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نهادهاوسازمانهایفعال
درحوزهمنايش
اداره کل هنرهاي نمايشي
نشاني  :خيابان انقالب -چهارراه كالج -خيابان استاد شهريار
66705101-5

66017071-3
معاونت فرهنگي ارتش
نشاني:لويزان-چهارراهمينيسيتي-ستادفرماندهينيرويزمينيارتش
23783871

نشانی :تهران .خیابان ولیعصر .خیابان زرتشت غربی .پالک  .96واحد 10

معاونت فرهنگي نيروي انتظامي
نشاني  :ميدان انقالب -خيابان كارگر شمالي
66939725-7

انجمن هنرهاي نمايشي ایران

کدپستی / 1415683811 :تلفکس88991901 - 4 :
پست الکترونیک		 ceo@irantheater.ir:
وب سایتwww.irantheater.ir :

خانه تئاتر
نشــاني  :خيابان انقالب -چهارراه وليعصــر -خيابان صباي جنوبي-
نبش كوچه ماه -ساختمان آفتاب -طبقه اول
66487871-3
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
نشاني  :خيابان فاطمي -خيابان حجاب
88971339
واحد توليدات نمايشي سيما
نشاني  :خيابان وليعصر -روبروي مسجد بالل -خيابان مهناز -شبكه
 4سيما
26215592
اداره كل نمايش راديو
نشــاني  :ميدان  15خرداد -جنب دادسرا -ســاختمان راديو -واحد
آرشيو
33911170-4
شوراي عالي انقالب فرهنگي
نشاني  :خيابان فلســطين شمالي -دفتر شــوراي انقالب فرهنگي-
پالك 101
66413300
سازمان ميراث فرهنگي
نشاني  :خيابان آزادي -نبش خيابان زنجان جنوبي

خانه تئاتر دانشگاهي
نشاني  :ميدان فردوسي -خيابان اســتاد نجات الهي -كوچه سلمان
پاك -پالك -9طبقه اول
بنیاد نمایش کودک
هیئت مدیــره  :دکتر یــداهلل آقا عباســی ،منوچهــر اکبرلو ،عباس
جهانگیریان ،منصور خلج ،حســین فدایی حســین ،مسلم قاسمی،
داوود کیانیان و دکتر یداهلل وفاداری.
نشانی :ســید خندان ،خیابان خواجه عبداهلل انصاری ،خیابان ابوذر،
کوچه ششم (سر کوچه کالنتری) پالک  - 13زنگ سوم ،هفت هنر
تلفن22887233:و22860792
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها
نشانی :خیابان حافظ .خیابان استاد شهریار .جنب تاالر وحدت.
تلفن66747423 :
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
نشــانی :تهران .خیابان حافظ .تقاطع ســمیه .حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی .طبقه چهارم ،مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری.
تلفن 88804072 :و 88895053
شبکه چهار سیما ،گروه ادب و هنر
نشانی :خیابان ولیعصر .نرســیده به پارکوی .روبه روی مسجد بالل.
کوچه مهناز .پالک  .22طبقه چهارم .گروه ادب و هنر.
تلفن26215592 :

اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
نشــانی :تهران .میدان  15خرداد .ساختمان رادیو .اداره کل هنرهای
نمایش رادیو.
تلفن33115410 - 33113585 :
اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نشانی:میدانونک.گاندیشمالی.نبششهیدصانعیشرقی.پالک32
تلفن88773562 - 88789789 :
جهاد دانشگاهی-واحد هنر
نشــانی :خیابان انقالب اســامی .چهر راه ولیعصر .رو به روی پارک
دانشجو .کوچه شهید باالور .شماره چهار .طبقه چهار.
تلفن66417528-66414402 :
مركز آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
نشانی  :مشهد ،کوهسنگی ،خیابان عدالت ،عدالت  ،18پالک 9/1
تلفن38445142-4 :
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
نشــانی :تهــران ،بزرگــراه نیایــش ،بلوار جنتآبــاد شــمالی ،بلوار
انصارالمهدی ،مجتمع فرهنگی هنری نور
تلفن۴۴۸۴۸۸۳۵ :
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
نشانی :تهران ،خیابان شــهید آیتاهلل دکتر بهشتی ،خیابان پاکستان،
کوچه شانزدهم ،پالک ۳
تلفن۸۸۷۳۲۱۶۱ :
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس
نشانی :خیابان سهروردی شــمالی .خیابان هویزه غربی .پالک .۱۲۴
طبقه  .۳انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس.
تلفن88530032-88530031 :
ادارۀ هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
نشــانی :تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان ملکالشعرای بهار شمالی،
پالک پنج ،ســاختمان معاونت پژوهش و ارتباطــات فرهنگی بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،طبقه دوم ،اداره کل امور هنری .اداره هنرهای
نمایشی.
تلفن42978354-۸۸۳۰۵۷۶۵ :
مدیریت هنری ارتش جمهوری اسالمی ایران (آجا)
نشــانی :خیابان شریعتی ،خیابان شهید قدوســی ،سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش ،معاونت فرهنگی
تلفن33309120 :
اداره امور هنری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
نشــانی :تهران .خیابان ولیعصر .باالتر از میدان ونک .خیابان یاسمی.
مقابل باشگاه آرارات.
تلفن 81432627 :و 88784353-6

معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
نشانی :تهران .خیابان شهید استاد نجات اللهی .خیابان شهیداحمدلباف.
پالک 15اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه تلفن88900309 :
سازمان بسیج هنرمندان
نشانی :تهران .خیابان استاد شــهید مطهری .جنب ایستگاه متروی
مفتح.
تلفن78965412 :
ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح
نشانی :میدان نوبنیاد .خیابان شهید لنگری .نرسیده به سهراه اراج.
تلفن22950804 :
اداره کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزشوپرورش
نشانی :خیابان ســپهبد قرنی .باالتر از میدان فردوسی .نبش خیابان
فالحپور .ساختمان شهید باهنر.
نشانی دفتر تکنولوژی آموزشی :خیابان کریمخان .خیابان ایرانشهر.
ساختمان شماره چهار .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
تلفن88805431-88309265-88831161 :
معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
نشــانی :بلوار کشــاورز .خیابان حجاب .داخل پارک الله .مرکز تولید
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
تلفن88980721 :
سالن کانون مرکز وزرا88100623-4 :
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشــانی :میدان ولیعصر ،بلوار کشــاورز ،جنب خیابان شهید علیرضا
دائمی پالک یک
تلفن گویا1837 :
خانه هنرمندان ایران
نشــانی :خیابان طالقانی ،خیابان موســوی شــمالی (فرصت) ،ضلع
جنوبی باغ هنر
تلفن88310457 :
بنیاد رودکی
نشانی بنیاد :تهران .خیابان حافظ .خیابان شهریار .بنیاد رودکی.
تلفن 66757504 :و 06
نشانی برج آزادی :میدان آزادی .برج آزادی .مجموعه فرهنگی هنری
برج آزادی
تلفن66023951-4 :
مجموعه فرهنگی هنری آسمان (فرهنگستان هنر)
نشــانی :خیابان شــهید فالحی (زعفرانیه) باالتر از خیابان شیركوه
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تلفن22887233 :

پالك 47
تلفن22751763 :
انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران (تئاتر آزاد)
نشانی :باالتر از ایستگاه مترو توحید .خیابان فرصت شیرازی .پالک 89
تلفن66900293:
بنیاد نمایش کودک و نوجوان
نشانی :تهران .ســیدخندان .خیابان خواجه عبداهلل انصاری .خیابان
ابوذر .خیابان ششم .پالک  .13طبقه سوم.

انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران
نشانی( :در حال حاضر نشانی ثابتی ندارد)
تلفن( 09121082471 :دریابیگی)
انجمن صنفی تماشاخانه های ایران
نشــانی :تهران .خیابان انقالب .ضلع شــمال غرب چهارراه ولیعصر.
جنب داروخانه .پالک ( 1478تماشاخانه مشایخی .شاهین چگینی)
تلفن66979468 ,66979475 :

یادداشت

