ 

پیمان صفااكسیر588
سالن دماوند 
)مجموعه 
ناشنوايان(

سینما تئاتر صحرا مجتبی مايلیبرزخی ها589

دالک باشی590
حمیدرضا 
سینما تئاتر بلوارساعتچی

كانون فرهنگی شهره اشتریپنت هاوس 591
امام خمینی

جن تی وی592
حسین فتحی 

روشن
سینما تئاتر 

المپیك 

موج نوبیتا خارستانیحباب593

چند روايت از داستان 594
يك فیلم سینمايی

تاالر ناصر خسرو احسان بدخشان

پرديس سینمايی هیمن باجالنیپرفورمنس بدون شرح595
كوروش

فرهنگسرای بابك والیماروپله596
فردوس

و باز هم عشق597
محمدرضا 
شهید چمراناسماعیلی

پرديس زندگیسعید خاكسارآبدزدک598

هلیا فیلم )سالن فاطمه حسینیدر گندم زار دور599
تتماج(

جنت آباد مركزیمهرداد صادقیجنجال در استوديو600

توطئه گران باغچه كلم601
سمیرا سادات 

رنجبران طباطبايی
فرهنگسرای بهمن 

)تاالر مبارک(



اجراهای سال 94

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

بهاره میرزاپورزير گنبد طال602
فرهنگسرای 

فردوس - خانه 
فرهنگ نور

603
من نمی خوام كالغ 
باشم )يك كالغ يك 

طوطی(
فرهنگسرای سروسیروس سپهری

پسرعمو پلنگ604
مهدی رحیمی 

سده
سالن شهید 
واعظی )پرواز(

تاالر محراب - ناظر فصیحی زامبی ها605
سالن كوچك

منشور هنر - سالن سعید سالمیطعم گس مرگ606
فنی زاده

سه نقطه - سالن نرجس حسن زادهگفتگوی شبانه607
خسروی

خانه هنرمندان مهدی چاكریناگهان كفتری608
)سالن انتظامی(

چشم آهو، دختر سبز609
محمدصادق 

دراماتحسینی

كنار ستاره ها برمی 610
گردم

خانه هنرمندان زهره بهروزی
)سالن انتظامی(

قالده ای برای يك 611
سگ مرده

خانه نمايش داعباس بابايی

سرای محله بهرنگ پورمحمدپسرعموپلنگ612
مرزداران شرقی

بارانحسین رحیمیصندلی ها613

اسی در مأموريت 614
نسبتاً ممکن 44

محمد مهدی 
خزلبانی

سینما تئاتر پیام 
تهران

سینما گالری پوريا وزيریجیغ 615
سمرقند

فرهنگسرای عاتکه حسینی ببر كم عقل616
فردوس

مجموعه تالشسوران قادریوالیوم ده )ماه عسل(617

ارغنونامین اسفنديارفردا618

ايرانشهر - سالن محمدرضا اصلینگاهمان می كنند619
ناظرزاده

همه چیز در زمان )به 620
زبان انگلیسی(

شیوا اردوئی
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

خانه هنرمندان - علی ساسانی نژادشبح اپرای طهران621
گالری بهار

رضا وثوقی زارع شیکاگو622
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

فانوس هنر پارسمحمد عاليیباغ وحش شیشه ای623

تیراندازی در تئاتر624
سوگند يموت 

بازيگاهمقدم

قصه های دخترای 625
ننه دريا

ارغنوننثار ظريفی

626
يك خاطره، يك 

مونولوگ، يك فرياد، 
يك نیايش

خانه موزه عزت اهلل مهرداد خامنه ای
انتظامی

جنگل پرماجرا )زير 627
گنبد كبود(

محمدجواد قرآن 
كیش

فرهنگسرای 
نیاوران - گوشه

جشن بزرگ بزرگ 628
بزرگ 

فرهنگسرای مللراحله شمس آبادی

بزبزقندی و گرگ 629
مهربون

سینما تئاتر ايرانمهرداد قرآن كیش

فرهنگسرای مهراكبر قهرمانیخرس و چشمه630

عشق وحشی )فضولی 631
موقوف(

جنت آباد مركزیقاسم صادقی

سینما كانون قدسجواد بازياراندختر گاريچی632

مجتمع آموزشی مجید افشارفرشته ای به نام زن633
سوده

بارانحسین كیانیمضحکه شبیه قتل634

موج نومعصومه جاللیه ديکالين635

خاک باغچه نرم است636
شبنم شمسی 

فانوس هنر پارسمقدم

يکی بود يکی نبود637
محمدجواد قرآن 

كیش
سرای محله 

كوهك 

خانه موزه عزت اهلل امیرحسین بصیرنیوكمپ638
انتظامی

خانه هنرمندان شیما عربپینوكیو639
)سالن انتظامی(

سینما سروشمنصور غنی جاهدپدرناخوانده640



ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

حوزه هنری - تاالر محسن معینیشیر در زنجیر641
انديشه

سالن خانه مشقبابك والیماروپله642

موج نوسمانه زندی نژادنسبیت خاص643

بارانمیالد فرج زادهالجزاير644

تئاتر آفتابرضا حدادكشتن كفترچاهی645

توی اين استوديو چه 646
خبره؟

سینما تئاتر آستارامعصومه ملکی

داستان های میان 647
رودان

ايرانشهر - سالن علی شمس
سمندريان

ارغنون648
سیاوش بهادری 

ارغنونراد

ايرانشهر - سالن ياسر خاسببی الال )رقص مرگ(649
سمندريان

داوود زارعتصمیم بزرگ مراد650
فرهنگسرای 

گلستان - آمفی 
تئاتر فدک

خانه نمايش دامحمد عاقبتیمن شاه ريچارد بودم651

تئاتر شهر - سالن فرهاد آيیشچمدان652
اصلی

خاطرات هنرپیشه 653
نقش دوم

تماشاخانه سنگلجافشین زمانی

ماندانا طالبیبرنامه آرشین مال آالن654
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
اصلی

سرای محله مجتبی خمسهپلنگ خیالباف655
سعادت آباد

فلفل نبین چه ريزه656
علیرضا جعفری 

مرام
فرهنگسرای ابن 

سینا

پرديس خسرویايران بانو )ويژه بانوان(657
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
اصلی

تاالر ناصر خسرو كیانوش زارع طلبسمفونی كمك658

برعکس659
امیرمحسن 
جمشیديان

سرای محله 
مرزداران شرقی

منشور هنر - سالن قاسم عبدالهیدكترای كامل660
فنی زاده

انگشتری ژنرال 661
ماسیاس

بارانمهدی پاشايی

ف
سالن اجرانام كارگرداننام نمايشردي

مسافر كوچولو و عمو 662
نقال

امین دلپذير
فرهنگسرای 

نیاوران - سالن 
گوشه

كالغه به خونش 663
نرسید

امیررضا توكلی و 
حمید نديمی

فرهنگسرای 
خاوران

تئاتر محرابرضا بهرامیمش رحیم و ببر664

تئاتر مان - سالن شقايق هاشمیبیداری خانه نسوان665
مشايخی

خانه نمايش داسارا كريمیان اقبالخروس666

سرای محله مهدی مینايیجنگ شاد فلفلك667
سعادت آباد

فرهنگسرای محمود تیموریمبارک كجاست؟668
گلستان 

اداره تئاتر - خانه ابراهیم آبادیپله آخر669
نمايش

بنیاد شمس نادر برهانی مرنددر خواب ديگران 670
تبريزی و موالنا

تماشاخانه سنگلجسهیل بابايیمرگ يزدگرد671

خانه موزه عزت اهلل مهرداد خامنه ایماهی سیاه كوچولو672
انتظامی

ايرج افشاری اصلقايق های كاغذی673
فرهنگسرای 

ارسباران - سالن 
آمفی تئاتر

پرديس سالمتهیال رضايیان خواب كودكی674

هتل بزرگ ارمعلی خازنیآدمخواران باجنبه 675

سرای محله سعید بصیریی دونگ ی دونگ676
سعادت آباد

سالن سايهنوشین تبريزیگنجفه677

سالن سايه سیدجواد روشنكوپن678

جنگ راديويی بمب 679
خنده

مرضیه جعفری 
هلل لو

سینما تئاتر 
المپیك 

تاالر هنرروشنك كريمیگیسوانی برای پرواز680

همه دزدها كه دزد 681
نیستند

تاالر محراب - سیدحسن حسینی
سالن كوچك

با من حرف682
 نمی زنی چرا

 خانه نمايشهما پريسان

سیبی برای دو نفر683
حمیدرضا حاجی 

تاالر هنرمالحسینی



سالنامه تئاتر ایران

شماره تلفنعنوان خدمت

20117اعالم خرابي تلفن

110ستاد خبري نیروي انتظامي

113ستاد خبري وزارت اطالعات

115مركز اورژانس تهران

116ستاد خبري حفاظت اطالعات نیروي انتظامي

118مركز اطالعات تلفني

20119ساعت گويا

121شركت توزيع نیروي برق منطقه اي تهران

مركز ارتباطات مردمي شركت آب و فاضالب استان 
122تهران )امدادآب تهران(

123اورژانس اجتماعي بهزيستي

124سازمان بازرسي و نظارت بر قیمت و توزيع كاال و خدمات

125سازمان آتش نشاني

126رزرو مکالمات تلفن بین شهري

127اعالم خرابي تلکس

129قوه قضائیه – مشاوره قضايي

133رزرو تاكسي تلفني

134هواشناسي كشور

136ستاد خبري سازمان بازرسي كل كشور

137مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران

138ارتباطات مردمي وزارت كشور

139شركت قطارهاي مسافري رجاء

140ارايه كد پستي

141اطالع رساني گوياي راه و ترابري

64511سازمان حج و زيارت

2090واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات استان تهران

143اطالع رساني خدمات درماني

144نداي قرآن

147ارايه اطالعات امداد رساني زلزله و...

148صداي مشاور

149نداي بهداشت

162روابط عمومي صدا و سیما

142اطالعات بیمه ای تامین اجتماعی

ارايه دهنده اطالعات مربوط به نام ، نشاني و شماره تلفن 
191داروخانه هاي شبانه روزي

192تقويم روز و اوقات شرعي

193مرسوالت پستي

194مركز پیام امداد گاز

195رزرو تلفن بین الملل

پیگیري شکايات ثبت و انجام مکالمه هاي بین شهري و 
196بین الملل از طريق اپراتور

197دفتر نظارت همگاني بازرسي كل ناجا

198ارتباط با سیستم فراخوان

199اطالعات پرواز

مركز ارتباطات مردمي شركت ارتباطات سیار از طريق 
09129990تلفن ثابت

مركز ارتباطات مردمي شركت ارتباطات سیار از طريق 
9990تلفن همراه

1818سامانه پرداخت صورتحساب تلفن ثابت

88111تلفنخانه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

64501سازمان بیمه تامین اجتماعي

9 -88901226 سازمان بهشت زهرا )آمبوالنس(

 2020سامانه پاسخگويی و ارائه سرويس ADSL مخابرات

شماره پيامكعنوان خدمت

3000137مشکالت شهری )شهرداری(

رهگیری نامه پستی )ابتدا حرف R را و بعد شماره روی 
2000441رسید پستی ارسال شود(

) filight – cod 2000444اطالعات پرواز )با فرمت

) currency-name 2000444نرخ ارزهای رايج )با فرمت

30004246اطالع رسانی تخلف تاكسی )شماره پالک ماشین ارسال شود(

اخذ خالفی ماشین )عدد عمودی كنار كارت ماشین 
1101202020ارسال شود(

استعالم كارت سوخت )عدد عمودی كنار كارت ماشین 
30005050ارسال شود(

دريافت قبض تلفن همراه )با فرمت : تاريخ شروع – تاريخ 
30009انتها ارسال شود(

300072ايجاد پست در پرشین بالگ

)word-to-traslate( 2000444لغت نامه آريان پور

تلفن های ضروری



دفتر امور مشتركين تلفن همراه

ديکشنری )لغت مورد نظر را ارسال و قبل از آن در سايت 
www.sms2him.com 1000384 عضو شويد( 

200050خدمات بانك اقتصاد نوين

200022خدمات بانك سپه

2000333خدمات بانك ملت

20000خدمات بانك سامان

2000911خدمات بانك كشاورزی

200060خدمات بانك صادرات

200070خدمات بانك تجارت

2000916اوقات شرعی

اطالعات هوا ) پیش شماره شهر مورد نظر بدون صفر 
1000305ارسال شود (

1000392ساعت كشور ها ) نام كشور ارسال شود(

خ.ايران زمین جنوبی 44441111
م.پونك-مجتمع تجاری بوستان 44498064

انتهای قلعه مرغی 55677366
انتهای خ.قلعه مرغی 55782429

بلوار شهید اشرفی اصفهانی 44442493
بلوار فردوس غرب 25-44102615,44144224

خ.6 بیمه)اكباتان(-مجتمع تجاری فاز 3 اكباتان 44666666
خ.شريعتی-باالتر ازخ.يخچال 22619213

خ.شريعتی-ابتدای خ.بهشتی-نرسیده به انديشه 88456644
خ.مطهری-بعد از چهارراه سهروردی 88417525

م.امام حسین-خ.گرگان 77608374
م.شهید نامجو-خ.پازوكی77572847

تهرانپارس-خ.131شمالی77332929
خ.سهروردی شمالی-خ.هويزه غربی88734449

خ.طالقانی-خ.بهار شمالی 77638855
خ.مفتح-خ.بهارشیرازتلفن تماس: 5-88322833

تجريش-م.قدس-روبروی اداره برق تلفن تماس: 22720909
تجريش-م.قدس-ابتدای خ.شريعتی تلفن تماس: 2-22216001

م.قدس-خ.دربند 22721111
بزرگراه صدر-خ.قیطريه 22230909
خ.سهروردی شمالی-باالتر از مطهری

خ.مطهری-نرسیده به خ.مفتح 67-88512966
تهرانپارس-م.پروين77331399

خ.تهرانپارس-اتوبان باقری77065201
خ.رسالت-خ.فرجام  77897123
م.رسالت-خ.هنگام 77449184

بزرگراه رسالت-خ.بنی هاشم 7-22303526
م.هروی-تپه شمس آباد 22942594

خ.رسالت-چهارراه سرسبز 77808539
م.رسالت-خ.55 شمالی7720904

م.الغدير-خ.دالوران77224280
م.الغدير-خ.دالوران 77208639

م.رسالت 11-77497210
باالترازپل سیدخندان 22868782,22862252

جاده قديم كرج-شادآباد-بلوار 17شهريور66805549
خ.شهید آقابابائیان-بین بزرگراه آيت اله سعیدی 66228688

نازی آباد-خ.مدائن 55075664
شهرک ولیعصر 66203930,66222817

خ.تهرانپارس-خ.جشنواره 77359031
نارمك-ضلع غربی م.نبوت 77905695,77904726

نارمك-م.نبوت 1-77936000
خ.آيت اله مدنی 77440598

خ.30متری نارمك 77954939,77954959
خ.ولیعصر-نبش خ.مطهری 88725505

بلوار كشاورز-خ.فلسطین جنوبی 88976509
بلوار كشاورز-خ.فلسطین جنوبی 88973434

ضلع جنوب شرقی م.ولیعصر 66488576
تهرانسر-نبش بلوار گلها و بلوار الله 44520691

بزرگراه افسريه 33803737
خ كارگر جنوبی 55366655,5566633

انتهای ياخچی آباد-شهرک وصال 55009999

1000394مکان های ديدنی هر شهر

1000396مسافت بین شهر ها

1000400 آخرين بازی های كامپیوتری

1000401جديد ترين نرم افزار ها

1000355اطالع از اينکه دامین مورد نظر رجستر شده يا خیر

 Bourse بورس )نرخ سهام يك شركت بنويسید
) sompany-id2000444

 Bourse بورس– ) بیشترين افزايش قیمت بنويسید
) high2000444

 Bourse بورس – )كمترين افزايش قیمت بنويسید
) low2000444

2000000اعالم نتیجه كنکور قبل از قرارگرفتن در سايت سنجش

30008530شکايت از مهدهای كودک



سالنامه تئاتر ایران

آريا ، خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی 66009903
آزادی ، خیابان سمیه، بین خیابان مفتح و فرصت 88842480

آسیا ، خیابان ملت ، سه راه اكباتان33118320 
آورين ، میدان انقالب، اول كارگر شمالی66429829 

اطلس ، خیابان طالقانی، چهارراه سپهبد قرنی88800407 
امید ، بلوار كشاورز، خیابان 16 آذر، نصرت شرقی 88312953 

امیر ، خیابان طالقانی، بین خیابان ايرانشهر و فرصت 
88824505

ايران ، باالتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقالل 
88903166

ايرانشهر ، خیابان ايرانشهر جنوبی، بین سمیه و انقالب 
88821924

آرمان ، خیابان سعدی جنوبی، خیابان اكباتان33920600 
البرز ، خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان بزرگمهر 

66497963
البرز ، خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان بزرگمهر 

66497963
المپیك ، اتوبان تهران كرج، ضلع غربی استاديوم آزادی 

  44134200
بلور ، انتهای خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل كريمخان 

88848585
بولوار ، بلوار كشاورز، مقابل پارک الله88958176 

پارت ، خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی 66006678
پارسا، خیابان ولیعصر، چهارراه طالقانی 66469211

پارسیان ، بزرگراه شهید چمران، تقاطع اوين 22073038
پارسیان ، خیابان طالقانی، بین حافظ و ولیعصر 66466285

پارسیان اوين، بزرگراه شهید چمران، تقاطع اوين22090425
پارسیان نو ، تقاطع بزرگراه شهید چمران 22047041

پاسارگاد ، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده  66925338 
پامچال ، مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربیت معلم 

66720839
پرستو ، خیابان جمهوری، بین حافظ و میرزا كوچك خان  

  66418623
پیروز، میدان راه آهن، اول خیابان ولیعصر 55376474 
توچال ، خیابان ولنجك، تله كابین توچال  22712733 

جهان ، خیابان ولیعصر، چهارراه طالقانی 66463033
حافظ ، خیابان فردوسی، كوچه بانك66001367 

خیام ، خیابان امیركبیر، مقابل گاراژ كیوانمهر 33911497
رامتین، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی 88718593

رودكی ، خیابان انقالب، خیابان رودكی 66006320
زيبا ، ابتدای خیابان سعدی  33909438

ساسان ، خیابان شريعتی، نرسیده به وزارت بهداری 
77501083

سروش ، میدان فردوسی، خیابان فرصت 88824975
سعدی ، خیابان جمهوری، خیا بان الله زارنو  33930422 

سفیر، خیابان شهید مفتح، روبروی درب غربی ورزشگاه 
شیرودی 88825705 

سیمرغ ، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی88719913 
شايان، میدان راه آهن، خیابان ولیعصر 55395771

شمشك، جاده لشکرک 2213552912

شمشکشیان، بزرگراه صدر، بزرگراه بابايی 22947925
شهر، 77600047انتهای خیابان دماوند، سه راه تهرانپارس

شیراز، خیابان سعدی شمالی، باالتر از مخبر 33927548
فارس ، خیابان سعدی جنوبی33111976 

فردوسی ، خیابان شهید تقوی، كوچه بهداشت22058835
فرديس ، خیابان سمیه، خیابان فرصت88820951 
فرصت ، خیابان فرصت، حد فاصل خیابانهای سمیه و 

انقالب88836775 
فیروزه ، میدان امام خمینی، خیابان امیركبیر 33116217

قدس ، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شاداب88801490 
قناری ، خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت 88839099

كارون ، خیابان ولیعصر باالتر از فروشگاه قدس 88806040
كوثر ، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر 88891615

گلستان ، خیابان حافظ، میدان حسن آباد66725660 
الله ، خیابان دكتر فاطمی، جنب سازمان آب  88965517

مارلیك ، خیابان مفتح، نبش خیابن سمیه88328009 
مرمر، خیابان شهید سپهبد قرنی88820521 

مرواريد ، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد 88300750
مشهد ، خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی 66009903

مینا ، خیابان مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربیت معلم 
88839818

نادر ، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی 88841657
نادری ، خیابان جمهوری، مابین سی تیر و فردوسی 

 66720791
نادری نو ، خیابان جمهوری، خیابان گوهرشاد 66009532

ورزش ، خیابان فاطمی، خیابان حجاب 88957910
وصال، خیابان انقالب، اول خیابان وصال 66003002

هالی ، خیابان قرنی، نرسیده به چهارراه طالقانی 87807037
هتل بزرگ ، خیابان ولیعصر، نبش استاد مطهری 88713857

هتل بزرگ ارم ، میدان ونك، بزرگراه حقانی22266599
هتل بزرگ فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان 

فروغی66711449
هما ، میدان ونك، خیابان ولیعصر88797259

هويزه ، خیابان طالقانی، نبش استاد نجات الهی88904823 
 آسمان ، میدان آزادی ، جاده كرج 66035300

آلیتالیا ، میدان آفريقا 88711512
امارات ، خیابان ولیعصر 81345

امارات ، میدان آرژانتین 9-88723768
اير فرانس ، خیابان انقالب 17-66704110
ايراينديا ، مطهری ، دريای نور 66004617

بريتیش ايزوز ، خیابان ولیعصر 22045477
پی.آی.ای ، استاد نجات اللهی 9-88824095

تركیش ، خیابان ولیعصر 23546
تركیش ايرويز ، مطهری بین دريای نور و كوه نور 88737381

ژاين اير الين ، استاد نجات اللهی 19-88808217
سوئیس اير الين ، میدان آرژانتین اول بخارست 88748332

ک.ال.ام ، ولیعصر، روبه روی پارک ملت 22044757
كاسپین ، عباس آباد ، بعد از میرداماد 1-88736930

گرجستان ، خیابان مطهری 6021-88530625

گلف اير ، ولیعصر ، باالتر از میرداماد 22253274
لوفت هانزا ، خیابان خالد اسالمبولی 20-88726230

لوفت هانزا ، خیابان خالد اسالمبولی 2-8876230

آذربايجان: فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن 
پور22212554, 22215191 ،22217504

آرژانتین:  م. آرژانتین - ساختمان بانك تجارت88716244, 
88712583 88718294 ,88719189

آفريقای جنوبی خ. ولی عصر - نرسیده به تجريش5 
22719516 9-22702866

آلمان : خ. فردوسی33114111, 33932201, 33903767 
33119883 ,33908474

اتريش م. آرژانتین88710753, 22041764, 88710180 
88710778

اردن : خ. انقالب - خ. رازی  66704833, 66704838 
66700657

اروگوئه :  بزرگراه آفريقا - بعد از پمپ بنزين22052030 
22052030

ازبکستان :  خ. پاسداران - باالتراز چهارراه شهیدلواسانی 
22299158 22832071 ,22299780

اسپانیا  : خ. ولی عصر - باالتر از بلوار میرداماد 22568681-4
استرالیا :  خ. خالداسالمبولی88716415, 88724456 

88720484 ,88720490
اسلوواک  : خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان 

تجريش22411164, 22406495 22411164, 
22406495

اسلوونی :  خ. پاسداران - باالتر از سه راه فرمانیه22802223 
22282131

افغانستان :  خ. شهیدبهشتی - خ. پاكستان88737151, 
88735600 88735600 ,88735040

اكراين :  م. ونك - خ. ونك88008530, 88005650, 
88007130 88034119

الجزاير - ولنجك - خ. شانزدهم22420015 22420017
امارات متحده عربی :  خ. قائم مقام فراهانی88717251, 

88718822 88726627 ,88716865
انگلیس :  )بريتانیا( خ. فردوسی66705011 66710761, 

66700720
اندونزی  : خ. قائم مقام فراهانی 88717251, 88716865, 

88718822 88726627
ارمنستان :  خ. انقالب - خ. رازی66704833, 66704838 

66700657
اوگاندا  : خ. شريعتی - خ. ملك77643335 77643337

ايتالیا :  خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو66726955 66726961
ايرلند :  فرمانیه - كامرانیه شمالی22297918, 22803834, 

22286933 22833731
بحرين :  بزرگراه آفريقا - قبل از جهان كودک88772847, 

 88773383 ,88775365
برزيل :  م. ونك - خ. ونك - بعد از بزرگراه 

كردستان88039659, 88033498, 88035175 
برونئی :  دارالسالم بزرگراه آفريقا - خ. بابك بهرامی - ش. 60 

88783381 88879270

هتل های تهران

شركت های هوايی بين المللی

سفارتخانه ها



بيمارستان ها و مراكز بهداشتی

بالروس :  زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان22718682, 
22718682 22708829

بلژيك :  خ. شهیدفیاضی )فرشته(22049247, 22041617 
22044608

بنگالدش :  يوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی 83-88601781 
88605445

بوسنی و هرزگوين :  شهرک قدس - خ. ايران 
زمین88086929 , 88092728 88092120

پاكستان :  خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد 
اعتمادزاده 66944888, 66941388 66944898

پرتقال  : دروس - خ. هدايت - ک. روزبه  22582760, 
22552668 22543237

تاجیکستان :  خ. شهیدباهنر )نیاوران( - خ. 
شهیدزينالی22299584 22809299

تايلند :  خ. بهارستان - خ. استقالل77537708 , 77531433 
77532022

تركمنستان :  خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم22548686, 
22580432 ,22542178

تركیه  : خ. فردوسی - روبروی بانك مركزی33118997, 
33117928 33111202 ,33115299

تونس :  خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی22840038 
22844674

چك :  فرمانیه - باالتر از ديباجی شمالی22288149, 
22802079 22288153

چین :  خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم22291240 
22290690

دانمارک :  خ. شريعتی - الهیه - خ. دشتی22607020, 
22030007 22601363 ,22640009

روسیه :  خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو66701161 
66701652

رومانی :  خ. بهارستان - خ. فخرآباد77525819, 
77509841 77539041 ,77534658

زالندنو :  خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه22800289 
22831673

زيمبابوه :  زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی22027553 -
ژاپن :  خ. احمدقصیر - نبش كوچه پنجم88717922 , 

88713515 88713396 ,88713974
ساحل  : عاج ولنجك - خ. هجدهم22404150, 22428794 

22400938
سريالنکا  : خ. آفريقا - خ. گل آذين22045119, 22052688 

-
سنگال :  خ. استادنجات الهی @ بعد از خیابان 

طالقانی88891123 88805676
سوئد  : خ. پاسداران - خ. بوستان22296802 22286021

سوئیس :  خ. شريعتی - باالتر از پل صدر - خ. الهیهد . 13 
- 22008333

سودان :  بزرگراه آفريقا - خ. شهیدوحید دستگردی 
88792331 88781183

سوريه  : بزرگراه آفريقا - خ. ايرج22059031، 22205533 
22059409

سومالی :  خ. شريعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان 
حداديان22245146 22245146

سیرالئون  : خ. شريعتی - خ. ملك77502819 77529515
صربستان و مونته نگرو)يوگسالوی( :  ولنجك - خ. 

نهم22412569 22402869
عراق :  خ. شريعتی - باالتر از پل رومی. 20 22210672 

22233902
عمان :  بزرگراه آفريقا - ک. تنديس22057641 , 

22044672 22056831
فرانسه :  خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو66721818, 66706005 

66706543
فلسطین :  خ. فلسطین - ش. 145 66464501, 66402513, 

66465736 66465736
فلیپین :  بزرگراه آفريقا - ک. مهیار22055134, 22047802 

22046239
فنالند :  الهیه - خ. آقابزرگی22214316, 22207090, 
22215822 ,22210948 22215777 ,22230979

قبرس :  م. تجريش - خ. دزاشیب22201240, 22219842 
22219843

قرقیزستان  : خ. پاسداران - نارنجستان پنجم22830354 
22281720

قزاقستان :  خ. دروس - خ. هدايت22565933 , 22565371 
22546400

قطر :   بزرگراه آفريقا - بلوار گل آذين 22051255 
22058478

كانادا خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز88733548 , 
88733202 88732623

كره جنوبی :  خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی88054900 
88054899

كره شمالی :  م. ونك - خ. ونك - ک. ارم 88796700 
88771447

كروواسی :  خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو66726955 
66726961

كنیا :  خ. آفريقا - بلوار گلستان22049355, 22023234 
22048619

كوبا :  بلوار میرداماد - خ. 12بهمن22256406 22259230
كويت :  خ. شهیدوحید دستگردی9-88785997 

88788257
گرجستان :  خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی22211470 

22206848
گینه :  خ. ملك   77535744 77535743

لبنان :  خ. شهیدكالنتری88908451, 88906051 
88907345

لهستان  : بزرگراه آفريقا - خ. پیروز88787262 88788774
لیبی :  خ. كامرانیه جنوبی - ک. مريم 22201677, 

22236649 22235505 ,22235812
مالزی :  خ. فرشته - خ. شهیداخگری22011061, 

22010477 22010016
مالی :  خ. پاسداران - فردوس  22545345 22590190
مجارستان  : دروس - م. هدايت - خ. شادلو 22550482, 

22550503 22550452 ,22550460
مصر :  خ. شريعتی - خ. رضايی22214883, 22242268, 

22242299 22205202
مغرب  : خ. شهیدلواسانی )فرمانیه( - خ. وطن پور22206731 

22215791 22204861 ,
مکزيك :  بزرگراه آفريقا - خ. گلفام22057586 , 

22057589 22012921 ,22057588 ,22057590
تركیه :  خ. فردوسی - روبروی بانك مركزی33118997, 

33117928 33111202 ,33115299
نروژ :  خ. شهیدلواسانی )فرمانیه( - نبش خیابان 

سنبل22806529, 22802143, 22291333 22292776
نیجريه :  بزرگراه آفريقا - خ. بابك مركزی88798078 

88791058
نیوزلند :  خ. شهیدمطهری - خ. دريای نور88757052 

88757056
واتیکان  : تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی 66403574 

66419442
ونزوئال  : خ. آفريقا - ک. ارمغان شرقی 22051955, 

22020584 88715185
ويتنام :  خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی22411670 

22416045
هلند :  دروس - بلوار شهرزاد - خ. كماسايی 22567005 

22566990
هند  : خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد 22416682, 

88755973 ,88745557 22414446
يمن :  زعفرانیه - خ. شهیداعجازی88717922, 

22419934 88713396 ,88713974
يونان :  بزرگراه آفريقا - بلوار اسفنديار22050533 , 

22057431 22053784

ابن سینا ، خیابان كاشانی 47900
اختر ، شريعتی 22001072 - 22233008 
ارتش 501 ، سه راه عباس آباد 88710294 

ارتش 502 ، بهار 88828001
ارتش 504 ، شريعتی ، قدوسی 88404043

ارتش 505 ، اقدسیه سه راه ازگل 22444041
ارتش 6-503 ، خ آزادي خ استاد معین 66832745

ارتش501 ، فاطمي88028931-5
ازگل ، ازگل 22282876 - 22283105

اسماعیلی ، انقالب ، جمالزاده 9924214  
اقبال ، آذربايجان 9952495

الوند ، حافظ 66704051  
امام حسین ، مدنی 77568070و77567999   

امام خمینی ، انتهای بلوار كشاورز 9931115
امام سجاد ،  بهار شمالی 71945393و77531111  

امید ، امیر اكرم ، نوفل لوشاتو 66706161
امیر اعلم  ، خ سعدی شمالی 66706106

امیر كبیر ، كارگر شمالی 6639743
امیرالمومنین)ع( ، ستارخان ، خ نیايش 55346262-3  

اوين ، اوين ، سعادت آباد 88088033 
ايران  ، خ هدايت 6-77531124

ايرانشهر ، بهار شمالی 9-77608062  
ايرانمهر ، خ شريعتی ، قلهك 22006060 

ايرانیان ، بلوار دهکده المپیك 44708590-3  
آبان ، كريم خان زند88902786-9

آپادانا ، قرنی 88827045-8 
آراد ، سمیه 77076001 

آرش ، فلکه سوم تهرانپارس 77883283
آرش روئین تن ، فلکه سوم تهرانپارس77860081



سالنامه تئاتر ایران
 آريا ، بلوار كشاورز88967181-5

آزادگان ، مطهری 88714830
آزادی ، خ آزادي ، خ میمنت 66035144-7 

آسیا ، بخارست 88731978  
آيت اهلل اشرفی اصفهانی ، مولوی 55635252

آيت اهلل كاشانی ، نازی آباد 55601131  
بانك ملی ،خ جمهوری 33112223
البرز ، وصال شیرازی 66467563  

بقیه اله ، خ مالصدرا 88050441
بو علی ، خ دماوند 33348035

بهارلو ، میدان راه آهن 55647372
بهر ، شیخ هادی 66461295  
بهرامی ، دماوند 77547971

پارسا ، خ ولیعصر جنوبی 55369724
پاسارگاد ، شريعتی - بین خیابان سمیه و طالقانی 

77501988
پانزده خرداد ، آبان جنوبی 88902155  
تخت جمشید ، بهار شمالی 88803041  
تختی ، چهار راه خانی آبادنو 55124040

جاويد ولیعصر 88900382
حضرت رسول)ص( ، ستارخان ، خیابان نیايش 

66515001-9
حضرت زينب ، فردوسی ، فرصت 88830157

حضرت علی اصغر ، شهید وحید دستجردی 22222041  
 خاتم االنبیا ، خ ولیعصر ، خ رشید ياسمی 88797751

 خانواده ارتش ، شريعتی 776031008
دی ، ولیعصر 88785811  

رازی ، رازی ، میدان وحدت 55630669
زايشگاه تهران ، كريم خان زند 88801021  

زمرد ، پشت حسینه ارشاد 22858501
زنان ، پیچ شمیران 88900002

ژاندارمری ، ولیعصر 88770093  
سانترال ، باقر خان 9938081  

سعادت آباد ، انتهای خ سرو شرقی 22062293-22063285  
سوختگی مطهری ، جنب پارک ملت 88770031

شهید دست غیب ، نجات اللهی 88802023  
شهید مدرس ، شهید چمران 88085101   

ضیائیان ، میدان ابوذر 55725216
فارابی )چشم( میدان قزوين 5540005  
فرهنگیان ، خیابان نیاوران 22805058  

فیروز آبادی ، خیابان فدايیان 55902064
قلب جماران ، میدان جماران 22290205  

كسری ، میدان آرژانتین 88797611  
كودكان اخوان ، ولیعصر 66469550

لقمان حکیم ، خ قزوين 5549005
لواسانی ، تهرانپارس 77349011  
لوالگر ، خیابان خوش 9951114

مادر ، شهید مفتح 88802344
مادران ، دكتر بهشتی 88751414

مدائن ، چهرراه ولیعصر 66465355  
مردم )برزويه( خیابان شکوفه 33795823  

مروستی ، نوفل لوشاتو 66702011  
مصطفی خمینی ، میدان فلسطین 88966131  

معیری ، بهارستان 77535110 
میدان رسالت ، آزاده 77808927

نامداران ، خیابان فرصت 88808238
نجمیه ، خیابان حافظ 667071  

نصرت ، شیخ هادی 6675144
نواب صفوی ، جاده كرج 44503395  
نور افشان ، شهید باهنر 22248941  

نیرو دريايی ، پاسداران 22546043
نیرو هوايی ، پیروزی 3346001  

نیروی انتظامی1 ، باالتر از میدان ونك 8877093  
واسعی ، مجاهدين اسالم 77524857  

ورجاوند ، جاده مخصوص كرج 9942095  
ولیعصر ، باقر خان 9938885  

ولیعصر ، خیابان شوش ، خیابان هرندی 55309945
هاشمی نژاد ، باالتر از میدان ونك 88797761 

هدايت ، خیابان شريعتی 22544172  
هشتروديان ، خیابان قره نی 88824817  
هفده شهريور ، خیابان دماوند 77810840
هفده شهريور ، خیابان دماوند 77810840

آزادی ، خیابان آزادی 668742806
ارشاد ، خیابان شريعتی 22856970
امید لو ، خیابان جواديه 55664445

ايثار ، خیابان قزوين 55703470
اختر ، خیابان شريعتی 22261761

امام حسین )ع( ، خیابان شهید مدنی 77558001
اشرفی اصفهانی ، خیابان مولوی 55635252

القدير ، میدان رسالت ، خیابان هنگام 77897988
بنیاد شهید شماره 3 ، خیابان آزادی ، خیابان بهبودی 

66506894
بیدار ، خیابان آيت اهلل كاشانی 44096268

بوعلی ، خیابان دماوند 33236046
بیست و نه فروردين ، میدان حر 66401016

بانك ملی ، خیابان فردوسی 33111393
پاسدارن ، خیابان پاسداران 22588515

پیام نور ، خیابان قزوين  55725358
پانزده خرداد ، خیابان كريم خان زند 88902155

دكتر مهرانور ، خیابان ولی عصر تقاطع زعفرانیه 22709990
دكتر اسکندر، خیابان مطهری 88402168

دماوند ، خیابان دماوند 7772297
دكتر نوروزيان ، خیابان كمیل 55700775

دكتر نیاكان ، خیابان 17 شهريور 3356407
دكتر علوی ، میدان شهدا 3350834

دكتر امینی ، میدان بهارستان 33119993
دكتر پازندی ، میدان خراسان 33708268

دكتر بازرگانی ، كیان شهر 33882164
دكتر رضا زاده ، شهرک كاروان 33860521

دكتر كمالو ، جاده خاوران 22772829

دكتر بیابانکی ، خانی آباد نو 55017913
دكتر جعفری ، شهرک باقر آباد 55200329

دادگستری ، خیابان انقالب 55701152
روناس ، چیذر 22233774
رفاه ، ولی عصر 55389922

ستار خان ، خیابان ستار خان 88218610
ستاره ، پل مديريت 8-88691307

سرسبز ، رسالت 77457254
سعید لو ، شهرک اكباتان 44653498

سیزده آبان ، كريم خان زند 88849011
سپهران ، افسريه 33152816

شلمچه ، خیابان هالل احمر 55645939
شهید عابدينی ، خیابان مصطفی خمینی 77522562

شکوفه ، خیابان پیروزی ، مقداد 7720579
شرق تهران ، خیابان پیروزی ، چهارصد دستگاه 33127974

شهبازی ، شهرک ولی عصر 66237536
شهید سلیمانی ، خیابان فدائیان اسالم  55914241

شب تاب ، بلوار اصلی تهرانسر  44516461
شهدای تجريش ، میدان قدس 22718001

شهید مدرس ، شهید چمران 22074087
شركت نفت ، خیابان حافظ 66700031
صادقیه ، فلکه دوم صادقیه 88209003
طاهر، خیابان شهید رجائی 55025885

طالقانی ، اوين، شهید چمران 22403561
طرفه ، خیابان مصطفی خمینی 77530091
فارابی ، خیابان جمالزاده شمالی 66927544
فرانس پاستور ، خیابان طالقانی 88968261

فارس ، خیابان آيت اهلل مدنی 77568131
قانون ، میدان ونك 88794100

قلهك ، خیابان شريعتی قلهك 22260003
كودكان مفید ، خیابان شريعتی 22227021
گنجینه ، خیابان خزانه بخارائی 55060486

لقمان حکیم ، چهار راه لشگر 55549005
معین ، بلوار اشرفی اصفهانی 44061815
مركزی آذری ، سه راه آذری 66695414

مشیريه ، میدان آقا نور  33863928
میثاق ، خیابان جواديه 55653624

مركزی ابوذر ، بیست متری ابوذر 55702974
مهديه ، خیابان شوش 55556233

مسیح دانشوری ، خیابان شهید باهنر 2281501
نمونه طالقانی ، خیابان شريعتی 2230588
نازی آباد ، خیابان شهید رجائی 5067515

ولی عصر، تهرانپارس 7861551
واليت ، نازی آباد 5058364

يوسف زاده ، شهرک قدس ، بلوار فرحزاد 2085650

شهرداری مركزی 55611112
روابط عمومی 55630144

منطقه 1 میدان قدس 22712865 
منطقه 2 سعادت آباد 22077174

داروخانه های شبانه روزی

مناطق شهرداری



منطقه 3 شريعتی 22220053 

منطقه 4 رسالت77802061-2

منطقه 5 بلوار آيت اله كاشانی 44090412

منطقه 6 خیابان اسد آبادی 88062951-2

منطقه 7 خیابان شهید قندی 88735556

منطقه 8 نارمك 77917791

منطقه 9 خیابان آزادی 66071526-9 

منطقه 10 خیابان آزادی ، نرسیده به جیحون 66040008-

66025191

منطقه 11 میدان قزوين 55409035-55409000

منطقه 12 میدان شهدا 33512279       

منطقه 13 خ پیروزی33311216-8

منطقه 14 خ پیروزی ، خ شهید 

عمريه33347690-33784708 

منطقه 15 میدان بسیج 33152524  

منطقه 16 میدان بهمن 55185260-2

منطقه 17 میدان ابوذر 55705466

منطقه 18 جاده ساوه 66223399 

منطقه 19 بلوار میالد 55000044-55003115

منطقه 20 شهرری 55900683-55900329 

منطقه 21 تهرانسر44562701-3

منطقه 22 انتهای اتوبان همت غرب 44709791  

ناحیه 101، میدان قدس 2271600

ناحیه102 ، پاسداران 22547545

ناحیه103، ونك خیابان گاندی 88776869

ناحیه 104 ، سهروردی شمالی 8876502

ناحیه 105 ، كريمخان زند 88820980 

ناحیه106 ، نامجو 77541266

ناحیه 107 ، میدان فلسطین 66405248 

ناحیه 108 ، آزادی 66923434

ناحیه 109 ، میدان بهارستان 33900000 

ناحیه 110 ، میدان شهدا 33913794 

ناحیه 111هفت چنار 55717030 

ناحیه 112خیابان ولیعصر 66468777 

ناحیه 113 ، میدان ارگ 33905591 

ناحیه 114 ، 17شهريور 33705959 

ناحیه 115 ، خیابان قزوين 55404444 

ناحیه 116 ، میدان مولوی 55603334

ناحیه 117 ، میدان بهمن جواديه 55643015 

ناحیه 118 ، خیابان ستار خان 66509798 

ناحیه 119خیابان شمشیری 66695533 

ناحیه 120 ، پل سید خندان 88606835 

ناحیه 121 ، خیابان نبرد شمالی 33175652 

ناحیه 122 ، سر پل تجريش 22712004 

ناحیه 123 ، خیابان شهید باهنر 22294289 

ناحیه 124 ، قلهك 22261641 

ناحیه 125 ، يوسف آباد 88064731 

ناحیه 126، تهرانپارس 77867900 

ناحیه 127، خیابان گلبرگ 77459999 

ناحیه 128، فلکه دوم نیروی هوائی 77758998 

ناحیه 128، ولیعصر باالتر از خیابان امام خمینی 66467067 

ناحیه 129،نازی آباد فلکه دوم نازی آباد 

ناحیه130، میدان شاه عبدالعظیم )ع( 

ناحیه 131،خیابان نبرد جنوبی 33700450

ناحیه 132، بلوار آيت ا.. كاشانی - كیهان 44113948 

ناحیه 133،فاز 2 شهر ک غرب 88083131 

ناحیه 134،جاده مخصوص كرج 66455859 

ناحیه 135،میدان آزادی66454057-6454057

ناحیه 135،فرجام چهارراه ولیعصر 77459999 

ناحیه 136،كوی نصر 88272000 

ناحیه 137،خیابان شاهین شمالی 44416090 

ناحیه 138،شهر ک ژاندارمری 88217494 

ناحیه 139،بلوار شهید اشرفی اصفهانی 44407575 

ناحیه 140،شهر ک راه آهن 44702327 

ناحیه 141،عوارضی اتوبان تهران كرج 44521819 

ناحیه 141،ابتدای جاده امامزاد ه داود 44300520 

ناحیه 142،قريه امامزاده داود 

ناحیه 143،جاده دماوند جنب شركت آزمايش 77332002 

ناحیه 144، سه راه آزمايش  77332486 

ناحیه 144،میدان ونك 88039035 

ناحیه 145،گلبرگ شرقی 77891191 

ناحیه 148، بین چهارراه فلسطین و وصال 66465933 

ناحیه 149، امامزاده حسن 55704499 

ناحیه 150،تهرانسر شرقی 44509700 

ناحیه 151،يافت آباد 66811616 

ناحیه 152،خانی آباد 55000180 

ناحیه 152،میدان میوه و تره بار مركزی  55027078 

ناحیه 153،جاده ساوه 6622388 

ناحیه 154،جاده مخصوص كرج 66007071 

ناحیه 156،افسريه 33156566 

ناحیه 157،خاوران میدان آقانور 33876060 

ناحیه 158،كیانشهر 33884142 

ناحیه 159،فلکه اول خزانه 

ناحیه 160،ترمینال جنوب ضلع شرقی 

ناحیه 161،میدان ابوذر 55707768 

ناحیه 162،میدان فشم جنب بخشداری 

ناحیه 163،اوين اتوبان شهید چمران 

ناحیه 164،ازگل جاده لشگرک 22448380 

ناحیه 165،جاده لواسانات 

ناحیه 166،لوشان جاده لواسان 

ناحیه 167،دولت آباد 33740324 

ناحیه 168،خیابان شهید رجايی 55003024 

ناحیه 169،میدان آقانور 33867020 

ناحیه 190، مجیديه شمالی 22517178 

اداره كل راهنمايی و رانندگی 66402900  

روابط عمومی 9922333

منطقه 1- میدان گلها 66653797

منطقه 2- دكتر بهشتی 88739182 

منطقه3- خیابان آزادی 99931166

منطقه4- خیابان سهروردی 88302155

منطقه5- خیابان رسالت 77863549

منطقه6- میدان فلسطین 6657477

منطقه7- خیابان امام خمینی 66467089

منطقه8- میدان شهدا 33126140

منطقه9- خیابان قزوين 55728181

منطقه10- خیابان شهید رجايی 5550905

منطقه11- عوارضی تهران كرج 44075080

منطقه12- ابتدای جاده قم 5598686- 7

منطقه13- شیخ فضل اهلل نوری 88099884

منطقه14- خیابان زنجان شمالی 99989797

تصادفات - آزادی نبش رودكی 197 - 99935577

شهرک آزمايش - اجرائیات  شماره گذاری 99982674 اداره 

صدور گواهی نامه - كیانشهر 555312081

سیرو سفر 88734649  ، 19 -88743416  

ترمینال جنوب 8- 5550046   

ترمینال غرب 8 -44654058  

ترمینال شرق 77864010

بیمه آريا : مالصدرا 88401010 - 12

بیمه آسیا : خیابان طالقانی 88810950-9  

بیمه البرز : خیابان سپهبد قرنی9- 88903201  

بیمه ايران : خیابان فاطمی ، نبش كاج9- 88714651  

بیمه پوشینه : خیابان بهشتی جنب پاشا 88751920

بیمه دانا : خیابان گاندی 88770971

بیمه دنیای بهتر : بلوار كشاورز6- 6654284  

بیمه ره آورد بیمه : كريمخان ، خردمند 88827367

نواحی انتظامی تهران بزرگ

مناطق راهنمايی و رانندگی

پايانه های مسافربری بين شهری 

شركت های بيمه 



سالنامه تئاتر ایران
بیمه صادرات و سرمايه گذاری : باالتر از میدان ونك 

88782550

بیمه صنعت و تجارت : خیابان شريعتی 88849495

بیمه مركزی ايران :  خیابان آفريقا ، ناهید6- 22054091  

17 شهر يور ، خیابان 17 شهريور، پارک 17شهريور 355055

آيت ا.. طالقانی ، خیابان ايرانمهر، خیابان خشکبارچی 

 3345830

ابن سینا ، پیروزی ، میدان چهارصد دستگاه 3343560 

استاد شهريار ، پارک ارغوان ، خیابان ديباجیجنوبی 

2564538

امام خمینی)ره( ، میدان امام حسین)ع( ، خ 17 شهريور 

33552047

امیركبیر ، میدان پیروزی ، خیابان قیطريه ، پارک قیطريه ، 

فرهنگسرای امیركبیر 2212392 

انديشه ، دكتر شريعتی - نرسیده به پل سید خندان پارک 

انديشه 8739770

ايثارگرا ن ، خیابان بهشت ، ضلع جنوبی پارک شهر 5611877 

بعثت ، میدان بهمن ، بلوار شهید تند گويان5022500

بهمن ، میدان راه آهن ، میدان بهمن 5310746

پیروزی ، میدان شهید كالهدوز، پارک پیروزی 7425156

حزين ال هیجی ، جاده مخصوص كرج- سه راه ارج 4508000

خاوران ،  خیابان خاوران ، نرسیده به میدان بسیج 3717285

خواجوی كرمانی ، شوش- میدان هرندی 5636655

دارآباد ، میدان تجريش ، خ باهنر 2284810

دانشجو ، چهار راه ولی عصر، پارک دانشجو6498530

دردار ، خیابان ری ، خیابان دردار351538

دكتر حسابی ، میدان ابوذر بوستان ابوذر5731697

رسالت ، زير پل سید خندان ، پارک رسالت 861555

رسول اكرم )ص( ، آيت ا... كاشانی- سه راه زيبا شهر 

4116818

زكريای رازی ، فدائیان اسالم ، پارک زكريای رازی 5901618

سید مرتضی ، خیابان مولوی ، خیابان تختی 5605681-2

شهدای كن ، انتهای زيباشهر - خیابان الغدير كن 4307222

شهید آيت ،خیابان زركش ، پارک تسلیحات  7816466

شهید باهنر ، تجريش ، ولیعصر ، كوچه باغ فرودس 2714898

شهید بهشتی ، شريعتی قلهك ، جنب پارک كودک 263099

شهید چمران ، تقاطع جالل آل احمد شیخ فضل ا.. نوری 

8271777

شهید دستغیب ، يوسف آباد ، خ سید جمال الدين اسد آبادی ، 

پارک شفق 8271777

شهید رجائی ، گلبرگ ، تقاطع نظام آباد7825030

شهید قديريان ، كارگر جنوبی- میدان حر6409523

شهید مطهری ، نازی آباد ،  بازار دوم 5061058

شیخ فضل ا... نوری ، بلوار آيت ا... كاشانی 8408870

شیخ هادی نجم آبادی ، بزرگراه كاشانی ، میدان شهر زيبا ، 

فرهنگسرای تفکر 4309559

طالقانی ، خ انقالب ، پیچ شمیران ، خ تنکابن 7532037  

عظیمی ، خیابان شريعتی - باالتر از پل صدر261304

عالمه امینی ، خیابان جردن 8787386

عالمه دهخدا ، رسالت ، خیابان شمس آباد 2945377

عالمه طباطبائی ، بزرگراه رسالت ، مجیديه شمالی 2508307

فرزانگان ، نارمك - میدان هالل احمر 7834545

كودک و نوجوان كمیل ، كمیل ، تقاطع بزرگراه شهید نواب 

صفوی  549057-9

محقق حلی ، اول میدان قیام ، روبروی پارک كوثر 360030

مركزی تهران ، خیابان بهشت ، ضلع جنوبی پارک شهر  

ا5639673-5

معرفت ، جانبازان شرقی ، بعد از تقاطع دردشت7901729

موالنا ، خیابان پونك ، باختری 8083212

ولی عصر تهران ، انتهای فرجام ، تقاطع آذر و فردوس 

7896848

هاشم آباد ، خ خاوران- سه راه هاشم آباد 3708923

هفت چنار ، ابتدای خ خوش جنوبی 5718143

ابن سینا ، شهرک قدس فاز1  88070106

ارسباران )هنر) خیابان شريعتی خیابان جلفا 8864818-

 20

اقوام میدان ابوذر،انتهای 20متری ابوذر66231119  

امیركبیر ، میدان پیروز ، خ قیطريه 22212392

انديشه ، شريعتی نرسیده به پل سیدخندان 88505514

بانو )سرو( ، خیابان ولیعصر، كوی ساعی 88799154

بهمن ، میدان راه آهن،میدان بهمن 55058893-

55058892

پايداری ، خیابان شکوفه- خیابان شهید كاظمی   33312300 

تهران ، انتهای بزرگراه رسالت 44143777

جوان ، خیابان خاورانـ  نرسیده به میدان بسیج 5- 

33730002

خانواده ، نارمك،میدان هالل احمر 77826475

خاوران ، خاوران نرسیده به پل بسیج 5-3373002

سالمند ، میدان امام حسین ، 17 شهريور  33358688-9

سالمت  ، رسالت،خیابان هنگام 77491554-77491491-

  77491492

شفق ، خیابان يوسف آباد 887717149

شهر بلوار ،  دهکده المپیك 44143779-80  

شهر تهران ، پاركشهر 6666666

طبرستان ، بلوار امیركبیر ا 44723479

طبیعت)اشراق ( فلکه دوم تهرانپارس 77327685-

77327686

قانون ، شهرک غرب ، خ ايران زمین شمالی 88070403  

كاج ، خ شريعتی-روبروی بهار شیراز 77609854

كودک ، خیابان شريعتی،روبروی خیابان دولت 22646913  

معرفت ، آيت اهلل كاشانی ، بلوار شهران 44309559

نابینايان ، خ شريعتی-نرسیده به پل سید خندان 88739770  

نیاوران ، روبه روی پارک نیاوران 2-22287081

وال ء ، شهرری،میدان نماز 33749134

هنگام ، بلوار دالوران ، آزادگان شمالي 77491491

آبگینه، خیابان سی تیر 66675614-33111246

آثار شهدا ، تقاطع بزرگراه آفريقا وو مدرس 8836831

آزادی ، میدان آزادی 66055029

ايران باستان ، خیابان امام خمینی جنب باغ ملی 66672061

پست و تلگراف و تلفن ، خیابان امام خمینی ، باغ ملی 

6700503

تماشاگه زمان ، خیابان شهید فالحی 2417337

زمین شناسی ، خیابان آزادی 9171301

سکه ، خیابان امام خمینی 3111091  

سیزده آبان ، خیابان امام خمینی 6701915

سینما ، خیابان الله زار ک پیرنیا 39163281

شهدا ، خیابان طالقانی 836827

صنايع دستی ايران ، ولنجك

صنعت برق ، میدان شهدا  3262328

طبیعت و حیات وحش ، خ دارآباد بعد از آجودانیه 2290002

علوم دانشگاه تهران ، خیابان انقالب اسالمی دانشگاه تهران

فرش ايران ، خیابان كارگر شمالی 657707

مجموعه فرهنگی آزادی ، میدان آزادی 6023951

مردم شناسی ، میدان 15 خرداد كاخ گلستان 3110653

ملل ، خیابان ولی عصر  2282031

ملی ايران ، خیابان امام خمینی 6702061 

ملی آب ايران ، خیابان ولیعصر  كاخ سعد آباد 2282031

ملی ملك ، خیابان امام خمینی 6726653

نظامی ، خیابان ولیعصر 2283093

نقاشی پشت شیشه ، تقاطع خیابان هدايت و تنکابن 

7526777

نگارگری آبکار ، خیابان ولیعصر 228203    

نیروی هوائی ، میدان آزادی 

هنرهای زيبا ، خیابان ولیعصر  ، كاخ سعد آباد 2282031

فرهنگسراهای تهران

موزه های تهران

كتابخانه های تهران



پيش شمارهاستان ها 

پيش شماره تلفن های بين المللی

کد استاننام استان

 021 استان تهران

026البرز

 025قم

 086 مرکزی

024زنجان

 023سمنان

081 همدان

028قزوین

کد استاننام استان

031اصفهان

044آذربایجان غربی

011مازندران

074کهگیلویه و بویراحمد

083کرمانشاه

051خراسان رضوی

045اردبیل

017گلستان

کد استاننام استان

041آذربایجان شرقی

054سیستان و بلوچستان

087کردستان

071فارس

066لرستان

034کرمان

056خراسان جنوبی

013گیالن

کد استاننام استان

077بوشهر

076هرمزگان

061خوزستان

038چهار محال و بختیاری

058خراسان شمالی

035یزد

084ایالم

كدنام كشور

994آذربايجان

54آرژانتین

آفريقای 
27جنوبی

آفريقای 
236مركزی

355آلبانی

49آلمان

1آمريکا

244آنگوال

43اتريش

351اتیوپی

962اردن

374ارمنستان

598اروگوئه

291اريتره

7371ازبکستان

34اسپانیا

61استرالیا

372استونی

43اطريش

كدنام كشور

93افغانستان

213الجزاير

503السالوادور

971امارات

62اندونزی

44انگلستان

25اوگاندا

380اوكراين

39ايتالیا

98ايران

353ايرلند

593اكوادور

354ايسلند

18094باربادوس

18093باهاما

973بحرين

55برزيل

673بروئنی

32بلژيك

359بلغارستان

880بنگالدش

كدنام كشور

229بنین

267بوتان

و  بوســنی 
هرزگوين

387

591بولیوی

595پاراگوئه

507پاناما

92پاكستان

351پرتغال

51پرو

95پنال

992تاجیکستان

255تانزانیا

66تايلند

886تايوان

1868ترينیداد

7363تركمنستان

90تركیه

216تونس

676تونگا

18099جامائیکا

كدنام كشور

359جزاير قناری

692جزايرمارشال

237چاد

86چین

42چك

45دانمارک

508دومینیکا

1809دومینیکن

250رو آندا

7095روسیه

40رومانی

243زئیر

260زامبیا

64زالند نو

263زيمبابوه

81ژاپن

225ساحل عاج

684ساموآ آمريکا

685ساموا غربی

94سريالنکا



سالنامه تئاتر ایران

كدنام كشور

1758سنت لوسیا

ســنت 
وينسنت

1784

1869سنت كیتس

65سنگاپور

221سنگال

46سوئد

41سوئیس

249سودان

597سورينام

963سوريه

252سومالی

148سیشل

56شیلی

و  صربســتان 
مونته نگرو

381

996عربستان

968عمان

233غنا

33فرانسه

358فنالند

679فیجی

63فیلیپین

كدنام كشور

357قبرس

7331قرقیزستان

974قطر

855كامبوج

237كامرون

1كانادا

82كره جنوبی

850كره شمالی

385كرواسی

506كاستاريکا

57كلمبیا

242كنگو

254كنیا

53كوبا

269كومور

965كويت

241گابون

220گامبیا

955گرجستان

1473گرنادا

502گواتماال

671گوام

224گینه

كدنام كشور

240گینه استوايی

245گینه بیسائو

856الئوس

961لبنان

266لسوتو

48لهستان

352لوكزامبورگ

231لیبريا

218لیبی

265ماالوی

356مالت

960مالديو

60مالزی

223مالی

36مجارستان

212مراكش

20مصر

976مغولستان

389مقدونیه

222موريتانی

230موريس

258موزامبیك

95میانمار

كدنام كشور

52مکزيك

674نائورا

264نامیبیا

977نپال

47نروژ

نــگارا پرونئی 
دارالسالم

267

227نیجر

505نیکاراگوئه

509هائی تی

31هلند

91هند

504هندوراس

752هنگ كنگ

39واتیکان

58ونزوئال

84ويتنام

969يمن جنوبی

967يمن شمالی

381يوگسالوی

30يونان

375بالروس

يادداشت بخش تلفن های ضروری



55638066چهار راه مولویآرش
22714022میدان تجریش، جنب بیمارستان شهداآستارا

33364668میدان آیت اله بروجردیآسمان آبی
66400152خ جمهوری، تقاطع خ ولیعصر )عج(آسیا

88907171خ ولیعصر)عج( نرسیده به خ زرتشتآفریقا
تعطیلخیابان جمهوريارم

33913179خیابان جمهورياروپا
22370001شهرک قدس، بلوار اصلی فرحزادیاریکه ایرانیان

66926797خیابان آذربایجانالمپیا
میــدان استقالل از  باالتــر  ولیعصر)عــج(،  خ 

88939090ولیعصر)عج(

خ دکتر علی شــریعتی، روبه روی خ بهار ایران
77538711شیراز

منطقه 6، بزرگراه شــهیدگمنام، بزرگراه ایوان شمس
88015228کردستان

بزرگراه شیخ فضل ا... نوری، شمال تقاطع برج میالد
8585همت

تعطیلخیابان الله زارالبرز
تعطیلخیابان جمهوريبرلیان

88965570بلوار کشاورز، رو به روی پارک اللهبلوار
66234017خ ابوذر، خ سجاد جنوبی، میدان بهارانبهاران
66419882میدان انقالببهمن
66926953میدان انقالب، ضلع جنوب غربیپارس

33487020مشیریه، پارک خلیج فارسپامچال
88312631شمال میدان هفت تیر، ابتدای مفتح شمالیپایتخت

44971930بزرگراه شهید ستاری، نبش پیامبر مرکزیپردیس کوروش
77410630خ دماوند، تقاطع سیمتری نارمکپردیس ماندانا 

23162خ ولی عصر)عج( ابتدای بزرگراه نیایشپردیس ملت
84480خ شهید بهشتی، تقاطع خ خالد اسالمبولیپردیس آزادي 
چهارراه یافت آبــاد، میدان معلم، اول بلوار پردیس تماشا

66656122مدائن

خ کارگــر جنوبی، میــدان رازی، خ هالل پردیس رازی
55426451احمر

شــهرری، اتوبان شــهید آوینی، خ کریم پردیس راگا
55904040شیرازی

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشــانی، پردیس زندگی
44004800بلوار اباذر

33124218میدان شهدا، ضلع جنوب غربیپردیس شکوفه 
اتوبان نواب، بعد از پل حق شــناس، بلوار پردیس کیان

55861000چراغي
88829641خ انقالب، رو به روی الله زار نوپیام انقالب

33704040میدان خراسانپیوند
77434570پیروزي- چهارراه کوکاکوالپیروزي

33114786خیابان الله زارتابان
تعطیلچهارراه مولويتمدن
55643836سرپل جوادیهتوسکا
77504329میدان امام حسین )ع(تهران

77560541اتوبان امام علی، خیابان شهید مدنیتیراژه 2
تعطیلخیابان قزوینتیسفون
76271002شهر پردیس - میدان عدالتجام جم
تعطیلخیابان هالل احمرجام جم

66465307خیابان جمهوريجمهوري
22203031خ دکتر شریعتی، باالتر از پل آیت اله صدرجوان 

66630941خ قزوین، خ سبحانی، تقاطع خ فالحجی

66726431تهران، خیابان جمهوری تقاطع حافظچارسو
33115386خ جمهوری، روبه روی باغ سپه ساالرحافظ
تعطیلخیابان رودکيخرم
55414490خیابان کارگر جنوبيخیام

بزرگراه همت )غرب(، دهکده المپیک، خ دهکده )المپیک(
44764086ورزش

33346760میدان امام حسینرنگین کمان
33913768خیابان الله زارنورودکي

33114915خیابان الله زارسارا )ونوس(
تعطیلخیابان 17 شهریورسایه

65268077شهریار، میدان امام خمیني، کوچه یاسرسپهر شهریار
66417670خ انقالب، تقاطع خ وصال شیرازیسپیده 
تعطیلپایین تر از میدان منیریهستاره

33929728الله زار- کوچه باربدسحر )مترو(
خ شــریعتی، بین خ بهار شــیراز و سه راه سروش

77502929طالقانی

خ جمهــوری، بیــن خ اردیبهشــت و خ سعدی
66468461فروردین

47256خ جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار اللهسمرقند
77844076خ شهید مدنی، چهار راه سبالنشاهد )شقایق(

تعطیلمیدان شوششباهنگ
66948730میدان انقالب، ضلع جنوب غربيشهر تماشا

33114494الله زار- کوچه باربدشهرزاد
66407777نرسیده به چهارراه جمهوريشهرقشنگ

55643738سرپل راه آهنشیرین
77632009خ دکترعلی شریعتی، تقاطع سه راه طالقانیصحرا

خ طالقانی غربی، بین خ شیرازی و میدان عصرجدید
88962550فلسطین

56126425اسالمشهر، خ کاشاني، جنب شهر بازيفجر اسالمشهر
55396389خ کارگر جنوبی، میدان قزوینفرخ

88829785خ انقالب، روبروی الله زار نوفردوسی
خ دکتر علی شــریعتی، قلهک، باالتر از خ فرهنگ

22601205دولت
فرهنــگ ربــاط 

56215941رباط کریم، پارک معلم، جنب شهرداریکریم
66463269خ طالقانی، میدان فلسطینفلسطین 

88896845میدان ولیعصر)عج(، ضلع جنوب غربیقدس
44518632بلوار اصلي تهرانسر، جنب کوچه سومققنوس
225643553خیابان شریعتي، خ یخچالقلهک
66885047خ رودکی، نرسیده به خ دامپزشکیکارون
88728266خیابان خالد اسالمبوليکانون

تعطیلخیابان الله زارنوکریستال
66408321چهارراه طالقانيکوثر )قیام(

تعطیلمیدان شهید نامجوکوچ 
88718713یوسف آباد، نرسیده به میدان فرهنگگلریز
77410982تهران نو- 30 متري نارمکماندانا
تعطیلمیدان امام حسینمراد

تعطیلخیابان الله زارمرجان
66928686میدان انقالب، ضلع جنوب غربیمرکزی

22719001خ ولیعصر )عج(، ایستگاه باغ فردوسموزه سینما
33798873میدان شهدا، ضلع جنوب شرقیمیالد

33114795خیابان الله زارنادر
33356809خ هفده شهریور، تقاطع خ ابن سیناناهید

سينماهای تهران
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88922028گالري اُ: خیابان استاد نجات اللهي
88866345 -88860703آب /  انبار: خیابان انقالب -دروازه دولت

22287547گالري 26: فرمانیه شرقي
09356040055پلتفرم 28: خیابان انقالب -دروازه دولت

88731403گالري 7 ثمر: خیابان مطهري
26851638 -26851748گالري Ag:خیابان زعفرانیه، 

09356040055گالري W01: خیابان انقالب -دروازه دولت
22555388گالري آبي: خیابان دولت، دیباجي جنوبي

26210395گالري آتبین: خیابان ولي عصر قبل از پارک وي
نگارخانه آتشزاد: خیابان ولیعـــصر، نرسیـده به میـدان 

88884407 -88884572ونک

88326689گالري اثر: خیابان ایرانشهر، کوي برفروشان
22286143نگارخانه احسان: اقدسیه، آجودانیه

9-88829086- 88441412گالري آران: کریم خان زند، خیابان خردمند شمالي
22666034گالري آران پالس: خیابان ولیعصر

گالری آرت سنتر: خیابان شــریعتی، ضلع شمال غربی 
22601130پل صدر

22210345 -22210349گالری آرت سنتر دو: فرمانیه، بلوار اندرزگو
......گالری آرت النژ: انتهای خیابان فیاضی)فرشته(

26211731گالري آرت لند: بزرگراه مدرس،نرسیده به پارک وي
88031652 نگارخانه آرته: ونک، شیراز جنوبي

88591386گالری اردیبهشت: شهرک غرب، خیابان حسن سیف
88727083 -88716401گالري آریا:  خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه عباس آباد

22601216گالري آریانا: الهیه،انتهاي خیابان مریم شرقي
66935124- 66935533نگارخانه آشیانه مهر:  میدان انقالب،خیابان کارگرشمالي

گالري اعتماد ســه و چهار:خیابان باهنر)نیاوران(،نبش 
26150496خیابان دلشاد

22747405 -22724442گالري اعتماد  یک و دو:  نیاوران،میدان یاسر،خیابان یاسر
88012334 -88336757گالري افرند:  بزرگراه جالل آل احمد،خیابان جهان آرا

26202611 -22054128نگارخانه الهه:  خیابان آفریقا، انتهاي خیابان گلفام

88824520 -88592126گالری اِمکان:  میدان هفت تیر ، کوچه آقامحمدی
88603050 -88603051نگارستان آن: ونک، خیابان سئول

88603050 -88603051نگارستان آن دو:  ونک، خیابان سئول، شماره 28 
22006647گالری آوا:خیابان شریعتی، پل رومی

22617098گالري ایده پارسي:  خیابان شریعتي ، خیابان کالهدوز
22112945- 22376142نگارخانه آیرین:سعادت آباد، میدان کاج

88867109 -88316198گالري ایگرگ:خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر
22207375نگارخانه بنفشه:  خیابان شریعتی، خیابان موسیوند

22208797 داخلي 111نگارخانه بهنام دهش پور: خیابان شهید لواساني) فرمانیه(
88654358گالری بیرنگ:  خیابان ظفر، بین مدرس و افریقا

گالري پروژه هــاي آران:  خیابان نوفل لوشــاتو، کوچه 
66707975لوالگر

22915856 -22251187گالري پیمان: میدان محسني، میدان کاظمي
22600296 -22005452گالري ترانه باران:خیابان شریعتي،پل رومي

کافه گالري تماشاخانه ایرانشهر:خیابان ایرانشهر، پارک 
88349365هنرمندان

22653267گالری جانا: خیابان مقدس اردبیلی، انتهای کوچه حیدری
22668740گالري جرجاني:خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وي

22587879نگارخانه حنا:خیابان دولت، ابتدا بلوار کاوه
گالري خاک:  خیابان شریعتي، دو راهي قلهک، خیابان 

22605465بصیري

88836671گالري خانه هنرمندان:  خیابان طا لقاني
22650280گالري خاورمیانه:  خیابان آفریقا،باالتر از بلوار اسفندیار

22912451پلتفرم داربست:ظفر، خیابان ناجي
گالری دستان +2:خیابان فرشته، پالک 82

88931744گالري دنا: خیابان سپهبد قرني، بعد از چهار راه طالقاني
22059323 -26219708نگارخانه دی:  خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار

22727010 -22727011گالري راه ابریشم :خیابان لواساني غربي)فرمانیه(

گالري راه ابریشم - پارک الله:بلوار کشاورز
88734465 گالري رج:خیابان بهشتي،خیابان پاکستان

22176280 -22176279گالري رف:  زعفرانیه، آصف، خیابان حسیني

 84361558-84361535گالري رواق هنري میالد:برج میالد تهران

22413757 -22725524گالري روز: خیابان ولیعصر،بعداز پمپ بنزین باغ فردوس
88591425 -88591429گالري روژ:شهرک غرب، فاز 3، خیابان حسن سیف

66418370گالري زرنا:خیابان انقالب، بین وصال و دانشگاه تهران
88860439گالري زیرپله: خیابان ایرانشهر،خیابان کالنتري

22023114گالري زیرزمین دستان:  خیابان فرشته، خیابان بیدار

گالري ژینوس:  خیابان دکتر حسین فاطمي
نگارخانه ژیوار:  خیابان شــریعتي، خیابان ظفر، خیابان 

آقازاده فرد
8-88504226- 88504229گالري ساربان:  خیابان دکتر بهشتي، خیابان صابونچي

گالري سام آرت دستان:خیابان فرشته، سام سنتر، طبقه 
اول

 22023114

22810015 -22814892گالري سایه )یک و دو(: نیاوران،خیابان جمشیدیه 
22202256 -22231480گالري سبحان:بزرگراه صدر، خروجي کامرانیه

نگارخانه ســهراب:  خیابان خرمشــهر، خیابان شهید 
88504410 -88504411عربعلی

88711305 -88102422گالري سیحون:خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 11 

22174346گالري سیحون دو: خیابان مقدس اردبیلی 

22873337نگارخانه سیمرغ: باالتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا

88376623 -88376625نگارخانه سین: شهرک غرب، خیابان هرمزان

88207022 -88207000گالري شاخه طوبي:خیابان ولیعصر

22670726 -22212629گالري شکوه: فرمانیه،بلوار اندرزگو

22271693 -22221944گالري شلمان: میرداماد، نرسیده به شریعتي

88939577 -88346029گالري شماره شش:  خیابان میرزاي شیرازي

22886052 -22886054گالري شنگرف: خیابان شریعتي، خیابان جلفا 

22394639 گالري شهرکتاب  فرشته 1 و 2:  میدان تجریش

نگارخانه های تهران



  26601052 -26601049گالري شهریور: الهیه، خیابان خزر شمالي، بن بست هرمز
نگارخانه شــیث:چهارراه ولیعصــر ، ضلع جنوبي پارک 

  66707681 -66709185 دانشجو 

  88343969 -88828489 گالري شیرین:خیابان کریمخان زند، خیابان سنایي

88343969 -88828489گالري شیرین دو:خیابان کریمخان زند، خیابان سنایي

88343969 -88828489 گالري شیرین سه: خیابان کریمخان زند، خیابان سنایي

  88944147 -88944148نگارخانه شیال: خیابان  ولیعصر ، باالتر از خیابان  طالقاني 

گالري شــین:زعفرانیه )خیابان فالحــي(، نبش پرزین 
22410459بغدادي

22589101  -22571537نگارخانه صا:پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 134

22842210 -22842211نگارخانه صد رنگ: پاسداران ،خیابان محمودگل نبی

گالري طراحان آزاد:خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحي 
شقاقي

88027181 - 88008676

88072148نگارخانه عقیلی: شهرک غرب، خیابان سیمای ایران

22717360نگارخانه علیها: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس

 88791459 -88796809گالري فرامرزی :میدان ونک، خیابان ونک

گالري فرهنگسراي نیاوران: خیابان پاسداران، مقابل پارک 
22287081 -22287082نیاوران

22287081 -22287082گالري فرهنگسراي نیاوران دو:خیابان پاسداران

 26114346 -26113946کافه گالري فرهنگسراي نیاوران:خیابان پاسداران

 22854344 -22846922 گالري کارگاه هنر: پاسداران،خیابان شهید کشوري

گالري کاف: ولنجک، میدان دانشگاه شهید بهشتي

22004221نگارخانه کاوه: خیابان ظفر ،انتهای فرید افشار

نگارخانه کبیري: خیابان دیباجــي جنوبي، باالتراز پارک 
ارغوان

22781139

نگارخانه کمال الدین بهزاد: بلوار کشــاورز، نبش خیابان 
1688960453آذر

88960453نگارخانه کمال الدین بهزاد دو: بلوار کشاورز

نگارخانه گل نرگس: خیابان استاد مطهری، قبل از چهارراه 
88841231سهروردی، 

22541589گالري گلستان: خیابان دروس، خیابان کماسایي

نگارخانه گلهاي من: فرمانیه غربي)شــهید لواســاني(، 
22398159 -22398152پالک156

آرت شــاپ گنجه: میــدان قدس، خیابــان دربند، نبش 
 22709937 -22753713ناودانک 

مجموعــه الجــوردي: خیابــان کریمخــان، خیابان 
88911689 -88911690نجات الهي )ویال(

88960492 -88962339نگارخانه الله: خیابان دکتر فاطمي، ضلع شمالي پارک الله

 88898702 -09304936530کافه گالري لومانو: خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ

کافه گالري مارکوف: انتهاي خیابان مطهري،بعد از خیابان  
09193972207شریعتي 

22045879گالري ماه: خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره 26 

 22255354 -22277802گالري محسن: ظفر، خیابان ناجي، خیابان فرزان

نگارخانــه مریم: خیابــان کریمخان  زنــد، نبش خیابان 
88922121نجات اللهي شمالي

گالری مریم فصیحــي :  دروس، خیابان وارســته،کوچه 
  22008654مشایخي

22067442 -22067442گالري مژده: سعادت آباد، خیابان عالمه شمالي

88051674 -88067566 گالري مس نگار: خیابان مالصدرا، شیراز شمالي

88939046 -88939047نگارخانه مهروا:خیابان کریم خان زند

گالري موزه رضا عباســي: خیابان شریعتي، نرسیده به پل 
88513002 -88513003سیدخندان

22058630 -22013178گالري موسسه ماه مهر: خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 

22541606نگارخانه مینا: خیابان پاسداران، گلستان دوم )فالح زاده( 

گالري نات: خیابــان قائم مقام فراهاني، پایین تر از خیابان 
  88822010 -88837647استاد مطهري، 

22666143گالري نار: خیابان ولیعصر،بین محمودیه و زعفرانیه

نگارخانه نقش جهان: نیاوران،از میدان یاســر یه ســمت 
22735270 -22716220تجریش

نگارخانه نقشینه: بزرگراه اشــرفی اصفهانی ،ابتدای باغ 
44618121 -44618122فیض

88603050 -88603051بنیان نگارستان آن:ونک، خیابان سئول، شماره 44 

گالري نگاه: لواســان، بلوار اصلي)امام خمیني(، خیابان 
  26565385 -26546721شکوفه

گالري نگاه پالس: لواسان، بلوار اصلي، نرسیده به میدان 
26548914 -26546721گلندوک

22588040گالری هپتا: خیابان پاسداران، خیابان اختیاریه جنوبی

22763509گالری هشتاد و سه: خیابان پاسداران ،گلستان دوم 

  88308320 - 88832016- گالري هفتان: میدان هفت تیر،بهار شیراز،سلیمان خاطر

88863596-8گالري هما: خیابان کریم خان زند، خیابان سنایي

22873399 -22872481نگارخانه هنر: شریعتي، سیدخندان، خیابان جلفا 

26412187گالري هنر امروز:خیابان میرداماد )غرب به شرق(

مرکز هنرها ي  معاصر ســازماناب: خیابان انقالب، دروازه 
88866345 -88860703دولت

88706984گالري هور: خیابان مطهري، خیابان میرزاي شیرازي  

 88515415 -8005195نگارخانه هوم: خیابان قائم مقام فراهاني، خیابان چهارم

88047698  -88047698نگارخانه والی:میدان ونک، خیابان شهید خدامي

88513933 -88513934گالري ویستا:خیابان مطهري ، خیابان میرعماد 



سالنامه تئاتر ایران

باغ پرندگان 
خیابان هنگام،خیابان 35 متري استقالل

تلفن : 77075215 -  77075214
باغ موزه مینیاتوری    

)خیابان جانبازان غربی- نبش اتوبان امام علی )ع
شماره تماس: 26142114

بوستان 15 خرداد 
 یافت آباد، میدان معلم، خ تختی ،خ شهید یادگار

بوستان آبشار 
بزرگراه همت بعد از جنت آباد ، روبروی دریاچه 

چیتگر
بوستان آب و آتش )حضرت ابراهیم(

غرب بزرگ راه شهید مدرس، بزرگراه حقانی
بوستان آزادگان    

ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، تقاطع بزرگراه شهید 
حقانی و رسالت

 تلفن: 88751000
بوستان آزادگان 

میدان بسیج، بزرگراه آزادگان، جنوب بوستان 
آبی آزادگان  

 تلفن: 33860695
بوستان آبی آزادگان 

میدان بسیج، بزرگراه آزادگان ، بخش غربی 
محله مشیریه

بوستان آزادی 
 خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف  

 تلفن: 66048259 
بوستان آالله 

 خیابان 17 شهریور، خیابان عجب گل، جنب 
هاشمی پور  

 تلفن: 33721719
بوستان ابوذر 

 خیابان ابوذر، خیابان قفیلی، کوچه دکتر حسابی
تلفن: 55735840

بوستان اسفند 
بزرگراه بعثت، خیابان خزانه بخارائی

 تلفن: 55667695-6
بوستان اعتماد 

خیابان بریانک، میدان بریانک، تقاطع خیابان 
نوری و دعوتی 

 تلفن: 55738957
بوستان المهدی 

جنوب شرقی میدان آزادی، جنب بزرگراه سعیدی
 تلفن: 66048259 

بوستان الهادی 
میدان بهاران، خیابان حمید عسگری غربی

بوستان اندیشه )صحرائی شمالی( 
شهرری، خیابان 13 آبان، انتهای خیابان امانی

بوستان اوستا 
تهران نو، خیابان بصیر، انتهای خیابان شواخ

تلفن: 77477352 
بوستان ایثار 

خیابان فدائیان اسالم، بلوار امام حسین، خیابان 
آیت اهلل منتظری 

 تلفن:33759868
بوستان باغ نو 

بلوار دهکده المپیک، بلوار شمالی استادیوم آزادی، 
تقاطع 12 متری ساحل

بوستان بسیج 
بلوار ابوذر، پل سوم، تقاطع شهید محالتی و ابوذر     

تلفن: 33052731
بوستان بعثت 

آدرس: بزرگراه بعثت، خیابان شهید صابونیان16  
بوستان بعثت 

بزرگراه تندگویان، نبش خیابان هفتم  
 تلفن: 5503331

بوستان بهاران 
خیابان شوش، نرسیده به میدان شهید هرندی

تلفن:  55613538
بوستان بهاران 

بزرگراه سعیدی، خیابان عسگری، خیابان فرد 
محمدی     

تلفن: 66233986 و 66232997
بوستان بهارستان ) تسلیحات ( 

وحیدیه، جنب مسیل باختر
تلفن: 66015928

بوستان بهشت مادران 
بزرگراه همت، خیابان جلفا، خیابان شهید 

کاویان غربی
تلفن: 22881115   

بوستان بهمن 
میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان

بوستان بیست و دوم بهمن 
 خیابان قزوین، تقاطع خیابان برادران عرب و خیابان 

شهید پهلوانی
تلفن: 55708684

بوستان بیست و دوم بهمن 
خانی آباد نو، تقاطع بلوار میالد و خیابان صمدی 

روبروی آتش نشانی 
تلفن: 55004168

بوستان پردیسان 
 آدرس: بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری، امتداد 

اتوبان همت
 تلفن: 88279603

بوستان پردیس بانوان 
میدان بسیج، ابتدای بزرگراه آزادگان، شمال 

بوستان آزادگان
تلفن: 33461616-19  

بوستان پلیس 
بزرگراه وفادار، بعد از میدان قنات کوثر

تلفن: 77361770
بوستان پیروزی 

خیابان پیروزی، خیابان سی متری نیروی هوایی 
 تلفن:  77477029  

بوستان تورج بهمنی نژاد 
شهران، بلوار شهران، پشت کانون اصالح و تربیت   

بوستان توسکا 
بزرگراه آزادگان، تقاطع بلوار شهرزاد و خیابان 

صالحی 
بوستان جانبازان ری   

شهر ری - خیابان 13 آبان
تلفن: 33391450

بوستان جانبازان )غدیر(    
محله شمیران نو، خیابان هنگام
بوستان جمشیدیه - فردوسی 

خیابان شهید باهنر، خیابان شهید امیدوار     
تلفن: 22287793
بوستان جوانمردان

همت غرب،جنوب دهکده المپیک ا توبان 
حکیم غرب

بوستان چیتگر 
اتوبان تهران- کرج، بعد از خروجی شهرک راه آهن

بوستان خرگوش دره   
شمال اتوبان تهران- کرج، بعد از بلوار غربی 

استادیوم آزاد
بوستان خلیج فارس 

خیابان شریعتی، خیابان یخچال
بوستان خلیج فارس )پامچال(    

مشریه، خیابان بوعلی غربی   
تلفن: 33878383

بوستان خواجوی کرمانی    

خیابان شوش، خیابان هرندی، تقاطع میرزاپور  
تلفن: 55806611

بوستان دانش 
شهر ری، میدان معلم، بلوار سلمان فارسی، 

خیابان دانش
بوستان دانشجو 

خیابان انقالب، چهارراه ولیعصر
 تلفن: 66469201

بوستان دوازده فروردین 
خیابان فدائیان اسالم، خیابان ابریشم، خیابان 

مطهری
بوستان رازی 

خیابان قزوین، خیابان مرادی، جنب شهرداری 
منطقه 11  

تلفن: 55409227 - 55404028
بوستان رسالت 

ضلع شمال بزگراه رسالت، جنب پل سیدخندان
تلفن: 22863492

بوستان رضوان 
بزرگراه نواب، خیابان کمیل، جنب قصرالدشت   

 تلفن: 55726327
بوستان ریحانه 

خیابان جنت آباد شمالی، خیابان گلستان شرقی
بوستان زکریای رازی 

خیابان فدائیان،میدان شهرری 
 تلفن: 55901260  

بوستان زمزم 
خیابان زمزم، خیابان تقوایی 

تلفن:55841993  
بوستان ساحل 

آدرس: بزرگراه ستاری، تقاطع خیابا شهید باهنر و 
خیابان صفدر نظری

بوستان ساعی 
خیابان ولیعصر ) عج(، جنب خیابان ساعی، پایین 

تر از توانیر  
تلفن: 88876725 -88788208

وستان ستارخان 
خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نبش مسجد 

مکتب الصادق  
 تلفن: 66507010

بوستان سحر 
جاده دماوند، جنب خیابان آهوئی 

 تلفن: 77329368
بوستان سرخه حصار 

انتهای خیابان دماوند، جنب ترمینال شرق
 تلفن: 77703119

بوستان سردار جنگل 
بزرگراه بعثت، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، 

خیابان میرفتاح
بوستان سعادت آباد 

 باالتر از میدان کاج، خیابان دوم سعادت آباد 
-خیابان رامین عبقری

تلفن : 22379123
بوستان سالمت 

بزرگراه سعیدی، خیابان مسجد، جنب شهرداری 
منطقه 17

تلفن:66244647
بوستان سهند 

35 متری پاسدار گمنام، بعد از میدان امام 
حسین )ع(

 تلفن: 33065555
بوستان شاهد 

خیابان پونک، تقاطع بلوار سردار جنگل و میرزا 
بابائی 

 تلفن: 44409888
بوستان شریعتی 

خیابان دکتر شریعتی، باالتر از سیدخندان   
 تلفن: 22882055
بوستان شریعتی 

بزرگراه سعیدی، میدان شهید محمدرضا سروری، 
خیابان جانباز،          

تلفن: 55838435
بوستان شفق 

خیابان یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد 
آبادی، خیابان 19   

تلفن: 88720545
بوستان شقایق 

بزرگراه  سعیدی )جاده ساوه(، پائین تر از شهرداری 
منطقه 18، تقاطع خیابان پژاوند

بوستان شقایق    
انتهای خانی آباد نو، خیابان میثاق، نبش میدان 

شقایق  
 تلفن: 55038900

بوستان شکوفه های انقالب 
فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 

شهید وحدتی پور
تلفن: 44247239
بوستان شمشیری 

خیابان 20 متری شمشیری، نبش خیابان ملکی
 تلفن: 66632862

بوستان شوش 
میدان شوش، تقاطع خیابان ری و خیابان 

صاحب جمع 
تلفن:33554950

بوستان شهدای یافت آباد 
یافت آباد، بلوار الغدیر، میدان الغدیر  

تلفن: 66303377
بوستان شهید کاظمی    
بزرگراه آزادگان - محدوده جنوب شرقی 

میدان جهاد
بوستان شهر )پارک شهر(

خیابان وحدت اسالمی، نبش خیابان فیاض بخش
تلفن: 66730018 

بوستان شهرآرا 
 خیابان ستارخان، خیابان شهرآرا

بوستان شهروند  
سیدخندان، بزرگراه رسالت، خیابان حاجی پور

 تلفن: 22306486
بوستان شهید رجائی    
بزرگراه شهید رجائی، تقاطع خیابان ابریشم

تلفن: 55021758
بوستان صدف 

شمیران نو، میدان هروی، خیابان بهشت
تلفن: 22930244
بوستان طالقانی 

بزرگراه شهید حقانی، بعد از پل بزگراه مدرس
تلفن: 22223025

بوستان غدیر 
شادآباد، جاده سعیدآباد، طرح 76 متری سعیدآباد   

تلفن: 66792636
بوستان فدائیان اسالم 

خیابان خاوران، تقاطع بزرگراه آهنگ
بوستان فدک 

خیابان گلستان، خیابان فدک، نرسیده به میدان 
هالل احمر 

تلفن: 77255960 
بوستان قائم 

بلوار یافت آباد، تقاطع حیدری شمالی و بلوار معلم
تلفن: 66220606

بوستان قیطریه 
خیابان قیطریه، نرسیده به میدان پیروز، جنب 

خیابان روشنگر
تلفن: 22215079

بوستان کاج 
جنت آباد، خیابان 35 متری الله شرقی

 تلفن: 44475600
بوستان کوثر 

باغ  ها و بوستان های عمومی تهران



انتهای بلوار استاد معین، خیابان هاشمی
بوستان کوثر 

 دامنه جنگلکاری بوستان لویزان
بوستان کوثر 

خیابان ری، تقاطع خیابان خراسان
 تلفن: 33555300

بوستان کودک 
شهرک قدس، تقاطع ایران زمین و خواردین

تلفن: 88578402
بوستان کوکب 

خیابان آذری، خیابان توکلی 
تلفن: 66632862

بوستان کوهسار
انتهای بزرگراه آب شناسان )ایران پارس( ،میدان 

شهران 
بوستان گفتگو 

کوی نصر) گیشا (، انتهای خیابان پیروزی شرقی 
تلفن: 88286072 

بوستان گلریز 
تهرانسر، بلوار نیلوفر 37، جنب خیابان طالبی

 تلفن: 44531326 و 44906349-4 
بوستان گلریزان 

ولنجک، بلوار دانشجو، باغ گلریزان   
تلفن: 22703601

بوستان گلها  
تهرانسر، بلوار الله، بلوار گلها 

تلفن: 44531326
بوستان الله 

بلوار کشاروز، تقاطع خیابان کارگر شمالی  
 تلفن: 88950934 و 88969777

بوستان الله 
 بلوار کشاروز، تقاطع خیابان کارگر شمالی  

 تلفن: 88950934 و 88969777
بوستان لویزان 

آدرس: خیابان هنگام، باالتر از چهارراه استقالل 
تلفن: 77443366  و 77446862

بوستان نوفل لوشاتو 
میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دالوران، حد 

فاصل تکاوران و آزادگان 
تلفن: 77899080

بوستان مهندس علی محمد مختاری 
خیابان شیخ بهایي شمالي ،20 متري پیروزان ، 

کوچه شهید صابري
شماره تماس:  88216202    

بوستان مادر قائم)عج( )یا بوستان 
نرگس(    

ضلع جنوب غربی بوستان قائم )عج( واقع در منطقه 
18 شهرداری

شماره تلفن : 66220606
بوستان مدرس 

میدان شهرداری، خیابان مدرس، نرسیده به 
میدان مدرس

بوستان مریم 
آزاد راه تهران- کرج، بلوار استادیوم، شهرک آزادی، 

تلفن: 44531326
بوستان ملت 

خیابان ولیعصر) عج(، باالتر از چهارراه نیایش
تلفن: 22042299

بوستان میعاد 
بزرگراه آیت اهلل کاشانی، جنب گلستان دوازدهم    

تلفن: 44071144
بوستان نارنج 

بلوار ابوذر، ضلع جنوب خیابان پاسدار گمنام  
 تلفن: 33181920 

بوستان نرگس 
تهرانسر،میدان اصلی تهرانسر 

 تلفن: 44531326
بوستان نظامی گنجوی 

 میدان ونک، خیابان شهید عباسپور) توانیر(

 تلفن: 88788207 
بوستان نور 

آدرس: بریانک، خیابان بریانک، خیابان صالح 
آبادی 

تلفن: 55731593
بوستان نوروز

غرب بزرگراه شهید مدرس،حقانی،  ضلع جنوبی 
بوستان آب و آتش

بوستان نهج البالغه
بزرگ راه شهید همت بین بزرگراه یادگار امام و 

اشرفی اصفهانی 
بوستان نیایش 

اتوبان ارتش ، بلوار قائم ، میدان نیایش
بوستان نیاوران 

 آدرس: پاسداران،ابتدای خیابان شهید باهنر
  تلفن: 22281058 

بوستان والفجر 
میدان بسیج، خیابان قصر فیروزه، انتهای بلوار فجر  

بوستان ولیعصر 
میدان خراسان، انتهای خیابان طیب، نبش خیابان 

عطار باشی    
تلفن: 33720867

بوستان ولیعصر 
بلواربسیج، حد فاصل خیابانهای کمیل و دستواره       

تلفن: 33758363
بوستان والیت 

انتهای اتوبان شهید نواب ابتدای اتوبان شهید 
تندگویان

بوستان والیت - شهر بانوان    
انتهای اتوبان نواب -تقاطع اتوبان تندگویان

بوستان هالل احمر 
خیابان دکتر شریعتی، جنوب میدان شهید قندی 

 تلفن: 88739708
بوستان هنرمندان 

خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نبش خیابان 
برفروشان  

 تلفن: 88826525 
بوستان یاس 

آزاد راه تهران- کرج، بلوار 47 شهرک چیتگر 
 تلفن: 44906349-4
بوستان یاس فاطمی

اتوبان بابایی نرسیده به خیابان )استخر - لشگرک( 
- پارک هایی با ابعاد کوچک تر

12 فروردین: خیابان جمشید سید ، تقاطع 21 
متري مطهري

14معصوم: خ فداییان اسالم جنب شهرک 
14معصوم

17شهریور: خیابان وثوقي تقاطع 15 متري اول
17شهریور: نازي آباد انتهاي خ بوعلي جنوبي

22بهمن: نازي آباد هزاردستگاه خ رایکا مقابل 
دبیرستان شهیداول

تختي: کوي 63و64 تختي
آبان: بلوار معلم خیابان آتشبار

آبان: بزرگراه شهید محالتي - خیابان اکبرآبادي 
- خیابان جباري

آبان: بلوار الغدیرجنوبي جنوبي شهرک مسلمین
آذر: ونک، بزرگراه کردستان، جنب کالنتري 147

آرارات: شریعتي خ کاشف
آزادگان: خ نازي آباد خ کوشا مقابل دخانیات

آزادگان: اتوبان رسالت نرسیده به پل سیدخندان
آزادي: خ آزادي روبروي دانشگاه شریف

آزادي: خ ستارخان ، خ گلنازجنوبي
آالله: کیانشهر -شهرک جمهوري

آالله: خیابان 17 شهریور - خیابان عجب گل
آالله: خ حاجي پورنبش کوچه فردوس

آالله: خیابان وثوقي تقاطع 15 متري سوم
آهنچي: بهشتي خ قنبرزاده جنب پارکینگ طبقاتي

آویني: بزرگراه بعثت - به طرف کمربندي توسکا
ائمه اطهار: خیابان نبرد - چهار ائمه اطهار

 ) ص( - نبش همایون
ابریشم: خ ابریشم ابتداي بلوار دستواره
اتحاد: خ بني هاشم کوچه رحیمي کلور

اختر: خ دستگردي، خ فرید افشار، بلوار راجیان، 
خ دلیري

ارج: ناحیه 1 خ ارج
اردیبهشت: خیابان سپیده شمالي

ارغوان: فلکه دوم تختي جنب شهرداري ناحیه 5
ارغوان: بزرگراه بسیج - نبش ائمه اطهار

ارغوان: شهرک جمهوري خ خواجوي کرماني
ارکیده: خ آسمان -خ محمود آبادي

ارکیده: بهشتي خ پارسا
ارکیده: استادحسن بناشمس آباد

ارکیده: خ هالل احمر جنب شهرک سیمان 
نازي آباد

ارکیده: بلوار معلم شهرک امام خمیني خیابان 
مظفري

ستاد امیر خاني: قیام دشدت
استاد معین: خ آزادي ابتداي بلوار استاد معین

اسفند: خ خزانه شمالي نرسیده به خ شوش مقابل 
ورزشگاه معتمدي

اسالمي: عربعلي خ نیلوفرخ 7
اسالمي )نیلوفر(: خ عشقیار)نیلوفر(- کوي اسالمي

اشرفي: اشرفي اصفهاني ، خ پارک ، نبش کوچه 
استاد نظریي

اشکان: خیابان کرمان - خیابان طاهري
اصفهانک: خیابان پاسدار گمنام - نرسیده به میدان 

امام حسن مجتبي )ع(
اقاقیا: بلوار ابوذر - بعد از پل سوم - خیابان 

مبارز شرقي
اقاقیا: کیانشهر خیابان قره داغي

الغدیر: بلوار الغدیر جنوبي تقاطع آزادگان
المهدي: میدان آزادي -ضلع جنوب شرقي

الهیه شرقي: خ شریعتي، کوچه الهیه
امام حسین: م امام حسین

امام رضا )ع(: بزرگراه امام رضا)ع( تقاطع خ 
مظاهري

امداد غربي: شیخ بهایي، خ امداد غربي
امیرکبیر: خ کیخسرو -روبروي شهرک آزادي

امیرشرفي: خ دماوند -نبش خ امیر شرفي
اندیشه: خ 21 متري مطهري جنوب نیروگاه بعثت

اندیشه 5: خ بهشتي - خ اندیشه - خ اندیشه 5
انقالب: خ زنجان ،خ خشرو

اهل بن علي: خ خاوران -انتهاي خواجوي کرماني
ایثار: بلوار آفریقا، خ روانپور، خ ایثار

باران: خ دبستان
باغات غصر: بزرگراه شهید عباس دوران بعد از 

فروشگاه رفاه
باغات غصر: بزرگراه شهید عباس دوران بعد از 

فروشگاه رفاه
بدر: سپیده جنوبي بعد از خیابان وفایي نژاد

برزگر: خ شریعتي - نرسیده به خ معلم
بسیج: بزرگراه بسیج - بزرگراه محالتي - بلوار 

ابوذر - جنب تاکسیراني
بعثت: بزرگراه بعثت جنب ترمینال جنوب

بنفشه: حسن آباد زرگنده، خ بارگاه
بنفشه: خیابان حیدري جنوبي

بنفشه: خ صالحي - مطلبي توسکا
بني جمال: خ خزانه کوچه بهادري

بهار: خزانه خ عباسي گود حسین نفتي
بهاران: شهرک ولیعصر خیابان شهید رجائي

بهارشیراز: میدان بهار شیراز
بهاره: بزگراه چمران، جنب نمایشگاه بین المللي

بهتاش صفت: نبش نحفي مقدم و بهتاش صفت
بهمن: خیابان شهید رجائي کوچه ابروتن

بهمن: خ دشت آزادگان جنوب فرهنگسراي بهمن
بوسان نسترن: بلوار نور خ فرهنگ فاز 1 شهرک 

حکیمیه
بوسان یازدهم مرکزي: خ مطهري خ یازدهم 

مرکزي بین پ 12 و 18
بوستان واالئیان: خ سي متري اول خ واالئیان

بوستان 188 غربي: تقاطع 45 متري تهرانپارس 
تقاطع خ 188 غربي

بوستان آذین: خ استاد حسن بنا نبش کوچه 
شهید آذین

بوستان آفتابگردان: خ استقالل خ واالئیان
بوستان آالله: امین شیطان بازار

بوستان ابوذر: مقابل مرادیان جنب میدان ابوذر
بوستان احد زاده: بزرگراه رسالت جنب پمپ بنزین 

بین چمران و دردشت
پارک شهر: پارک شهر اولین پارک عمومي شهر 

تهران است
پارک الله: پارک الله در قدیم در خدمت ارتش 

بوده و به نام جاللیه براي میدان اسب دواني و رژه از 
آن استفاده مي شده است. 

پارک طالقاني: این پارک بر روي تپه هاي عباس 
آباد که پارک جنگلي است

پارک بعثت: این پارک داراي دو دریاچه پرورش 
ماهي و قایقراني و آبیاري است. 

پارک ساعي: این پارک در اختیار وزارت کشاورزي 
قرارداست است پس از گسترش این بخش به 

سازمان پارک هاي شهرداري واگذار شده است. 
پارک ارم: 

پارک ملت: این پارک از دو بخش تشکیل شده 
است. دراین پارک مجسمه هایي با مضامین 

گوناگون و با الهام از نام یا تصویر شخصیتهاي علمي 
یا ادبي ایران است. 

پارک آزادگان: فروشگاه و شهر کتاب و نمازخانه از 
امکانات این پار ک تفریحي مي باشد. 

پارک میثاق: زمین بازي کودکان و زمین آسفالت 
ورزشي و نیمکتهاي متعدد و جایگاه آبخوري 
و 6سرویس بهداشتي از امکانات این پارک به 

شمار مي رود. 
پارک شهید رجایي: این پارک شامل زمین بازي 

کودکان و پیست اتومبیل راني است. 
پارک قیطریه: استخر قدیمي پارک به شکل 
هندسي نامنظم و با نرده هایي که اطراف آن را 

احاطه کرده اند. 
پارک جمشیدیه: از زیباترین و دیدني ترین پارک 
هاي تهران بزرگ است و از ویژگیهاي اصلي این 

پارک دریاچه و آبشار و. . است. 
پارک نیاوران: نیاوران

پارک بهاران: سینما و تئاتر بهاران داراي سالن 
نمایش به ظرفیت 623نفر و رستورانو سالن انتظار و 

واحدهاي تجاري است. 
پارک جنگلي کوي نصر: این پارک یکي از مناسب 

ترین گردشگاههاي شهر تهران مي باشد.
پارک شاهین: خ سازمان آب

پارک کودک: زمین بازي کودکان و استخر از 
امکانات موجود در این پارک مي باشد. 

پارک آزادگان: آالچیق هایي از پرندگان و مجموعه 
اي از نمونه هاي گل وگیاه ایجاد شده در این پارک 

محلي مناسب را جهت تفریح و گذراندن اوقات 
فراغت عالقمندان بوجود آورده است. 

پارک شفق: این پارک که باني آن دکتر رضازاده 
شفق مي باشد در باغي که به مستوفي الممالک 

تعلق داشت و با الگوهاي پارک هاي فرانسه 
احداث گردیده. 

پارک المهدي: میدان آزادي ضلع جنوب شرقي
پارک خواجوي کرماني: این پارک شامل دوفاز مي 

باشد که فاز اول آن گود انوري نام دارد. 
پارک زیبا: اتوبان محالتي - خ مازندراني

سرخه حصار: تهرانپارس جنگل سرخه حصار
ورزش: بزرگراه شیخ فضل اهلل نوري تقاطع 

جالل آل احمد
پارک شطرنج: ویژگي اصلي این پارک برگزاري 

کالسها و مسابقات شطرنج مي باشد. 
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