نهادها و سازمانهای فعال در حوزه نمايش

اداره کل هنرهای نمايشي
نشاني  :خيابان انقالب -چهارراه کالج -خيابان استاد شهريار
تلفن00165666-5:
انجمن هنرهای نمايشي ايران
نشاني :تهران .خيابان وليعصر .خيابان زرتشت غربي .پالک  .60واحد 66
کدپستي/ 6165015166 :

تلفکس11666666 - 1 :

پست الکترونيکceo@irantheater.ir :
وب سايتwww.irantheater.ir :
خانه تئاتر
نشاني  :خيابان انقالب -چهارراه وليعصر -خيابان صبای جنوبي -نبش کوچه ماه -ساختمان
آفتاب -طبقه اول
00111116-5
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نشاني  :خيابان فاطمي -خيابان حجاب
11616556
واحد توليدات نمايشي سيما
نشاني  :خيابان وليعصر -روبروی مسجد بالل -خيابان مهناز -شبکه  1سيما
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20265562
اداره کل نمايش راديو
نشاني  :ميدان  65خرداد -جنب دادسرا -ساختمان راديو -واحد آرشيو
55666616-1
شورای عالي انقالب فرهنگي
نشاني  :خيابان فلسطين شمالي -دفتر شورای انقالب فرهنگي -پالک 666
00165566
سازمان ميراث فرهنگي
نشاني  :خيابان آزادی -نبش خيابان زنجان جنوبي
00661616-5
معاونت فرهنگي ارتش
نشاني  :لويزان -چهارراه ميني سيتي -ستاد فرماندهي نيروی زميني ارتش
25115116
معاونت فرهنگي نيروی انتظامي
نشاني  :ميدان انقالب -خيابان کارگر شمالي
تلفن00656125-1:
خانه تئاتر دانشگاهي
نشاني  :ميدان فردوسي -خيابان استاد نجات الهي -کوچه سلمان پاک -پالک -6طبقه اول
بنياد نمايش کودک
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نشاني :سيد خندان ،خيابان خواجه عبداهلل انصاری ،خيابان ابوذر ،کوچه ششم (سر کوچه
کالنتری) پالک  - 65زنگ سوم ،هفت هنر
تلفن22111255:و22106162
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها
نشاني :خيابان حافظ .خيابان استاد شهريار .جنب تاالر وحدت.
تلفن00111125 :
مرکز هنرهای نمايشي حوزه هنری
نشاني :تهران .خيابان حافظ .تقاطع سميه .حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمي .طبقه چهارم،
مرکز هنرهای نمايشي حوزه هنری.
تلفن 11161612 :و 11165655
شبکه چهار سيما ،گروه ادب و هنر
نشاني :خيابان وليعصر .نرسيده به پارکوی .روبه روی مسجد بالل .کوچه مهناز .پالک  .22طبقه
چهارم .گروه ادب و هنر.
تلفن20265562 :
اداره کل هنرهای نمايشي راديو
نشاني :تهران .ميدان  65خرداد .ساختمان راديو .اداره کل هنرهای نمايش راديو.
تلفن55665166 - 55665515 :
اداره کل آموزش و پژوهش سيما
نشاني :ميدان ونک .گاندی شمالي .نبش شهيد صانعي شرقي .پالک 52
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تلفن11115502 - 11116116 :
جهاد دانشگاهي-واحد هنر
نشاني :خيابان انقالب اسالمي .چهر راه وليعصر .رو به روی پارک دانشجو .کوچه شهيد باالور.
شماره چهار .طبقه چهار.
تلفن00161521-00161162 :
موسسه آفرينشهای هنری آستان قدس رضوی
نشاني  :مشهد ،کوهسنگي  ،6خيابان عدالت ،عدالت  ،61پالک 6/6
تلفن51115612-1 :

ستاد عالي کانونهای فرهنگي هنری مساجد
نشاني :تهران ،بزرگراه نيايش ،بلوار جنت آباد شمالي ،بلوار انصارالمهدی ،مجتمع فرهنگي هنری
نور
تلفن11111155 :
بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
نشاني :تهران ،خيابان شهيد آيتاهلل دکتر بهشتي ،خيابان پاکستان ،کوچه شانزدهم ،پالک 5
تلفن11152606 :
گروه هنرهای نمايشي بنياد فرهنگي روايت فتح
نشاني :خيابان سهروردی شمالي .خيابان هويزه غربي .پالک  .621طبقه  .5انجمن تئاتر انقالب و
دفاع مقدس.
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تلفن11556652-11556656 :
ادارة هنرهای نمايشي بنياد شهيد و امور ايثارگران
نشاني :تهران ،خيابان طالقاني ،خيابان ملکالشعرای بهار شمالي ،پالک پنج ،ساختمان معاونت
پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران ،طبقه دوم ،اداره کل امور هنری.
اداره هنرهای نمايشي.
تلفن12611551-11565105 :
معاونت هنری ارتش جمهوری اسالمي ايران (آجا)
نشاني :خيابان شريعتي ،خيابان شهيد قدوسي ،سازمان عقيدتي سياسي ارتش ،معاونت فرهنگي
تلفن55566626 :
اداره امور هنری نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران
نشاني :تهران .خيابان وليعصر .باالتر از ميدان ونک .خيابان ياسمي .مقابل باشگاه آرارات.
تلفن 16152021 :و 11111555-0
معاونت فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران
نشاني :تهران .خيابان شهيد استاد نجات اللهي .خيابان شهيداحمدلباف .پالک  65اداره روابط
عمومي و انتشارات سپاه تلفن11666566 :
سازمان بسيج هنرمندان
نشاني :ميدان سپاه،خيابان پادگان وليعصر(عج)،جنب بانک انصار،ساختمان شهيد شهبازی
نمابر 15255010:
سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح
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نشاني :ميدان نوبنياد .خيابان شهيد لنگری .نرسيده به سهراه اراج.
تلفن22656161 :
اداره کل امور فرهنگي هنری وزارت آموزشوپرورش
نشاني :خيابان سپهبد قرني .باالتر از ميدان فردوسي .نبش خيابان فالحپور .ساختمان شهيد باهنر.
نشاني دفتر تکنولوژی آموزشي :خيابان کريمخان .خيابان ايرانشهر .ساختمان شماره چهار.
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشي.
تلفن11165156-11566205-11156606 :
معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
نشاني :بلوار کشاورز .خيابان حجاب .داخل پارک الله .مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکي کانون
پرورش فکری کودک و نوجوان
تلفن11616126 :
سالن کانون مرکز وزرا11666025-1 :
سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهران
نشاني :ميدان وليعصر ،بلوار کشاورز ،جنب خيابان شهيد عليرضا دائمي پالک يک
تلفن گويا6151 :
خانه هنرمندان ايران
نشاني :خيابان طالقاني ،خيابان موسوی شمالي (فرصت) ،ضلع جنوبي باغ هنر
تلفن11566151 :
بنياد رودکي
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نشاني بنياد :تهران .خيابان حافظ .خيابان شهريار .بنياد رودکي.
تلفن : 00151561-0
نشاني برج آزادی :ميدان آزادی .برج آزادی .مجموعه فرهنگي هنری برج آزادی
تلفن00625656-1 :
مجموعه فرهنگي هنری آسمان (فرهنگستان هنر)
نشاني :خيابان شهيد فالحي (زعفرانيه) باالتر از خيابان شيرکوه پالک 11
تلفن22156105 :
انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران (تئاتر آزاد)
نشاني :باالتر از ايستگاه مترو توحيد .خيابان فرصت شيرازی .پالک 16
تلفن00666265:
انجمن صنفي هنرمندان تئاتر تهران
نشاني :مدرس شمالي ،خيابان ظفر(دستگردی)پالک ،202ساختمان پژمان واحد 1
تلفن22211261-22211265:
تلفن( 66626612116 :دريابيگي)
انجمن صنفي تماشاخانه های ايران
نشاني :تهران .خيابان انقالب .ضلع شمال غرب چهارراه وليعصر .جنب داروخانه .پالک 6111
(تماشاخانه مشايخي .شاهين چگيني)
تلفن00616101 ,00616115 :
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