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۱۳۹۶ فصل کوچ

اميرحسين آريانپور هشتم مرداد  ۱۳80
احمد آقالو سوم آذر  ۱۳87

مرتضی احمدی ۳0 آذر ۱۳۹۳
رضا ارحام صدر 24 آذر  ۱۳87
علي ارحام صدر اول تير  ۱۳8۶

انوشيروان ارجمند 2۳ آذر ۱۳۹۳
آرش استاد محمد پنجم اسفند ۱۳۹۳
محمود استاد محمد سوم مرداد ۱۳۹2

معصومه اسکندری 20 مهر ۱۳8۹
مصطفي اسکويي هشتم آبان  ۱۳84

مهين اسکويي ۱2 دي  ۱۳84
سودابه اسکويي 25 تير  ۱۳85

هادي اسالمي هفتم مرداد  ۱۳72
مصطفی اسالميه  ۱۱ بهمن ۱۳۹4  

جمشيد اسماعيل خاني ۱۹ فروردين   ۱۳8۱
ماشااهلل اسدی نژاد ۱2آبان ۱۳88

محمود اعتمادزاده ۱0 خرداد  ۱۳85
سعدی افشار ۳0 فروردين ۱۳۹2

مهدي اميني نهم آبان  ۱۳87
جعفر بزرگي پنجم مرداد  ۱۳85
امير بختياری  2۳ اسفند۱۳۹۳

فرامرز بهبود هشتم  اسفند ۱۳۹۳
مجيد بهرامی 24 آبان ۱۳۹۳

فيروز بهجت محمدي 22 دي  ۱۳78
ارسالن پوريا پنجم تير  ۱۳7۳

مرشد ولی اهلل ترابی ۱2 مرداد ۱۳۹2
نوشين تنديسه ۳0 بهمن ۱۳۹۳

رضا جوان ۳ بهمن۱۳۹۶
حميد حمزه ابيازنی 2۱ تير ۱۳۹۱

ابوالقاسم جنتي عطايي ۱۹ مرداد  ۱۳72
علي حاتمي ۱5 آذر  ۱۳75

هوشنگ حسامي ۱0 دي  ۱۳7۹
محمد حسين پور 27  دی  ۱۳۹۳

نيکو خردمند 2۶ آبان ۱۳88
 رکن الدين خسروی 27دی۱۳۹5

سروش خليلي اول فروردين  ۱۳85

جابر عناصری اردبيلیسعيد کشن فالح داود رشيدی جعفر والی رکن الدين خسروی

رضا خندان ۱۱ مهر ۱۳8۹
نادره خير آبادی  ۳۱ فروردين ۱۳8۹

اسماعيل داورفر ۱4 ارديبهشت  ۱۳87
مهين ديهيم هشتم مهر  ۱۳80

جواد ذوالفقاری هفتم  ارديبهشت ۱۳۹0
اکبر رادي پنجم دي  ۱۳8۶

فهميه راستکار دوم آذر ۱۳۹۱
محمدرضا رستمی 2۹ مهر ۱۳۹5

زهرا )فوژان( رشيدی ۱5 فروردين ۱۳۹4
رضا رضامندی ۱4 آذر ۱۳۹2
هما روستا چهارم مهر ۱۳۹4

بهرام ريحانی پنجم اسفند ۱۳۹۳
اسماعيل رياحی 2۳ آبان ۱۳8۹
داود رشيدی 5 شهريور ۱۳۹5

ايرج زهری 2۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
بهمن زرين پور ۱7 تير ۱۳۹5

رضا ژيان 27 بهمن  ۱۳8۱
غالمحسين ساعدي دوم آذر  ۱۳۶4

|



شاهين سرکيسيان ششم آبان  ۱۳45
رضا سعيدي 20 آذر  ۱۳84

حميد سمندريان 22 تير ۱۳۹۱
خسرو شکيبايي 28 تير  ۱۳87

مهين شهابی  اول شهريور ۱۳8۹
عنايت ا شهيدي ۱7 مرداد  ۱۳82

ثريا شــيرزادی )کرمانشــاه( ۳۱ ارديبهشت 
۱۳۹4

جميله شيخي هشتم ارديبهشت  ۱۳80
کامبيز صميمي مفخم 20 دي  ۱۳7۶

علی عباد  25 فروردين ۱۳۹4
مصطفی عبدالهی ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹4
مصطفی عطايی کچويی 2۳ دی ۱۳۹4

احمد عالمه دهر ۱۱ مرداد ۱۳۹4
جابر عناصری اردبيلی 2۹ فروردين ۱۳۹5

فرخ غفاري 2۶ آذر  ۱۳8۶
ناصر فروغ ۱7 مهر  ۱۳۹2

مجيد فروغی سوم آبان ۱۳۹0
مهدي فروغ سوم مهر  ۱۳87

پرويز فني زاده پنجم اسفند  ۱۳58
دنيا فنی زاده 8 دی ۱۳۹5

فروغ فوالزی 27 بهمن   ۱۳۹4
فريد کشن فالح ۱4 ارديبهشت ۱۳۹4

محمود قبه زرين ۹  آذر ۱۳8۹
محمد قاضي ۱2 مرداد  ۱۳7۶

حسين قشقايي ششم دي  ۱۳57
امير قويدل ۱7 آبان   ۱۳88

هايك کاراکاش ۱۳ ارديبهشت   ۱۳۳۶
اردشير کشاورزی سوم فروردين ۱۳88

رضا کرم رضايی ۱4 فروردين ۱۳8۹
سعيد کشن فالح 24 مهر ۱۳۹5

فريد کشن فالح ۱4 ارديبهشت ۱۳۹5
سيد رضا کمال علوی ۱7 مهر ۱۳۹5
نعمت ا گرجي ۱7 فروردين  ۱۳7۹

علي اصغر گرمسيري نهم آذر  ۱۳7۹
پوپك گلدره 27 فروردين   ۱۳85

شاهرخ مسکوب 2۳ فروردين  ۱۳84
بهمن مظفری  چهارم مهر ۱۳۹4

بيژن مفيد 2۱ آذر  ۱۳۶۳
عزت ا مقبلي ۱۳ دي  ۱۳۶7

کيومرث ملك مطيعی 2۱ فروردين ۱۳8۹
ولی اله مومنی هشتم دی ۱۳۹4

حميد مهرآرا هشتم فروردين ۱۳۹2
جمشيد اليق 2۱ آبان   ۱۳88
هومن اليق دوم اسفند  ۱۳7۹

لرتا هفتم فروردين  ۱۳77
مهري مهرنيا ۳0 بهمن  ۱۳87
سيد علي نصر 2۶ بهمن  ۱۳40

عباس نعلبنديان اول خرداد  ۱۳۶7
بيژن نعمتی شريف 24 مرداد ۱۳۹4

غالمحسين نقشينه ۱8 خرداد  ۱۳75
عبدالحسين نوشين ۱2 ارديبهشت  ۱۳4۹

مليحه نيکجومند ۱7 تير ۱۳۹5
جعفر والی 27 آذر ۱۳۹5

منصور واالمقام 28 تير  ۱۳80
مهری وداديان ۱۶ اسفند ۱۳8۹

نادعلي همداني دوم اسفند ۱۳87
عزيزاله هنر آموز ۱5 اسفند ۹۳

فرخ لقا هوشمند 22 تير   ۱۳88
محسن يوسف بيگ  ۱۶بهمن ۱۳8۹

آدلف آپيا دوم سپتامبر سال ۱۹28
آرتورآداموف ۱5 مارس سال ۱۹70 

استال آدلر 2۱دسامبر سال۱۹۹2 
الکساندر آستروفسکي ۱4 ژوئن سال ۱88۶ 

يوهــان آگوســت اســتريندبرگ ۱4مــي 
سال۱۹۱2     

هوفمن استال ۱5 جوالي سال ۱۹2۹
لي استراسبرگ ۱7 فوريه سال ۱۹28 

پل اسکافيلد ۱۹ مارس سال 2008
اوژن اسکريپ  دوم فوريه سال ۱8۶۱
مارتين اسلين 24 فوريه سال 2002 

جان اشتاين بك 20 دسامبر سال ۱۹۶8
کارل اشترنهايم سوم نوامبر سال ۱۹42

اگوبتي نهم ژوئن سال۱۹5۳
توماس استرنزاليوت چهارم ژانويه سال ۱۹۶5

الرنس اليويه ۱۱جوالي سال ۱۹8۹
اميل اوژيه  25 اکتبر سال۱88۹

يوجين اونيل 27 نوامبر سال ۱۹5۳ 
رابرت اندرسون نهم فوريه سال 200۹

هنريك ايبسن سوم مه سال ۱۹0۶ 
مارلون براندو  يکم جوالي سال 2004

ريچارد برتن پنجم آگوست سال ۱۹84 
برتولت برشت ۱4 اوت سال ۱۹5۶

اينگمار برگمن ۳0 ژوئيه سال 2007
ساموئل بکت يکم دسامبر سال ۱۹8۹ 
الکساندر بلوك  هفتم اوت سال ۱۹2۱ 

آگستو بوآل دوم مي سال 200۹
کارل گئورگ بوخنر ۱0 مارس سال ۱8۳۶

پيرکارون بومارشه ۱7 مه سال ۱7۹۹ 
جيبي پرسيتلي  سال ۱۹84  

الکساندر پوشکين 2۹ ژانويه سال۱827
لوئيجي پيراندللو دسامبر سال ۱۹۳۶
هارولد پينتر 25 دسامبر سال 2008

رابيندرانات تاگور  هفتم اوت سال ۱۹4۱ 
ايوان تورگنيف سوم سپتامبر سال ۱88۳

ارنست تولر  22 مه سال ۱۹۳۹
لئو تولستوي   هفتم نوامبر سال۱۹۱0 

حبيب تنوير هشتم ژوئن سال 200۹
بن جانسون  ششم اوت سال ۱۶۳7

جيمز جويس ۱۳ فوريه سال ۱۹4۱ 
سيدني چاپلين سوم مارس سال 200۹

آنتوان چخوف  ۱4 ژوئن  سال ۱۹04 
ميخائيل چخوف ۳0 سپتامبر سال ۱۹55

اونوره دوبالزاك  ۱8 اوت سال۱850
سيمون دوبوار ۱4 آوريل سال ۱۹8۶

فردريك دورنمات ۱4 دسامبر سال ۱۹۹0
الکساندردوما )پدر( پنجم دسامبر سال۱870

دنيس ديدرو  ۳۱ جوالي سال ۱784
فرديناند رايموند پنجم سپتامبر سال ۱8۳۶

ژان فرانسوا رنوار  چهارم سپتامبر سال ۱70۹
رومن روالن 20 دسامبر سال ۱۹44      

آلفرد ژاري  يکم نوامبر سال ۱۹07
ژان ژانه ۱5 آوريل سال ۱۹8۶

ويليام سارويان ۱۶ مي سال ۱۹8۱ 
باربارا  ساس ؟؟ 20۱5

ميخائيل سباستين 2۹ مه سال ۱۹45
جرج برنارد شاو  دوم نوامبر سال ۱۹50
ويليام شکسپير  2۳ آوريل سال ۱۶۱۶ 

پرسي بيش شلي  هشتم جوالي سال ۱822
کارل فالنتين نهم فوريه سال ۱۹48

فرانکا رامه  2۹  می  سال 20۱2 
ماکس رودلف فريش  4 آوريل سال ۱۹۹۱  

لوکا رونکونی   2۱ فوريه 20۱۳ 
يان کات 2۳دسامبر سال 200۱ 

اليا کازان هفتم سپتامبر سال 200۳     
الخاندرو کاسونا ۱7 سپتامبر سال ۱۹۶5

آلبرکامو  چهارم ژانويه سال۱۹۶0 
مارتين کريمپ ۱4 فوريه سال ۱۹5۶

ساموئل تيلور کلريج 25جوالي سال ۱8۳4 
ژان کوکتو ۱۱ اکتبر سال۱۹۶۳

جرج کيسر چهارم ژوئن سال ۱۹45
ديويد گاريك 20 ژانويه سال ۱77۹ 

آگوست يرژي گرتفسکي 4۱ ژانويه سال ۱۹۹۹ 
کارلو گوتتزي چهارم آوريل سال ۱80۶ 

يوهان ولفگانگ گوته 22 مارس سال ۱8۳2
ادوارد گوردن گريك  چهارم ســپتامبر ســال 

 ۱۹07
نيکالي گوگول 2۱ فوريه سال ۱825
ساشا گيتري  24 جوالي سال ۱۹57

گوت هلدا افرايم لسينگ  ۱5 فوريه سال ۱78۱ 
ياکوب لنتس 24 مي سال۱7۹2   

هنري رني لنوار  سال۱۹5۱
يوری لو بيموف  ۱۳ آگوست 20۱4  

فدريکو گارسيا لورکا ۱۹ اوت سال۱۹۳۶
ديون لي هفتم جوالي سال ۱۹۶7

کريستوفر مارلو اول ژوئن سال ۱5۹۳ 
جوديت مالينا ۱0 آوريل 20۱5 

آلساندرو مانزوني 22 مه سال ۱87۳
والديمير ماياکوفسکي ۱4 آوريل سال۱۹۳0

موريس مترلينگ  پنجم مه سال ۱۹4۹ 
فليب مسينجر  ۱7 مارس سال ۱۶40

سامرست موام ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶5 
ژان باتيست مولير يکم فوريه سال ۱۶7۳ 

وسولد ميرهولد دوم فوريه سال۱۹40
يوکيو ميشيما 25 نوامبر سال۱۹70

آرتور ميلر ۱0 فوريه سال 2005
واختاناکوف  2۳مي سال ۱۹22

ولفگانگ واگنر  ۱8 آوريل  20۱0  
پيتر وايس ۱0 مي سال۱۹82 

اسکاروايلد  ۳0 نوامبر سال ۱۹00
جوزپه وردي 27 ژانويه سال ۱۹0۱ 

اورسن ولز ۱۹  اکتبر سال ۱۹85 
تنسي ويليامز چهارم فوريه سال ۱۹8۳
ويکتور هوگو  22 دسامبر سال ۱885

لودويگ هولبرگ  هفتم ژانويه سال ۱754
اوژن يونسکو 28 مارس سال ۱۹۹4



۱۳۹۶سالنامه تئاتر ايران |

Janury
4-  تولد يوکيو ميشيما )۱۹25-۱۹70( 

نمايشنامه نويس ژاپني
5 - تولد فردريش دورنمات )۱۹2۱-۱۹۹0( 

درام نويس آلماني
8- تولدجيمز ساندرز)2004-۱۹25(  نويسنده 

بريتانيايي
۹ -  تولد کارل چابك )۱8۹0( نمايشنامه نويس 

چك
۹-- تولد سيمون دوبوار )۱۹08-۱۹8۶( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
۹-  تولد هنري مولر )۱۹2۹( کارگردان آلماني

۱0- تولد رکسکرامفورن)۱۹4۱ – ۱۹۹۱(
کارگرداناتريشی

۱2- ياکوب لنتس)۱7۹2- ۱75۱ (  
نمايشنامه نويس آلماني              

۱۳ -  تولد ژيلبر سسبرون  )۱۹۱۳-۱۹7۹( 
کارگردان فرانسوي

۱5- تولد ژان باتيست مولير ) ۱۶7۳ - ۱۶22( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

۱7- تولد آنتوان چخوف )۱8۶0-۱۹04( 
نمايشنامه نويس روس

20- تولد ران دنيس)۱87۹ – ۱۹۶8 (
کروگراف آمريکايی

2۱- تولد  پل اسکافيلد )2008-۱۹22( بازيگر 
انگليسي

22-- تولد گوت هلدا افرايم لسينگ )۱78۱- 
۱72۹( نمايشنامه نويس آلماني

2۳-تولد يوهان آگوست استريند برگ)۱۹۱2-
۱84۹( نمايشنامه نويس سوئدي

24 -  تولد پير کارون بومارشه )۱7۳2-۱7۹۹( 
نويسنده فرانسوي

25-  تولد سامرست موام )۱۹۶5- ۱874( 
نويسنده انگليسي

2۶ -  آرمان گاتي )۱۹24( نمايشنامه نويس و 
فيلمساز فرانسوي

 2۹ - تولد رومن روالن )۱8۶۶-۱۹44( 
درام نويس و بيوگرافي نويس فرانسوي

2۹- تولد ماتئيو يسنييك)۱۹5۶(نمايشنامه 
نويس رومانيايی – فرانسوی

2۹- تولدجوان آکااليتيس) ۱۹۳7 (کارگردان 
آمريکايي

۳۱- تولدآندره آنتون)۱858 – ۱۹4۳(
بازيگروکارگردان فرانسوی

Febrarury
۱- تولد هوفمن استال )۱۹2۹- ۱874( 

نويسنده اتريشي
۱- تولد واختانکوف )۱۹22-۱88۳( طراح 

صحنه و کارگردان روس
۳- تولد ساراکين) ۱۹7۱ – ۱۹۹۹(نمايشنامه 

نويسبريتانيايی
4- تولد ژاك کوپو) ۱87۹ – ۱۹4۹(کارگردان 

تاترونظريه پردازفرانسوی
۳- تولد ساراکانه )۱۹۹0 - ۱۹7۱( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
4-تولد اگوبتي )۱۹5۳- ۱8۹2( 

نمايشنامه نويس ايتاليايي
۶-تولد کريستوفر مارلو )۱5۶4-۱5۹۳( 

نمايشنامه نويس انگليسي

۶- تولدليبروئر) ۱۹۳7(نمايشنامه نويس 
وکارگردان آمريکايی

8- تولد جك لمون)۱۹25 – 200۱(
بازيگرامريکايی

8- تولد ژان فرانسوا رنوار  )۱۶55-۱70۹( 
نويسنده فرانسوي

۹- تولد جو پشی)۱۹4۳(بازيگرايتاليايی – 
آمريکايی

۱0- تولد وسولد ميرهولد )۱874-۱۹40( 
کارگردان و نظريه پرداز روس

 ۱0- تولد برتولت برشت )۱8۹8-۱۹5۶( 
درام نويس و کارگردان آلماني

۱۳- تولد ريچاردواگنر)۱88۳ – ۱870 (
اپرانويس شهيرآلمانی

۱4- تولد اريك انجل)۱8۹۱ – ۱۹۶۶(
کارگردان آلمانی

۱4- تولد مارتين کريمپ )۱۹5۶( 
نمايشنامه نويس بريتانيايي

۱7- درگذشت لي استراسبرگ )۱۹28- 
۱۹0۱( کارگردان لهستاني 

20- تولد جيمز جويس  )۱۹4۱ - ۱882( 
درام نويس ايرلندي

2۱-تولد ساشا گيتري )۱۹57-۱885( بازيگر و 
نمايشنامه نويس فرانسوي

2۱- تولد جيم سيمپسون) ۱۹۶5( کارگردان 
آمريکايی

2۳- تولد رضاعبدو )۱۹۶۳ – ۱۹۹5( کارگردان 
ايرانی – آمريکايی

 25- تولد کارلو گولدوني )۱707-۱7۹۳( 
کمدي نويس ايتاليايي 

زاد روز هرنمندان جهان



25- تولد کارل اشتروس)۱۹08 - ۱۹85( 
کارگردان و بازيگرآلمانی

2۶- تولد ويکتور هوگو )  ۱885 - ۱802( 
درام نويس فرانسوي

27- تولد جان اشتاين بك )۱۹02-۱۹۶8( 
نويسنده آمريکايي

28-تولد ديويد گاريك )۱77۹-۱7۱7( بازيگر 
و نويسنده انگليسي 

March
۳- تولد آرين منوشکين)۱۹۳۹(کارگردان 

فرانسوی وموسس گروه تاترخورشيد
7-تولدآلساندرومانزوني)۱785-۱87۳(
نظريه پرداز، نمايشنامه نويس و کارگردان 

ايتاليايي
8- تولد لوکا رونکونی)۱۹۳۳- 20۱۳ (

کارگردان ايتاليايی
8- تولد چارلزدولين)۱885 – ۱۹4۹(

کارگردان فرانسوی
۹- تولد نيکالي گوگول ) ۱80۹-۱825( 

نمايشنامه نويس روس
۹- تولد ريچارد چيسالك )۱۹۳7( بازيگر 

لهستاني
۹- تولد ياکارا متيرو )۱۹42( کارگردان 

رومانيايي
۱0- تولد پيتر شومان ) ۱۹۳4( کارگردان 

آلماني
۱2- تولد ادوارد آلبي )۱۹28-20۱۶( 

درام نويس آمريکايي
۱2- تولد جيم شارمن) ۱۹45(کارگردان 

استراليايی
۱4- تولد لفدودين) ۱۹44 ( کارگردان روسی

۱5- تولد مارسل مارسو) ۱۹2۳ – 2007 (
بازيگرميموکروگراف فرانسوی

۱۶- تولد آگوستوبوال )۱۹۳۱( کارگردان 
برزيلي

۱۹- درگذشت پل اسکافيلد )2008( بازيگر 
انگليسي

20- تولد هنريك ايبسن )۱۹0۶-۱828( درام 
نويس نروژي 

2۱- تولد پيتر بروك )۱۹25( کارگردان 
بريتانيايي

2۱- تولد گري الدمن)۱۹58( بازيگر انگليسي
22-تولد يوهان کريستف فردريش فن 

شيللر)۱8۳2( نمايشنامه نويس 
آلماني

22- تولد اندرو لويدوبر )۱۹48( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

2۳- تولد الخاندرو کاسونا )۱۹0۳-۱۹۶5( 
کارگردان و نمايشنامه نويس اسپانيايي 

24- تولد داريوفو) -۱۹2۶-20۱۶(

کارگردان،بازيگرونمايشنامه نويس ايتاليايی
25- تولد ژانويالر) ۱۹۱2 – ۱۹7۱(کارگردان 

وبازيگرفرانسوی
2۶- تولد مارتين مکدونا) ۱۹70(نمايشنامه 

نويسانگليسی – ايرلندی
2۶- تولد تنسي ويليامز )۱۹۱4-۱۹8۳( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
2۶- تولد داريو فو )۱۹2۶( نمايشنامه نويس 

ايتاليايي
27 - روز جهاني تئاتر)۱۹47( 

28- تولد اريك امانوئل اشميت )۱۹۶0( 
درام نويس فرانسوي 

۳0- تولد اروين پيسکاتور )۱۹۹۶( کارگردان و 
نمايشنامه نويس آلماني

April
4- تولد مارلون براندو )2004-۱۹24( بازيگر 

آمريکايي   
4- تولد مارگريت دوراس) ۱۹۱4 – ۱۹۹۶ ( 

رمان نويس ونمايشنامه نويس فرانسوی
 ۶ – تئودو شکانتور) ۱۹۱5 – ۱۹۹0( کارگردان 

لهستانی
 ۹ – برنار ماريکولتس)۱۹48 – ۱۹8۹ ( 

دراماتورژوکارگردان فرانسوی
۱0- تولد کارل اشترنهايم )۱۹42 - ۱878( 

نويسنده آلماني
۱2- تولد آلکساندر آستروفسکي ) ۱88۶- 
۱82۳ ( کارگردان و نمايشنامه نويس روس 
۱۳- تولد ساموئل بکت )  ۱۹8۹- ۱۹0۶ ( 

درام نويس ايرلندي
۱7- تولد تورنتون وايلدر )۱8۹7-۱۹75( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
2۱ – رابرتسنفور دبروستين) ۱۹27 (منتقد و 

کارگردان آمريکايی
22 – نيل آرمفيلد) ۱۹55 ( کارگردان 

استراليايی
22 – جك نيکلسون)۱۹۳7  (بازيگرآمريکايی

2۳ – ميشل هاوارد)۱۹2۳ ( کارگردان 
آمريکايی وموسس کمپانی تاترهاوارد

2۳- تولد ويليام شکسپير)۱5۶4-۱۶۱۶( 
نمايشنامه نويس بريتانيايي

25- تولد آل پاچينو )۱۹40( بازيگر 
آمريکايي 

28 –اليزابت لوکونت) ۱۹44( کارگردان 
آمريکايی 

2۹- دنيل ديلوئيس) ۱۹57 (بازيگرآمريکايی

May
۱- تولد ياسمينا رضا )۱۹5۹( نمايشنامه نويس 

فرانسوي
۳- تولد هنري رنه لنور )۱۹5۱ - ۱882 (

 4-آنا توليواسيلييف) ۱۹42  (کارگردان روسی 
تولد

 4-والر نووارينا) ۱۹47 (دراماتورژسوييسی تولد 
۶-تولد اورسن ولز )۱۹85-۱۹۱5( بازيگر و 

کارگردان انگليسي
7-تولد رابيندرانات تاگور )۱8۶۱-۱۹4۱( 

شاعر و نمايشنامه نويس هندي
8- تولد آندره اوبي )۱8۹2( نويسنده فرانسوي  

۹ -تولد الرس نورن) ۱۹44( نمايشنامه 
نويسوکارگردان سوئدی

۱۱-تولدمارتا گراهام) ۱8۹4 – ۱۹۹۱ ( 
کروگراف ونظريه پرداز آمريکايی 

۱2- تولد دبوراوارنر) ۱۹5۳( کارگردان 
تئاترواپرا  بريتانيايی 

۱2-تولد فريت سکورتنر) ۱8۹2 – ۱۹70( 
کارگردان آلمانی

۱۳- تولد جولين بك )  ۱۹2۳- ۱۹85 ( 
موسس ليوينگ تياتر و کارگردان تاترآمريکايی 

۱4- تولد لود ودين )۱8۹4( کارگردان روسي
۱4- تولد ماريا ايرن فرونس )۱۹۳0( کارگردان 

آمريکايي
۱5- تولد ماکس رودلف فريش )۱۹۱۱-۱۹۹۱( 

درام نويس سوئيسي
۱5-تولد پيتر شفر) ۱۹2۶ ( نمايشنامه نويس 

انگليسی 
20- تولد جوناس وايتکوس) ۱۹44 (کارگردان 

ليتوانيايی
20

20- تولد اونوره دوبالزاك )۱850- ۱7۹۹(
رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي

20- تولد ولفگانگ برشرت )۱۹2۱(نمايشنامه 
نويس آلماني 

22- تولد جيمزالرنس اليويه) ۱۹07-۱۹8۹( 
بازيگر انگليسي

2۶- تولد الکساندر پوشکين )۱827- ۱7۹۹( 
درام نويس روس

2۶-تولد گاستون بتی )۱885- ۱۹52 ( 
نمايشنامه نويس وکارگردان فرانسوی

-27 تولدايزادور ادانکن )۱877- ۱4( سپتامبر 
۱۹27 کرئوگراف فرانسوی 

۳0- تولد والترفلساشتاين) ۱۹0۱ – ۱۹75( 
کارگردانتاترواپرا  اتريشی 

۳۱-تولد راينرورنرفاسبيندر) ۱۹45 – ۱۹82( 
نمايشنامه نويس و کارگردان آلمانی  

June
4- تولد کارل فالنتين )۱882-۱۹48(

انگليسي نمايشنامه نويس 
4-تولد جوديت مالينا ) ۱۹2۶ – 20۱5 ( 

بازيگروکارگردان تاترآمريکايی 
5- تولد لويی پاسکوال) ۱۹5۱( کارگردان 



۱۳۹۶ زاد روز هنرمندان جهان

اسپانيايی 
5- تولد فدريکو گارسيا لورکا )۱۹۳۶- ۱8۹8( 

نمايشنامه نويس اسپانيايي
۶- تولد مارتين اسلين )2002-۱۹۱8( منتقد 

انگليسي
7- تولد کالوس پيمان )۱۹۳7( کارگردان 

آلماني  
۱0-تولد ريچاردفورمن) ۱۹۳7 (

کارگردانآمريکايی 
۱۱- تولد بن جانسون)۱572-۱۶۳7(

نمايشنامه نويس بريتانيايي
۱۱- تولد فرديناند رايموند )۱8۳۶ – ۱7۹0( 

نويسنده اتريشي
۱۱- تولد آثول فوگارد )۱۹۳2( نويسنده 

آفريقاي جنوبي
20- تولد ليليان هلمن )۱۹84-۱۹05( 

نويسنده آمريکايي
20- تولد تاداشی سوزوکی) ۱۹۳۹ (کارگردان 

ژاپنی 
25-تولد جورج ابوت)۱887 -۱۹۹5  ( 

کارگردان و بازيگرآمريکايی 
25- تولد امه مه زر )۱۹۱۳( نمايشنامه نويس 

آمريکايي
2۶- تولد سيدني هوارد )۱۹۳۹ - ۱8۹۱ ( 

نويسنده و کارگردان آمريکايي
2۶- تولد اسالومير مروژك )۱۹۳0( نويسنده 

لهستاني
27- تولد لوئيجي پيراندللو )۱8۶7-۱۹۳۶( 

درام نويس ايتاليايي
۳0- تولد ادوارد گوردن گريك )۱۹07-

۱872( کارگردان بريتانيايي

July
۳- تولد تام استاپارد )۱۹۳7( نمايشنامه نويس 

بريتانيايي
4- تولد والديمير ماياکوفسکي )۱۹۳0- 

۱8۹۳( شاعر و نمايشنامه نويس روس
4- تولد نيل سايمون )۱۹27( نويسنده 

آمريکايي 
4-تولد نيل سايمون )۱۹27( نمايشنامه 

نويس آمريکايی 
5- تولد والديمير زاخاروف) ۱۹4۶ – 20۱۳ ( 

کرئوگراف و کارگردان روسی 
5- تولد ژان کوکتو) ۱۹۶۳- ۱88۹( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
۶- تولد الکساندر تايروف) ۱885 – ۱۹50 ( 

کارگردان،منتقدونظريه پرداز روسی  
۱0- تولد استال  آدلر ) ۱۹0۱-۱۹۹2( 

کارگردان و بازيگر آمريکايي
۱۱- تولد ديويد آيوز) ۱۹50 ( نمايشنامه 

نويس آمريکايی 
۱۱- تولد يول براينر)۱۹20 -۱۹85( بازيگر
۱2- تولد دنيل هرزوگ)۱۹۶4 (کارگردان 

آلمانی

۱4- تولد اينگمار برگمن )2007- ۱۹۱8(
کارگردان و فيلمساز سوئدي

۱7- تولد جاتيندر ورما )۱۹54( کارگردان 
تانزانيايي االصل انگليسي

۱8- تولد ادوارد باند )۱۹۳4( نويسنده 
بريتانيايي

۱8- تولد فرانکا رامه ) ۱۹2۹- 20۱2 (
بازيگرايتاليايی 

۱۹ – تولد اتيندکرو) ۱8۹8 – ۱۹۹۱ (
پدرميممدرنو نظريه پردازفرانسوی

2۱- تولد جاناتان ميلر )۱۹۳4( کارگردان 
انگليسي

2۳- تولد ژان آنوي )۱۹۱0( درام نويس 
فرانسوي

2۳- تولد کريستو فرنيوتن ) ۱۹۳۶ ( 
کارگردان کانادايی 

24- تولد الکساندردوما )پدر( )۱870- 
۱802( رمان نويس و نمايشنامه نويس 

فرانسوي
2۶- تولد جرج برنارد شاو )۱۹50 - ۱85۶( 

درام نويس ايرلندي
2۶- تولد کوين اسپيسي )۱۹5۹( بازيگر 

آمريکايي
2۶- تولد رمئو کاستلوچی )  ۱۹۶0( کارگردان 

ايتاليايی 
پينا باوش)  ۱۹40 – 200۹  (کروگرافو 

کارگردان آلمانی  تولد-27

August
۱-تولد سام مندس ) ۱۹۶5 ( کارگردان 

بريتانيايی 
4-تولد دکالن دانالن)   ۱۹5۳( کارگردان 

انگليسی
4-**** تولد پرسي بيش شلي )۱822-

۱7۹2( نمايشنامه نويس آمريکايي
8- تولد داستين هافمن )۱۹۳7( بازيگر 

آمريکايي
۹- تولد ويکتورهايم )  ۱۹۳5(

بازيگر،نمايشنامهنويس فرانسوی 
 ۱۱- تولد جکی مکسول ) ۱۹5۶(  دراماتورژ و 

کارگردان ايرلندی
۱۱- تولد آگوست يرژي گرتفسکي ) ۱۹۹۹-

۱۹۳۳( کارگردان لهستاني
۱2- تولد هری کوپفر )  ۱۹۳5 ( کارگردان 

اپراآلمانی
۱7- تولد تد هيوز )  ۱۹۳0 – ۱۹۹8( 

شاعرودراماتورژانگليسی
۱7- تولد رابرت دنيرو )۱۹4۳( بازيگر 

آمريکايي
۱8- تولد ادوارد نورتن )۱۹۶۹ (بازيگر و 

کارگردان آمريکايی 
2۳- تولد آلن کاپرو)  ۱۹27 – 200۶ ( نظريه 

پرداز و پرفورمر آمريکايی
2۳- تولد ريچارد شکنر ) ۱۹۳4( دراماتورژ و 

نظريه پردازآمريکايی
2۳- آرتور آداموف )۱۹08-۱۹70(  

نمايشنامه نويس روس
24- تولد والنتينا والنتينی ) ۱۹57 ( منتقد و 

نظريه پرداز ايتاليايی
25- تولد سيمون مك برنی ) ۱۹57 ( 

کارگردان بريتانيايی
27- تولد پاتريك کينمانس)۱۹57 (

کارگردان اپرا ايرلندی
2۹- تولد ميخاييل چخوف) ۱8۹۱ – ۱۹55 ( 

کارگردان و نظريه پردازروس
۳0-تولد ولفگانگواگنر) ۱۹۱۹ – 20۱0( 

کارگردان اپرا آلمانی
۳۱- تولد ويليام سارويان )۱۹8۱- ۱۹08( 

نمايشنامه نويس آمريکايي

September
2- درگذشت آدلف آپيا ) ۱۹28- ۱8۶2( 

نظريه پرداز، کارگردان و طراح صحنه سوئيسي
4- تولد آنتونن آرتو )۱8۹۶-۱۹48( 

کارگردان فرانسوي
5-تولد جان کيج ) ۱۹۱2 -  ۱۹۹2( نظريه 

پرداز و آهنگساز آمريکايی 
7- تولد اليا کازان )200۳- ۱۹0۹( کارگردان 

آمريکايي
8-**** تولد آلفرد ژاري )۱۹07 -۱87۳( 
شاعر و نمايشنامه نويس سمبليست فرانسوي

8-تولد ژان لويی بارو )۱۹۱0 – ۱۹۹4( 
کارگردان فرانسوی 

 ۹- تولد مکس راينهارت) ۱87۳- ۱۹4۳ ( 
کارگردان تاتراتريشی

۱۳- تولد جيبي پرسيتا ي)۱۹84- ۱8۹4( 
منتقد،  نظريه پرداز و درام نويس انگليسي
۱4- تولد اريك بنتلي )۱۹۱۶( منتقد و 

کارگردان آمريکايي
۱۶- تولد ژوزف چايکين ) ۱۹۳5 – 200۳ (

کارگردان تاتر و پداگوژيست آمريکايی
۱7- تولد يوريلوبی موف ) ۱۹۱7 - 20۱4 ( 

بازگير و کارگردان روسی
۱7- تولد اميل اوژيه )۱88۹ -۱820( 

نويسنده فرانسوي
20- تولد سوفيا لورن )۱۹۳4( بازيگر ايتاليايي

25-تولد آن بوگارت)   ۱۹5۱( کارگردان 
آمريکايی 

2۶- تولد توماس استرنزاليوت )۱۹۶5- 
۱888( شاعر و درام نويس بريتانيايي

27- تولد پيتر سالرز )۱۹57( کارگردان 
آمريکايي

۳0- درگذشت ميخائيل چخوف )۱۹55 - 
۱8۹۱( کارگردان و نظريه پرداز روس 

October
۱-تولد جوزپه وردي )۱۹0۱-۱8۱۳( اپرا 

نويس ايتاليايي 

|



۳ تولد آلبرت هوسون )۱۹۱2( 
نمايشنامه نويس بريتانيايي

4- تولد جيورجيواستره لر )۱۹2۱( کارگردان 
ايتاليايي

4- تولد رابرت ويلسون )۱۹4۱( کارگردان 
آمريکايي

4- تولد دکالن دانالن )۱۹5۳( کارگردان 
انگليسي

5- تولد دنيس ديدرو )۱7۱۳-۱784( 
نويسنده و بازيگر فرانسوي

5- تولد جاشوا الکوود لوگان ) ۱۹08 – ۱۹88 
( کارگردان آمريکايی 

 ۶- تولد جوان ليتل وود) ۱۹۱4 – 2002 (
کارگردان تئاترانگليسی

۶- تولد يوجين اونيل )۱۹5۳ - ۱888( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

8- تولد ميخائيل سباستين )۱۹45  -۱۹07( 
نويسنده رومانيايي

۱0- تولد هارولد پينتر )2008 - ۱۹۳0( 
نويسنده و بازيگر بريتانيايي

۱۱- تولد جورج الولي )۱۹۳۱( کارگردان 
آرژانتيني

۱۱- تولد پيتراشتاين )۱۹۳7( کارگردان 
آلماني

۱4- تولد باربارا ساس) ۱۹۱5 – 20۱5 ( 
منتقدوکارگردان لهستانی

۱5- تولد يوکيونيناوا )۱۹۳5( کارگردان 
ژاپني

۱5- تولد واسالوهاول )۱۹۳۶(
نمايشنامه نويس، کارگردان و بازيگر اهل چك

۱۶- تولد اسکاروايلد )۱۹00  - ۱854(  
نمايشنامه نويس ايرلندي

۱۶- تولد گونترگراس )۱۹27( نويسنده 
آلماني

۱7- تولد کارل گئورگ بوخنر  )۱8۳۶ - 
۱8۱۳( نمايشنامه نويس آلماني

۱7- تولد آرتور ميلر )۱۹۱5( نمايشنامه نويس 
آمريکايي

20- تولد تاسيساپرايسيدنی) ۱۹7۳ (
2۱- تولد ساموئل تيلور کلريج )۱8۳4-

۱772( نمايشنامه نويس و منتقد آمريکايي
2۱- تولد تد شون )۱8۹۱  – ۱۹72 ( 

کروگراف آمريکايی
22- تولد سارابرنارد) ۱844 -۱۹2۳( 

بازيگرفرانسوی
25-تولد کمال بشار) ۱۹۶5 ( کارگردان ترك

27- تولد يان کات )200۱-۱۹۱4( منتقد 
انگليسي 

28- تولد يوهان ولفگانگ گوته )۱8۳2 
-۱74۹ ( نمايشنامه نويس آلماني

28- تولد لئو تولستوي )۱۹۱0- ۱828( 
شاعر، رمان نويس و نمايشنامه نويس روس

2۹- تولد موريس مترلينگ) ۱۹4۹- ۱8۶2( 
نمايشنامه نويس بلژيکي

2۹- تولد ژان ژيردو    )۱882( درام نويس 
فرانسوي

2۹- تولد ائوجنی باربا) ۱۹۳۶ (کارگردان 
تئاتروموسس گروه تاترادين ايتاليايی

 ۳0-تولد پائولو گراسی) ۱۹۱۹  (کارگردان 
ايتاليايی – انگليسی

۳۱- تولدآگوست اِوردينگ )۱۹28- ۱۹۹۹( 
کارگردان اپرا آلمانی

November
2- تولد پاتريس شيرو )۱۹44( کارگردان 

فرانسوي
2-تولد ويکتورگارچا) ۱۹۳4- ۱۹82 (

کارگردان آرژانتينی 
 2- تولد کاليتو بيهتو) ۱۹۶۳ ( کارگردان 

اسپانيايی
 2- تولد پاتريس چرو)  ۱۹44 ( کارگردان 

تاترواپرا فرانسوی
5- تولد ديون لي )۱۹۶7- ۱۹۱۳( بازيگر 

بريتانيايي 
5- تولد سام شپارد )۱۹4۳( نمايشنامه نويس 

آمريکايي 
8- تولد پيتر وايس )۱۹۱۶-۱۹82( 

نمايشنامه نويس آلماني
۹- تولد ايوان تورگنيف )۱88۳ -۱8۱8( 

نمايشنامه نويس روس
۱0- تولد آلبرکامو )۱۹۶0  - ۱۹۱۳ ( نويسنده 

فرانسوي
۱0-تولد ريچارد برتن )۱۹84-۱۹25( بازيگر 

انگليسي
۱۶- تولد اوژن يونسکو )۱۹۱2-۱۹۹4( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
۱7- تولد لی استراسبرگ ) ۱۹0۱ – ۱۹82 (
کارگردان ونظريه پرداز اوکراينی – آمريکايی

۱۹- تولد فرانسيس نيکوالس دلسارته ) ۱8۱۱ 
– ۱87۱ ( موزيسين و نظريه پرداز فرانسوی

2۱- تولد ايمون اسنکروسيوس)  ۱۹52 (
کارگردان ليتوانيايی

2۱- تولد ماريا کاسارس) ۱۹22 – ۱۹۹۶ (
بازيگرفرانسوی

 22- تولد پيترهال )۱۹۳0 ( کارگردان 
انگليسی وموسس رويال شکسپيرکمپانی

24- تولد فليب مسينجر  )۱۶40 -  ۱58۳( 
نويسنده انگليسي

25- تولد جرج کيسر )۱878-۱۹45( 
نمايشنامه نويس آلماني

28- تولد الکساندر بلوك )۱۹2۱- ۱880( 
نويسنده روسي

۳0- تولد ديويد ممت )۱۹47( نويسنده و 
کارگردان آمريکايي

۳0- تولد مارينا آبرامويچ )۱۹4۶ ( پرفورمر و 
نظريه پردازصرب- آمريکايی

۳0- تولد ديويد ابرن) ۱۹۶۹ ( نمايشنامه 
نويس آمريکايی

December
۱- تولد ارنست تولر ) ۱۹۳۹ - ۱8۹۳ ( 

نويسنده آلماني 
تولد مارياکاسارس ) ۱۹۳5( نمايشنامه نويس 

وکارگردان آمريکايی ۱-
2- تولد بوتواشتراوس )۱۹44( نمايشنامه 

نويس آلمانی
۳- تولد لودويگ هولبرگ )۱754- ۱۶84( 

درام نويس دانمارکي
4- تولد نيك ارمرود )۱۹5۱( کارگردان 

انگليسي
5-ولد تيمکروچ)۱۹۶5( 

دراماتورژوکارگردانبريتانيايی
۶- تولد پيتر ها نتکه )۱۹42( نمايشنامه نويس 

آلماني
۹- تولد الکساندر ابوئرو )۱۹۱8 – 200۶ ( 

کارگردان آرژنتينی
۱0- تولد کنت برانا) ۱۹۶0( کارگردان و 

بازيگر انگليسي
۱2- تولد رابرت لوپاژ) ۱۹57 ( نمايشنامه 

نويس و کارگردان فرانسوی
۱2- تولد آلدوتريونفو ) ۱۹2۱ ( کارگردان 

ايتاليايی
۱2- تولد روبر ليپاژ )۱۹57( کارگردان 

فرانسوي – کانادايي
۱۳- تولد کريستوفر پالمر) ۱۹2۹( شکسپيرن 

برجسته کانادايی
۱۳- تولد کارلو گوتتزي) ۱80۶ - ۱720 ( 

نويسنده ايتاليايي
۱5- تولد کنستانتين استانيسالوسکي)۱8۶۳( 

کارگردان و نظريه پرداز روس
۱5- تولد رودلف لبان) ۱87۹ – ۱۹58( 

کروگراف و نظريه پرداز صرب
۱5- تولد ژاك لوکوك )  ۱۹2۱ – ۱۹۹۹ ( 

نظريه پرداز و بازيگر فرانسوی
۱۹- تولد ژان ژنه )۱۹۱0-۱۹8۶( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
۱۹- تولد ژان کلودکارير )۱۹۳۱( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
2۳-تولد والديمير دانچنکو)۱858 – ۱۹4۳( 

کارگردان ونظريه پرداز روسی 
24- تولد لوئی سجووت )۱887 – ۱۹5۱( 

بازيگر و کارگردان فرانسوی
24-تولد اوژن اسکريپ)۱7۹۱-۱8۶۱(

نمايشنامه نويس فرانسوي 
۳۱- تولد آنتونی وهاپکينز) ۱۹۳7( بازيگر 

بريتانيايی
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فروردين
۱/۱- تولد جمشيد اليق )۱۳88-۱۳۱0( بازيگر

۱/۱- تولد پري صابري )۱۳۱۱( کارگردان و مترجم
۱/۱- تولد پرويز زاهدي )۱۳24( نمايشنامه نويس

۱/۱- تولد مهتاج نجومي )۱۳28( بازيگر
۱/۱ - تولد احمد بيگلريان )۱۳2۹(

  )۱۳۳۱( شــادروان  اصغــر  علــي  تولــد    /۱/۱
بازيگروکارگردان

  )۱۳۳۱( برنجانــي  بدرالســادات  تولــد    /۱/۱
بازيگروکارگردان

۱/۱/  تولد حســن ســليمي فر )۱۳۳2(  نمايشنامه 
نويس و کارگردان

۱/۱/  تولد حسين توشه )۱۳۳۳(  بازيگر
۱/۱- تولد عليرضا کوشك جاللی ) ۱۳۳7 ( نويسنده 
و کارگــردان ۱/۱- تولد مرضيه محبــوب )۱۳۳7( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
۱/۱- تولد خسرو نشان )۱۳۳8( رئيس مرکز هنرهاي 

نمايشي ) ۱۳8۳-۱۳84(
۱/۱- تولد عليرضا نادري )۱۳40( نمايشــنامه نويس 

و کارگردان
۱/۱- تولد محمدعلي فردين )۱۳4۱( بازيگر

۱/ ۱- تولد محمد سرابي )۱۳42( بازيگر و کارگردان
۱/۱ - تولد عباس کريمي )۱۳4۶( کارگردان

۱/۱ - تولد حسين صفي )۱۳4۶(
۱/۱- تولد  شمس ا اکبري )۱۳47( کارگردان

۱/۱- تولد عباس سلطاني )۱۳48( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

۱/۱/  تولد ســعيد آلبو عبادي  )۱۳4۹(  نمايشــنامه 
نويس و کارگردان

۱/۱- تولد محمدرضا بيگناه )۱۳4۹( نمايشنامه نويس 
وکارگردان

بازيگــر،  قجــر)۱۳50(  ساســان  ۱/۱-تولــد 

نمايشنامه نويس و کارگردان
۱/۱- تولد شهرام کرمي )۱۳5۱( نمايشنامه نويس

۱/۱- تولد کتايــون حســين زاده )۱۳5۱( منتقد و 
بازيگر

۱/۱- تولد علي پاکدست )۱۳5۱( کارگردان
۱/۱- تولد مهدي ذره  )۱۳5۱( کارگردان

۱/۱تولد محمد خزاعي )۱۳55( مدير فرهنگي
۱/۱ - تولد سعيد زندي )۱۳55( بازيگر

۱/۱ - تولد مهدي محمدي )۱۳58( کارگردان
۱/2- تولد هايده حائري )۱۳۳۳( بازيگر

۱/2 - تولد علي سوزنچي )۱۳۳4( بازيگر
۱/2- تولد علي قرباني )۱۳۳5( بازيگر

۱/۳- جواد مستخدمی )۱۳۳7 ( مدير فرهنگی
۱/۳- تولد ولی اهلل شير اندامی ) ۱۳۱0 ( بازيگر

۱/2- تولد  سهراب نيك فرجاد )۱۳۳8(
۱/۳  - تولد عبدالخالق مصدق )۱۳۳۳(طراح صحنه 

و نورپرداز
۱/۳- تولد محمد اعلمي )۱۳47( کارگردان

۱/4- تولد علي رامز )۱۳0۶( بازيگر
۱/4تولد عزت ا مقبلي)۱۳۶7-۱۳۱2( بازيگر
۱/4- تولد هادي مرزبان )۱۳2۳( کارگردان

۱/4- تولد شبنم مقدمي )۱۳5۱(  بازيگر
۱/5- تولد ماشااهلل اسدی نژاد )۱۳88-۱۳۱۳( استاد 

خيمه شب بازی
۱/5- تولد حســن نجف لو )۱۳۶۹-۱282( بازيگر و 

کارگردان 
۱/5- تولد  محمد حسن رســتماني )۱۳2۹( بازيگر 

و کارگردان
۱/5- تولد جواد افشين نژاد )۱۳۳2( مدير فرهنگي

۱/5 - تولد عليرضا حنيفي )۱۳۳7( نمايشنامه  نويس 
، بازيگر

۱/5- تولد ريما رامين فر )۱۳4۹( بازيگر و کارگردان
۱/۶ - تولد غالمرضا داورپناه )۱۳۳۳( بازيگر

۱/7- تولد خسرو شکيبايي )۱۳87-۱۳2۳( بازيگر
۱/7- تولد عنايت اهلل بخشی ) ۱۳24 ( بازيگر

۱/7- درگذشــت لرتا هايراپتيــان)۱2۹0-۱۳77( 
بازيگر

۱/7/  تولــد حســين شــيدايي  )۱۳28-۱۳8۱(  
نمايشنامه نويس و کارگردان

۱/7/  تولــد محمــد رضــا عبدالهي فــرد  )۱۳45(  
نمايشنامه نويس و کارگردان

۱/7- تولد برزو  ارجمند )۱۳54( بازيگر
۱/۹ - تولد نعمت ا گرجي )۱۳7۹-۱۳05( بازيگر

۱/۹- تولد رضا صابري )۱۳27( کارگردان
۱/۱0- تولد هدايت هاشمي )۱۳54( بازيگر

۱/۱۱  - تولد علي رضايي)۱۳27(نمايشنامه  نويس
۱/۱۱- تولد محمد يعقوبي )۱۳4۶( نمايشنامه نويس 

و کارگردان
۱/۱2- تولد ســيروس ابراهيم زاده )۱۳۱7( مترجم، 

بازيگر و کارگردان
۱/۱2- تولد جمشــيد جهانــزاده )۱۳۳0( بازيگر و 

نمايشنامه نويس
۱/۱2- تولد عبداهلل برجسته ) ۱۳۶0 ( کارگردان 

۱/۱۳- تولد سيد رحيم 
موسوي)۱۳۳4( نمايشنامه  نويس وکارگردان

۱/۱4- تولد امير قويــدل )۱۳88-۱۳2۶( کارگردان 
و بازيگر

۱4/ ۱- تولد عباس غفاري)۱۳48( منتقد،کارگردان  
و بازيگر

۱4/ ۱- تولد رامتين بالف)۱۳5۱( نمايشــنامه نويس 
و کارگردان

۱/۱5- تولد فريده سپاه منصور )۱۳2۶( بازيگر
۱/۱5/  تولد فاطمه توکلي  )۱۳28(  بازيگر
۱/۱5- تولد فاطمه نقوي )۱۳۳۳( بازيگر

زاد روز هرنمندان ایران



۱/۱5- تولد عادل بزدوده )۱۳۳5( طراح عروســك و 
کارگردان

۱/۱5- تولــد حســين پارســايي )۱۳4۶( بازيگــر 
،کارگردان و رئيس مرکز هنرهاي نمايشــي از ســال 

۱۳84
۱5/ ۱- تولد حسين ابراهيمي )۱۳4۹( کارگردان

۱/۱۶- تولد نيما دهقان )۱۳57( کارگردان
۱7/ ۱- تولد علي شهابي )۱۳2۳( بازيگر

۱/۱7-تولــد رحيــم برزگــر )۱۳40( رئيس مرکز 
هنرهاي نمايشي )۱۳7۳-۱۳7۶(

۱/۱8- تولد حسن پورشيرازي )۱۳۳۶( بازيگر
۱/8- تولد ســعيد موحدي)۱۳45(نمايشنامه  نويس 

وکارگردان
۱/20-  تولد ناصر جعفري )۱۳25( بازيگر

۱/20- تولد جمشيد اسماعيل خاني )۱۳2۹-۱۳8۱( 
بازيگر و کارگردان

نورمحمــدي)۱۳47(  جعفــر  تولــد   -۱  /20
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۱/22 تولد احمــد آرام )۱۳۳0( نمايشــنامه نويس 
وکارگردان

۱/22- تولد مجيد واحــدي زاده )۱۳47( کارگردان 
و بازيگر

۱/2۳- درگذشت شاهرخ مسکوب )۱۳04-۱۳84( 
مترجم

۱/2۳- تولد سيامك صفري )۱۳4۳( بازيگر
۱/24- تولد سهراب سليمي )۱۳2۹( بازيگر

24/ ۱- تولد علي محمــد رادمنش )۱۳58( بازيگر و 
کارگردان

۱/25- تولد اسماعيل محرابی
 ) ۱۳2۳ ( بازيگر

۱/25-تولد حسن رونده )۱۳45( کارگردان و بازيگر
۱/25- تولد عليرضا مهران

 ) ۱۳5۹ ( بازيگر  
۱/2۶- تولد محمدعلي کشاورز )۱۳0۹( بازيگر

۱/2۶/  تولد عبدالمجيد حياتي  )۱۳۳7(  نمايشنامه 
نويس و کارگردان

۱/2۶/  تولد نويد محمدپور)۱۳۶5(بازيگر
27/ ۱- تولد ناصر ايزدفر )۱۳۳5( بازيگر و کارگردان
۱/27- تولد علي بي غم )۱۳4۳( بازيگر و کارگردان 

۱/2۹- تولد سميرا ســينايي )۱۳4۹( طراح صحنه و 
کارگردان

۱/۳0-  تولد  حميد شهراني )۱۳55( کارگردان
۱/۳۱- تولد محسن حسن زاده 

) ۱۳5۹ ( منتقد و نويسنده  

ارديبهشت
2/۱- تولد حميد مظفري )۱۳27( بازيگر و کارگردان

2/۱/  تولد فرشــيد صمدي پور  )۱۳۳7(  نمايشنامه 
نويس و کارگردان

 )۱۳48( فــر  محمــودي  اردشــير  تولــد   -2/۱
نمايشنامه نويس

2/۱- تولد رضا معطريان )۱۳5۳( عکاس

2/۱  تولد حميدرضا نعيمي )۱۳5۳( نمايشنامه نويس 
و بازيگر

2/2- تولد عليرضا پورمحمد )۱۳۳0( بازيگر
2/2- تولد ماريا حاجيها ) ۱۳۳7( چهره پرداز  

2/2/  تولد فــرزاد زيدي نژاد  )۱۳45(  نمايشــنامه 
نويس و کارگردان

2/2-تولد ناصر حسينی مهر ) ۱۳۶۳ ( کارگردان  
2/۳- تولد قطب الديــن صادقي )۱۳۳۱( کارگردان و 

پژوهشگر
2/4- تولد کوروش تهامي )۱۳50( بازيگر

2/4- تولــد ارمغــان بهدارونــد )۱۳5۳( مديرعامل 
انجمن هنرهای نمايشی   )۱۳۹4(

2/4- تولد فرشيد بزرگ نيا )۱۳5۳( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

2/5-  تولد حسين نجف لو 
 )۱۳۶۹-۱282( بازيگروکارگردان

2/5- تولد احمد کاميابي مســك )۱۳22( مترجم و 
پژوهشگر

2/7- تولد ايرج راد )۱۳24( بازيگر و کارگردان
2/7 - تولد ميثم عبدي  )۱۳58( کارگردان

2/8- تولد جميله شيخي )۱۳80-۱۳0۹( بازيگر
2/8- تولد حسين شاکري )۱۳47( نويسنده و منتقد

2/۹- تولد اســماعيل صدقيانــي )۱۳02-۱۳82( 
بازيگر و کارگردان 

2/۹ - تولد مرتضي هواسي )۱۳4۹( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

2/۹  - تولد سينا دلشادي  )۱۳54( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

2/۱0- تولــد آتيــال پســياني )۱۳۳۶( بازيگــر، 
نمايشنامه نويس و کارگردان

2/۱0- تولد جابر عناصري )۱۳24( پژوهشگر
2/۱0- تولد مژگان عيوضي )۱۳58( طراح صحنه

2/۱۱- تولــد حميد ســمندريان )۱۳۱0 - ۱۳۹۱( 
مترجم و کارگردان

2/۱2- درگذشــت عبدالحسين نوشــين )۱۳4۹-
۱282( نمايشنامه نويس و کارگردان

2/۱2- تولد رضا ارحام صدر )۱۳87-۱۳02( بازيگر
2/۱2- تولد فرزانه کابلي  )۱۳28( بازيگر

2/۱2 - تولد رامك مرداني )۱۳55( بازيگر
2/۱۳- درگذشت هايك کاراکاش )۱۳۳۹( مترجم، 

بازيگر و کارگردان
2/۱۳- تولد پيام فروتن )۱۳52( طراح صحنه

2/۱4- درگذشت اسماعيل داورفر )۱۳۱۱-۱۳87( 
بازيگر

2/۱4/  تولــد علــي حــاج علي عســگري  )۱۳22(  
کارگردان

۱4/ 2- تولد حســن اســدي )۱۳54( پژوهشــگر و 
کارگردان

2/۱4- تولد داوود فرماني)۱۳54(بازيگر
2/۱5- تولد مهــرداد طوســي )۱۳۳8(کارگردان و 

بازيگر
2/۱۶- تولد جعفر بزرگي )۱۳8۹-۱2۹۶( بازيگر

2/۱۶- تولد عالءالدين قاسمي )۱۳۳2( تعزيه خوان
2/۱۶- تولد ادنــا زينليان )۱۳۳۳( طــراح صحنه و 

لباس
۱۶/ 2- تولد مهدي حاجيان )۱۳5۶( بازيگر

2/۱7- تولد مرتضی کاظمی ) ۱۳۳۶ ( معاون هنری 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  ) ۱۳7۶ - ۱۳82 (

2/۱8- تولــد عــزت ا مهــرآوران)۱۳28( بازيگــر، 
نمايشنامه نويس و کارگردان

2/۱۹- تولــد الله تقيــان )۱۳2۶( محقق، مترجم و 
بازيگر

2/20- حسين محمدي )۱۳4۳( بازيگر و کارگردان
2/20- تولد پيام دهکردي )۱۳5۶( بازيگر

2/22- تولــد صاحب آهنگــر ) ۱۳۶۱ ( کارگردان و 
بازيگر  

2/2۳- کريــم اکبــري مبارکــه )۱۳۳2( بازيگر و 
کارگردان

2/24- تولد کامبيز صميمي مفخم )۱۳۳۶-۱۳7۶( 
طراح عروسك و کارگردان 

2/24- تولــد محمد حســين ناصر بخــت )۱۳4۳( 
کارگردان و پژوهشگر

2/25/ تولد محمود اخي )۱۳24( کارگردان
2/2۶- تولد امير دژاکام )۱۳4۱( نمايشــنامه نويس و 

کارگردان
 )۱۳52( موســويان  رحيــم  تولــد   -2  /27

نمايشنامه  نويس وکارگردان
27/ 2- تولد جواد انصافی )۱۳52( نمايشنامه  نويس 

وکارگردان

  خرداد
۳/۱-درگذشــت عباس نعلبنديان )۱۳28-۱۳۶7( 

نمايشنامه نويس
۳/۱ - تولد علي باسره )۱۳۳5( بازيگر و کارگردان

۳/۱-  تولد علي شکري )۱۳5۶( کارگردان
۳/۱- تولــد علی مراد خانــی  )۱۳۳7 ( معاون هنری 

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی   ) ۱۳۹2 ( 
۳/2- تولد مهري وداديان )۱۳۱5 - ۱۳8۹( بازيگر

۳/2- تولد علي تفضليان )۱۳2۹( نمايشــنامه نويس 
و کارگردان

۳/2- تولــد مهــرداد رايانــي مخصــوص )۱۳48( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

۳/2- تولــد حميــد آذرنــگ )۱۳5۱( منتقــد، 
نمايشنامه نويس و کارگردان و مدير فرهنگي

۳/4- تولد احمد دامــود )۱۳۱8( کارگردان، مترجم 
و بازيگر

۳/4/ تولد سعيد نجفيان )۱۳50( کارگردان
۳/5- تولد هوشنگ قوانلو ) ۱۳2۶ ( بازيگر  

۳/5- تولد حسين فرخي )۱۳۳8( کارگردان
 )۱۳28( ابراهيميــان  فرشــيد  تولــد   -۳/۶

نمايشنامه نويس، منتقد و مترجم
۳/8- تولد شهال حائري )۱۳۳7( مترجم

۳/۹/ تولد احمد قهرماني )۱۳28( کارگردان
  )۱۳۳۶( قاســمي   ا  حشــمت  تولــد    /۳/۹

بازيگروکارگردان
۳/۱0- تولد فخری خوروش ) ۱۳08 ( بازيگر  



۱۳۹۶ زاد روزهنرمندان ايرانی

۳/۱0-تولدداود فتحعلي بيگي )۱۳2۹(  پژوهشــگر، 
نمايشنامه نويس،کارگردان و بازيگر

فروشــان)۱۳۳0( چينــي  صمــد  ۳/۱0-تولــد 
مترجم،منقد و نويسنده

۱0/ ۳- تولــد محمد عبدالملکــي )۱۳۳۱( بازيگر و 
کارگردان

۳/۱0- تولد حسن ســرچاهي )۱۳47( کارگردان و 
بازيگر

۳/۱0- تولد احمد مهرانفر )۱۳5۳( بازيگر
۳/۱0- تولد جمال برفي )۱۳5۳( نمايشــنامه  نويس 

وکارگردان
۳/۱0- تولــد حميدرضــا ميــر آخــور )۱۳58( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
۳/۱۱-تولد پرستو گلستاني )۱۳50( بازيگر

۳/۱2- تولد وحيد آقاپور ) ۱۳57 ( بازيگر و کارگردان  

۳/۱۳- تولد اسماعيل شنگله )۱۳۱5( بازيگر
۳/۱4/  تولد عليرضا پارســي  )۱۳۳8(  نمايشــنامه 

نويس و کارگردان
۳/۱4- تولد سمانه زندی نژاد 

) ۱۳۶۳ ( کارگردان  
۳/۱5- درگذشــت ارســالن پوريا )۱۳7۳ -۱۳0۹( 

محقق و نويسنده
 )۱۳75( فرجــي  حامــد  درگذشــت   -۳/۱5

نمايشنامه  نويس وکارگردان
۳/۱5/  تولد سيد صادق فاضلي  )۱۳42(  نمايشنامه 

نويس و کارگردان
۳/۱5- تولد سامان ارسطو )۱۳4۶( بازيگر

۳/۱5- تولد نغمه ثميني )۱۳52( نمايشنامه نويس
۱5/ ۳- تولد حميد رحمتي )۱۳۶۳( بازيگر

۳/۱7- تولد مرضيه برومند )۱۳۳0( کارگردان
۳/۱7/  تولد علي غالمي  )۱۳۳0(  نمايشــنامه نويس 

و کارگردان
۳/۱7- تولد جواد اعرابي)۱۳۳8(بازيگر

۳/۱7- تولد هانيه توسلی )۱۳58 ( بازيگر  
۳/۱8- درگذشــت غالمحسين نقشــينه )۱۳75-

۱282( بازيگر و کارگردان تئاتر و سينما
۳/۱8- تولد جهانگير الماسي )۱۳۳4( بازيگر

۳/۱8- تولد صابر ابر ) ۱۳۶۳ ( بازيگر
۳/20- تولد کيوان نخعی )۱۳4۶( نمايشنامه نويس 

و کارگردان
۳/2۱- تولــد محمدرضا خاکــي )۱۳2۹( مترجم و 

کارگردان
۳/2۱- تولد افروز فروزند )۱۳47( نمايشنامه نويس

۳/22- تولد بيژن مفيد 22 خرداد) ۱۳۱4 - ۱۳۶۳(  
نمايشنامه نويس و کارگردان

 )۱۳۳۳( شماســي  عبدالحــي  تولــد   -۳/22
نمايشنامه نويس

 )۱۳۳۳( تولــد سيداشــرف طباطبايــی   -۳/22
مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی  )۱۳۹۳-۱۳۹4(
۳/2۳  - تولد بابك دقيقي )۱۳57( بازيگر و کارگردان

۳/25- تولد ستاره اسکندري )۱۳5۳( بازيگر
25/ ۳ - تولد ســولماز همت زاده )۱۳58( کارگردان 

و بازيگر

۳/2۶- تولد باقرصحرارودي )۱۳2۱( بازيگر
۳/28- تولد خسرو احمدي )۱۳42( بازيگر
۳/28- تولد حميرا رياضي )۱۳4۶( بازيگر

۳/28- تولد حمدرضا جندقي )۱۳5۶( کارگردان
۳/2۹- تولد رضــا کيانيــان )۱۳۳0( بازيگر و طراح 

صحنه
۳/۳0- تولد عزت ا انتظامي )۱۳0۳( بازيگر
۳/۳0- تولد مژده شمسايي)۱۳47( بازيگر

۳/۳۱-تولد محمد علي خبري )۱۳۳4(
۳/۳۱- تولد احمد مرادي حقيقي )۱۳40(بازيگر

۳/۳۱- تولد شهره لرستاني )۱۳45( بازيگر

    تير
4/۱- تولد حسين پاکدل )۱۳۳8( نمايشنامه نويس 

وکارگردان 
4/۱- تولدحسين طاهری)۱۳۳8(مدير کل هنرهای 

نمايشی
)۱۳۹2-۱۳۹۳(

4/۱ - تولد علي شــريفي )۱۳44( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

4/۱- تولد هادي حوري )۱۳45( نمايشنامه نويس
4/۱- تولد داريوش رعيت )۱۳4۶( نمايشنامه نويس

4/۱ - تولد عبيد رستمي )۱۳4۹( نمايشنامه نويس ، 
بازيگروکارگردان

4/۱- تولد ســعيد آهنگران مقــدم )۱۳5۱( بازيگر ، 
کارگردان و محقق

۱/-4 تولــد رضــا ولــي پــور دهکــردي )۱۳5۱( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

4/2- تولد پرويز پرستويي )۱۳۳4( بازيگر
4/2- تولد ابوالقاسم خشــرو ) ۱۳۳7 ( معاون هنری 

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی )۱۳۶۹ - ۱۳7۶ ( 
4/2- تولد ابراهيم گلــه دارزاده )۱۳58( مديرعامل 

انجمن هنرهای نمايشی  )۱۳۹۱-۱۳۹۳( 
4/4- تولد ميالد اکبرنژاد )۱۳54 ( نمايشنامه نويس  

4/5- تولد محمد مهناني )۱۳28( بازيگر و مدرس
4/۶- تولد عطاءا صفرپور )۱۳24( بازيگر و کارگردان

4/۶- تولد فريدون واليی ) ۱۳5۱ ( نمايشنامه نويس 
و کارگردان  

4/7- تولــد حميــد ابراهيمــي )۱۳4۹( بازيگــر و 
کارگردان

4/8- تولد نادر برهاني مرند )۱۳4۹( نمايشنامه نويس 
و کارگردان

4/۹- تولد فرشته صدرعرفايي )۱۳4۱( بازيگر
4/۱0- تولد هرمز هدايت )۱۳24( بازيگر

4/۱0- تولد سيد مهرداد رضايي )۱۳48( بازيگر
4/۱0- تولد محمد حسين زاري )۱۳4۹( بازيگر

صمصامــي)۱۳54(  فاطمــه  تولــد   -4  /۱0
بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان

4/۱0- مهدي پاکدل )۱۳5۹( بازيگر
4/۱۳ تولد مرتضي سياه تيري  )۱۳۳5(  کارگردان

4/۱۳- تولد مسعود پاکدل )۱۳50( عکاس و بازيگر
4/۱4- تولد علي عمراني )۱۳۳۹( بازيگر

4/۱4-  تولد شهال کوهستاني   )۱۳45(  کارگردان
4/۱5- تولد محسن قبادي )۱۳۱۶( بازيگر

4/۱5- تولد رضا فياضي )۱۳۳2( بازيگر و کارگردان
4/۱۶- تولد داريوش موفق )۱۳48( بازيگر

4/۱۶- تولد کاوه مهدوی ) ۱۳57 ( نمايشنامه نويس
4/۱7- تولد بهروز بقايي )۱۳۳2( بازيگر

4/۱7- تولد شهرام زرگر )۱۳44( مترجم
4/۱۹ - تولــد عبــاس بنــي عامريــان )۱۳۱7( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
4/۱۹- درگذشــت ابوالقاسم جنتي عطايي )۱۳72( 

نويسنده و پژوهشگر
4/۱۹-  تولد سيدوحيد فخرموسوي  )۱۳54(  بازيگر 

وکارگردان 
4/20-  تولد مهدی فخيــم زاده )۱۳۳۱( کارگردان، 

بازيگر و مترجم
4/2۳- تولد نصيــر ملکی جــو ) ۱۳۶۳ ( کارگردان  
4/24- تولد فرناز بهزادي )۱۳28( کارگردان و طراح 

عروسك
4/24-تولد     اســماعيل همتي)۱۳۳4( پ ژوهشــگر و 

نمايشنامه  نويس
4/25- تولد داود رشيدي )۱۳۱2( مترجم، کارگردان 

و بازيگر
4/25- تولد داريوش گراوندي )۱۳۳0( بازيگر

4/25- درگذشت سودابه اسکويي ) ۱۳۳5-۱۳85( 
نمايشنامه نويس و کارگردان 

4/2۶- تولــد فريندخت زاهــدي )۱۳۳۳( محقق و 
مترجم

4/2۶- تولد حسين مهکام )۱۳5۹( نمايشنامه نويس 
و کارگردان

27/ 4- تولد محمد درند  )۱۳5۶( کارگردان
4/28درگذشــت منصور واال مقام  )۱۳80- ۱۳۱5 ( 

بازيگر
 )۱۳2۹( بشردوســت  پرويــز  تولــد   -4/28

نمايشنامه نويس
4/28- تولد وحيد لك )۱۳5۳( نويسنده و کارگردان

4/2۹-خسرو به آيين )۱۳۳5(کارگردان و بازيگر
4/۳۱-  تولد حبيب پورسيفي  )۱۳2۳(  بازيگر

4/۳۱- تولد يحيي ديواني )۱۳24( بازيگر

  مرداد
5/۱- تولد مظفر قرباني نژاد )۱۳۳۶( تعزيه خوان

5/۱- تولد محمــد حمــزه زاده)۱۳۳5( مديرعامل 
انجمن هنرهای نمايشی  )۱۳8۹-۱۳۹0(

5/۱- تولد مريم کاظمی ) ۱۳42 ( کارگردان و بازيگر  
5/۱- تولد جليل رفيعي )۱۳50( نمايشــنامه  نويس 

وکارگردان
5/2- تولد آرونددشت آراي )۱۳۶0( کارگردان

5/۳- تولد ميالد نيك آبادی ) ۱۳۶4 ( کارگردان
5/5- تولد داريوش ارجمند )۱۳2۳( بازيگر

5/5 - تولــد مرتضــي کوراغلــي )۱۳۳5( بازيگر و 
کارگردان

5/5- تولــد بهــزاد صديقــي )۱۳48( منتقــد و 

|



نمايشنامه  نويس
 )۱۳5۳( زاده  حســين  محســن  تولــد   -  5/5

نمايشنامه  نويس وکارگردان
5/۶-  تولد شکر خداگودرزي )۱۳۳۹(

5/7- درگذشــت هادي اســالمي )۱۳۱8-۱۳72( 
بازيگر و کارگردان

5/7 - تولد احمد مينايی )۱۳27( بازيگر و کارگردان 
و نويسنده

5/7 - تولد ابراهيم مطيعي )۱۳27( نمايشنامه نويس 
و پژوهشگر

5/7- تولد رحيم نوروزي )۱۳4۶( بازيگر 
5/7- تولد شــيوا مســعودي )۱۳5۳( پژوهشــگر و 

مترجم
5/8- تولد پوپك گلدره )۱۳85-۱۳50( بازيگر

5/8- تولد ســاناز بيان )۱۳۶2 ( نمايشنامه نويس و 
کارگردان

5/۹- تولد  عبدالرضا قراري )۱۳47( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

5/۱0- تولــد محمود دولت آبــادي)۱۳۱۹( بازيگر، 
نمايشنامه نويس و رمان نويس

5/۱2- تولد محمد قاضي )۱۳7۶-۱2۹2( مترجم
5/۱2- تولد جالل تهراني )۱۳47( نمايشنامه نويس 

و کارگردان
  )۱۳5۱( همتــي  ســيروس  تولــد   -5/۱۳

نمايشنامه نويس وکارگردان 
5/۱4- تولد ژاله علو )۱۳0۶( بازيگر

5/۱4- تولد جالل ستاري )۱۳۱0( مترجم و محقق
 )۱۳۳2( عاشــورپور  صــادق  تولــد   -   5/۱4

نمايشنامه  نويس وکارگردان
5/۱4- تولد حميد پورآذري )۱۳47( کارگردان

5/۱5- تولد پرويز تاييدي )۱۳۱۶( مترجم، نويسنده 
و کارگردان

5/۱5/ تولــد محمود قبه زرين )۱۳۱۹( نمايشــنامه 
نويس و کارگردان

 )۱۳5۹( خيرالهــي  ســعيد  تولــد   -5/۱5
نمايشنامه  نويس وکارگردان

5/۱7- درگذشت عنايت ا شهيدي )۱۳82( پژوهشگر
5/۱8- تولــد رحمــت امينــي )۱۳50( منتقــد ، 

نمايشنامه  نويس و کارگردان
5/۱8- تولد هومن اليق )۱۳7۹-۱۳54( بازيگر

5/۱۹- تولد ملك جهان خزائي )۱۳28( طراح صحنه 
و لباس

5/20- تولد امين تارخ )۱۳۳2( بازيگر
5/20- تولد افشــين خورشــيد باختــري )۱۳45( 

منتقد، پژوهشگر 
و بازيگر

5/20- تولد فاتح بادپرو ا )۱۳50( کارگردان
5/2۱- تولد مهرا نه مهين ترابي)۱۳۳۶( بازيگر

5/22- تولد شــيرين بزرگمهــر )۱۳2۶( مترجم و 
کارگردان

 )۱۳2۳-۱۳75( حاتمــي  علــي  تولــد   -5/2۳
نمايشنامه نويس وکارگردان 

5/2۳- تولد محمدامير ياراحمدي )۱۳۳۱( نويسنده
5/2۳- تولــد عبــاس شــادروان )۱۳۳5( مترجم، 

کارگردان و نمايشنامه نويس
5/2۳/  تولد عبدالرضا سواعدي  )۱۳47(  نمايشنامه 

نويس و کارگردان
5/24- تولد ســعدي افشــار )ســعدا زحمت خواه( 

)۱۳۱۳- ۱۳۹2( بازيگر
5/25- تولد بهناز جعفري )۱۳5۳( بازيگر

5/25/  تولد نصرت ا مســعودي  )۱۳۳2(  نمايشنامه 
نويس و کارگردان

 )  ۱۳58  ( مشــتاقی نيا  هالــه  تولــد   -5/27
نمايشنامه نويس  

5/28- تولد مهدي مکاري )۱۳48( کارگردان
5/28- تولد ندا هنگامي )۱۳5۶( کارگردان

5/۳0- تولد فرزان ســجودي )۱۳40(  زبانشناس و 
پژوهشگر

5/۳۱- تولد آشا محرابی )۱۳52( بازيگر
5/۳۱- تولد علي هاشمي )۱۳5۶( کارگردان

   شهريور
۶/۱- تولد گوهر خيرا نديش )۱۳۳۳( بازيگر 

۶/۱/  تولد حسين مهرآذين  )۱۳2۹(  کارگردان
۶/۱/  تولــد عبدالرضا حياتي  )۱۳۳2(  نمايشــنامه 

نويس و کارگردان
۶/۱- تولد محمد حســين ايمانی خوشخو )۱۳۳۹ ( 
معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  )۱۳8۳ 

) ۱۳8۹ -
۶/۱- تولد قدرت ا فتحي )۱۳4۱( نمايشــنامه  نويس 

وکارگردان
 )۱۳44( خطيــب زاده  علي اصغــر  تولــد   -۶/۱

نمايشنامه  نويس،بازيگروکارگردان
۶/۱- تولد صا بر دل بينا )۱۳47( نمايشــنامه  نويس 

و کارگردان
۶/۱- تولد نرمين نظمي )۱۳52( طراح صحنه

 )۱۳5۳( نيــك  کريمــي  ناصــر  تولــد    -۶/۱
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۶/۱- تولد توحيــد معصومــي )۱۳54(کارگردان و 
بازيگر

۶/۱- تولد ناصرحبيبيان ) ۱۳5۹ ( نمايشنامه نويس 
و کارگردان  

۶/2- تولد  قادر آشــنا)۱۳44( مديــر کل هنرهای 
نمايشی

۶/2- تولد  جالل برفي )۱۳50( بازيگر
۶/۳/  تولد مرتضي آرا  )۱۳20(  کارگردان

۶/۳- تولد علي فرحناك ) ۱۳5۱( نمايشــنامه  نويس 
وکارگردان 

۶/4- تولد اکبر عبدي )۱۳۳۹( بازيگر
۶/5  - تولــد محمد رضــا زنــدي )۱۳۳۱( بازيگر و 

کارگردان
۶/5-    تولد سيد مجيد پرهيز    )۱۳42(    کارگردان

۶/5- تولــد احمدرضــا رافعــي بروجنــي )۱۳52( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

 )۱۳۳۹( شــجاعي  ســيد  مهــدي  تولــد   -۶/۶
نمايشنامه نويس و پژوهشگر

۶/7   - تولد رمضان اميري )۱۳2۳( نمايشنامه نويس و 
کارگردان

۶/7- تولد محمد احمدي )۱۳۳0( نمايشنامه  نويس و 
کارگردان

7 /۶ - تولد سعادت ا همت زاده )۱۳۳۹( بازيگر
 )۱۳4۶( ســميع  رضــا  محمــد  تولــد   -  ۶/7

نمايشنامه  نويس وکارگردان
۶/8- تولد امير اثباتي )۱۳۳5( طراح صحنه و لباس

۶/۹- تولد سهيال رضوي )۱۳۳۳( بازيگر
۶/۱0- تولد حسين احمدي نسب )۱۳28( کارگردان

۶/۱0- تولد فرهاد مهندس پور )۱۳۳۹( نويســنده و 
کارگردان

۶/۱0- تولد سيما تيرانداز )۱۳5۳( بازيگر و کارگردان
۶/۱0- تولد امير جعفري )۱۳5۳( بازيگر

۶/۱0- تولد رويا ميرعلمی ) ۱۳57 ( بازيگر
۶/۱۱- تولــد منيــژه محامــدي )۱۳2۳( مترجم و 

کارگردان
۶/۱۱- تولــد محمود فرهنــگ )۱۳۳2( کارگردان و 

بازيگر
۶/۱۱-تولد علــي منتظــري )۱۳۳7( رئيس مرکز 

هنرهاي نمايشي ) ۱۳۶۶-۱۳7۱(
۶/۱4- تولد محمد جواد کبودرآهنگي )۱۳۳8(

 )۱۳۳5( زاده  حبيــب  ا  روح  تولــد   -۶/۱4
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۶/۱4- تولد  نادر فالح )۱۳52( بازيگر و کارگردان
۶/۱5-تولد پيمان شريعتی ) ۱۳5۱ ( بازيگر
۶/۱5- تولد فرزين صابوني )۱۳54( بازيگر

۱7/ ۶- تولــد احمدرضــا قربانــي )۱۳48( بازيگر و 
کارگردان

۶/۱7- تولد نسيم ادبي )۱۳5۳( بازيگر
۶/۱7- تولد ستاره پسيانی ) ۱۳۶4 ( بازيگر   

۶/۱8- تولد جالل تجنگي )۱۳54( نمايشنامه نويس 
و کارگردان

۶/۱۹ - تولد محمد لطفي )۱۳4۳( نمايشنامه نويس 
و کارگردان

۶/20- تولد پرويز پورحسيني )۱۳20( بازيگر
۶/20- تولــد رضــا ژيــان )۱۳8۱-۱۳28( بازيگر و 

کارگردان
۶/20- تولد حسين کياني )۱۳5۳( نمايشنامه نويس

و کارگردان
۶/20/  تولــد يعقــوب صديــق جمالــي  )۱۳5۳(  

نمايشنامه نويس و کارگردان
۶/20 - تولد جهانشــير ياراحمدي )۱۳52( بازيگر و 

پژوهشگر
2۱/ ۶- تولد هوشــنگ معتمــدي )۱۳۱2( بازيگر و 

طراح صحنه
 )۱۳۳۹( چرم شــير  محمــد  تولــد   -۶/2۱

نمايشنامه نويس
۶/24- تولد مريم سعادت )۱۳۳7( بازيگر و کارگردان
۶/24- تولد حســين ســليمي )۱۳42(  رئيس مرکز 

هنرهاي نمايشي ) ۱۳7۶-۱۳7۹(
۶/24- تولد کيو مرث مرادي )۱۳5۱( کارگردان

۶/25- تولد هوشنگ توکلي )۱۳27( بازيگر
۶/25 - تولدرضا کمال علوي )۱۳۳۶( کارگردان



۶/25/  تولد ســعيد بهروزي  )۱۳۳۹(  نمايشــنامه 
نويس،بازيگروکارگردان

 )۱۳4۹( زاده  عبــاس  حســين  تولــد   -۶  /25
نمايشنامه  نويس ،کارگردان و بازيگر

25/ ۶- تولد فرزاد صفدري )۱۳50( نمايشنامه  نويس
۶/25/  تولــد محســن ســراجي  )۱۳50(  بازيگر و 

کارگردان
۶/25- تولد اميرحسين شفيعی ) ۱۳۶۳ ( کارگردان  

 )۱۳45( نــژاد  فريبــا چوپــان  تولــد   -   ۶/2۶
نمايشنامه  نويس وکارگردان

 )۱۳58( موســوي  صــادق  ســيد  ۶/2۶-تولــد 
مديرفرهنگي 

۶/27- تولــد فرهــاد آئيــش )۱۳۳۱( بازيگــر، 
نمايشنامه نويس

 و کارگردان
۶/27-تولد محمدمهدی خاتمی)۱۳48( مديرعامل 

انجمن هنرهای نمايشی  )۱۳۹0-۱۳۹۱( 
۶/27 - تولــد محمــد مهــدي خاتمــي )۱۳48( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
۶/27- تولد الهام پاوه نژاد )۱۳50( بازيگر

28/ ۶- تولد محمدرضا صميمي )۱۳25( بازيگر
۶/28- تولد بهــروز غريب پور )۱۳2۹( پژوهشــگر، 

نمايشنامه نويس و کارگردان
۶/2۹- تولد سعيد ذهني )۱۳4۶( آهنگساز

۶/۳0- تولد مهدي رحيميان)۱۳۱۹( بازيگر
۶/۳0- تولــد حســين مســافر آســتانه )۱۳۳۹( 

نمايشنامه نويس
، کارگردان و بازيگر

۶/۳0- تولــد اصغــر خليلــي )۱۳55( کارگردان و 
نمايشنامه نويس 

۶/۳0- تولد محمد عرب اسدي )۱۳5۶( کارگردان و 
بازيگر

۶/۳0- تولــد محمــد باقــر نباتي مقــدم )۱۳57( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

۶/۳0- تولد رضا مهــدی زاده ) ۱۳57 ( طراح صحنه 
و لباس  

۳۱/ ۶- تولد علي عابدي )۱۳4۹( نمايشــنامه  نويس 
وکارگردان

۶/۳۱- تولد احسان ملکی ) ۱۳۶0 ( کارگردان  

 مهر
7/۱-  تولد ولي ا ترابي )۱۳۱5-۱۳۹2( نقال

7/۱ -  تولد مهدي ثاني )۱۳24( بازيگر و کارگردان
7/۱- تولــد مســعود موســوي )۱۳۳7( منتقــد و 

کارگردان
7/۱- تولــد ســيدغالم اورازانــي )۱۳۳5( بازيگر و 

کارگردان
7/۱- تولدحسين اقباليان )۱۳۳۹( کارگردان

7/۱-  تولد محمدعلي پير سبزي )۱۳4۹( کارگردان
7/۱- تولد اميرحسين نوروزي )۱۳4۹( کارگردان

7/۱- تولد پريسا مقتدی )۱۳4۹( بازيگر و کارگردان
7/۱- تولد کوروش زارعي )۱۳50( بازيگر و کارگردان

7/۱-  تولد علي دانش )۱۳50(بازيگر
7/۱-  تولد علي سلطاني )۱۳5۳( پ ژوهشگر
7/۱ - تولد ليال خرمايي پور )۱۳58( بازيگر

7/2- تولد ســيامك احصايي )۱۳۳۶( طراح صحنه و 
لباس

7/2- تولد محســن ســليماني فارســاني )۱۳48(
نمايشنامه  نويس ، کارگردان و بازيگر

7/۳-تولد علي نرگس نژاد )۱۳5۹( کارگردان
7/4- تولد فردوس کاوياني)۱۳20( بازيگر

7/4- تولــد همــا روســتا )۱۳25 - ۱۳۹4( بازيگر، 
مترجم و کارگردان

7/5- تولد محمــد مســاوات ) ۱۳۶2 ( کارگردان و 
نمايشنامه نويس  

7/8 - درگذشت مهين ديهيم )۱۳80( بازيگر
7/۹- تولد احمد آقالو )۱۳87-۱۳28( بازيگر

7/۹- تولد سعيد کشن فالح )۱۳۳5( کارگردان
 )۱۳۱8-۱۳8۶( رادي  اکبــر  تولــد   -7/۱0

نمايشنامه نويس 
7/۱0 -تولد ولي شــير اندامــي )۱۳۱8( کارگردان و 

بازيگر 
7/۱0-تولد حميد جبلي )۱۳۳7( بازيگر

7/۱2- تولد علی پويان ) ۱۳2۳ ( نمايشــنامه نويس  
و کارگردان  

7/۱2- تولد حســن دادشــکر )۱۳2۶( کارگردان و 
بازيگر

7/۱۳- تولــد آزاده پورمختــار )۱۳۳۳( کارگردان و 
طراح عروسك

7/۱5/ تولد خســرو پاياب )۱۳22( نمايشنامه نويس 
و کارگردان

7/۱5- تولد داريــوش مودبيــان )۱۳۳8( مترجم، 
کارگردان و بازيگر

۱5/ 7- تولد  نصرت ا سپهر )۱۳4۳( نمايشنامه نويس
7/۱۶- تولد رضاکرم رضايي )۱۳۱۶- ۱۳8۹(  مترجم 

، نمايشنامه نويس ، کارگردان و بازيگر
۱۶/ 7- تولد ايرج محرمي )۱۳55( کارگردان

7/۱7-  تولد ناصر عرفانيان )۱۳۳۹( عکاس
7/۱۹- تولد جمشيد شاه محمدي )۱۳۱۶( بازيگر 

20/ 7-  تولد صفر روحي نامقي )۱۳۳2( بازيگر
20/ 7 تولد محمدرضا شجريان )۱۳۳۶( بازيگر

7/20- تولــد افشــين هاشــمي )۱۳54( بازيگر و 
کارگردان

7/2۱- تولد کاظم بلوچي )۱۳۳5( بازيگر و کارگردان
22/ 7- تولد حسين راضی ) ۱۳2۳( مديرعامل انجمن 

هنرهای نمايشی   )۱۳87-۱۳8۹( 
7/24- تولد شهريار تيمورپور )۱۳۳5( چهره پرداز

7/24- تولد ماندانا کريمي )۱۳47( کارگردان
7/24- تولد امير کرباليی زاده ) ۱۳58 ( بازيگران

7/27- تولد انوشــيروان ارجمنــد )۱۳27 - ۱۳۹۳( 
بازيگر

7/27- تولد ناصح کامکاري )۱۳42( کارگردان
7/2۶- تولد چيستا يثربي )۱۳47( نمايشنامه نويس

7/28- تولــد حميدرضــا افشــار )۱۳۳4( مترجم و 
کارگردان

7/28- تولد حسين محب اهري )۱۳۳5( بازيگر

7/2۹-تولــد مجيد شــريف خدايي )۱۳4۳( رئيس 
مرکزهنرهاي نمايشي) ۱۳7۹-۱۳82(

۳0/ 7- تولد صديقه شــريف پور )۱۳2۶( نويسنده و 
منتقد

  آبان
 )۱۳42( دريانــورد  تولــد غالمحســين   -   8/۱

نمايشنامه نويس
8/۳- تولد محمود اســتاد محمــد )۱۳2۹ - ۱۳۹2( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
8/4- تولد عباس جهانگيريان )۱۳۳۳( نويســنده و 

پژوهشگر و منتقد
8/4- تولد بهرام ابراهيمي )۱۳۳4( بازيگر

8/4- تولد نيکو خردمند)۱۳۱۱ - ۱۳8۹( بازيگر
8/۶- درگذشت شاهين سرکيسيان )۱28۶-۱۳45( 

نمايشنامه نويس و کارگردان  
8/8- درگذشــت مصطفي اسکويي )۱۳02-۱۳84( 

کارگردان
8/۱0- تولد مرتضي احمدي )۱۳0۳- ۱۳۹۳( بازيگر 

8/۱0- مرتضی حاج صيد احمدی
 ) ۱۳0۳ ( نمايشی   ) ۱۳8۱ (

8/۱0- تولد علي سليماني سرنسري )۱۳50( بازيگر 
8/۱2- تولد تاجبخش فنائيان )۱۳2۹( کارگردان 

۱2/ 8- تولدحجت ا سبزي )۱۳۳8( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

 )۱۳40( شــاهپوري  ســعيد  تولــد   -8/۱۳
نمايشنامه نويس  و کارگردان

8/۱۳/  تولــد محمد رمضاني  )۱۳4۳(  نمايشــنامه 
نويس و کارگردان

8/۱۳/  تولد فرهاد رحمان زاده  )۱۳45(  بازيگر
8/۱4/ تولد منصور حميدي )۱۳28( کارگردان

 )۱۳25( ابراهيميــان  محمــد  تولــد   -8/۱۹
نمايشنامه نويس 

8/۱۹- تولد منصور خلج )۱۳2۹( مترجم، پژوهشگر، 
کارگردان و بازيگر

8/۱۹- تولد منوچهــر اکبرلو )۱۳4۱( پژوهشــگر، 
منتقد و نويسنده

8/۱۹- تولــد جابر رمضانــی ) ۱۳۶7 ( کارگردانی و 
نمايشنامه نويسی

8/20- تولــد دنيــا فنــی زاده ) ۱۳4۶-۱۳۹5( 
عروسك گردان

8/2۱- تولد مهري مهر نيا )۱۳87 - ۱۳05( بازيگر
8/2۱- تولد علی اصغر راسخ راد ) ۱۳45 ( کارگردان
8/22- تولد گالب آدينه )۱۳۳2( بازيگر و کارگردان

8/2۳- تولد مهدي فــروغ )۱۳87-۱2۹0( مترجم و 
کارگردان

8/2۳- تولد سيدحســين فدايي حســين )۱۳45( 
نمايشنامه  نويس و پژوهشگر

8/2۳- تولد ســپيده نظري پور )۱۳50( کارگردان و 
بازيگر

تولــد محمدرضــا کوهســتاني )۱۳5۹(   -8/24
نمايشنامه نويس

۱۳۹۶ |زاد روزهنرمندان ايرانی



8/25- تولــد حســن پارســايی )۱۳۳۱( منتقد و 
نويسنده

8/2۶- تولد آرش دادگر )۱۳52( کارگردان
8/27- تولد فاطمه معتمدآريا )۱۳40( بازيگر

8/27- شــهرام نوشــير  )۱۳4۶( نمايشنامه  نويس و 
کارگردان

8/28- طاها عبدخدايي )۱۳2۶( رئيس مرکز هنرهاي 
 نمايشي )۱۳۶۱-۱۳۶۶(

8/۳0- تولد مائده طهماسبي )۱۳۳۶( بازيگر

  آذر
 

۹/۱- تولد داريوش اسد زاده ) ۱۳02 ( بازيگر
۹/۱ تولد ايــرج صغيري )۱۳25( نمايشــنامه  نويس 

وکارگردان
۹/۱- تولد فرخ نعمتي )۱۳۳0( بازيگر

۹/۱- تولــد جــواد ذوالفقــاري )۱۳۳۱ -۱۳۹0( 
کارگردان و مترجم

۹/۱- تولد عليرضا اوسيوند)۱۳۳۶( بازيگر 
۹/۱/  تولد زهره عباسي زاده  )۱۳48(  بازيگر

)۱۳4۹( تولد    ســيدرضي محمودي    -۹/۱
نمايشنامه  نويس،کارگردان و بازيگر

۹/2-  تولد علي زارعي )۱۳4۱( کارگردان و بازيگر
۹/5- افتتاح تاالر »مولوي« )۱۳5۱(

 )۱۳0۹( رابــط  حکيــم  خســرو  تولــد   -۹/5
نمايشنامه نويس

۹/5- تولد خسرو خورشيدي )۱۳۱۱( طراح صحنه
۹/5- تولــد محمدرضــا الوند ) ۱۳4۳ ( نويســنده و 

کارگردان
۹/5- تولد ايوب آقاخاني )۱۳54( نمايشنامه نويس و 

کارگردان
۹/5- تولد سروش طاهری ) ۱۳58 ( بازيگر  
۹/۶- تولد جمشيد مشايخي )۱۳۱۳( بازيگر

۹/۶- تولد صادق هاتقي )۱۳2۳( بازيگر و کارگردان
۹/۶  تولد عبدالرضا ثامري  )۱۳47(  نمايشنامه نويس 

و کارگردان
۹/7- تولد رضا لنکراني )۱۳0۹( تعزيه خوان

۹/7- تولد حميد امجد )۱۳47( نمايشــنامه نويس و 
کارگردان

۱0/ ۹- تولد فاطمه سرلك )۱۳57( بازيگر و کارگردان
۹/۱2- تولد فرهاد ناظر زاده کرماني)۱۳2۶( نويسنده 

و پژوهشگر
۹/۱4- تولد علي ارحام صدر )۱۳8۶- ۱۳۹۳( بازيگر

۹/۱5- تولد بهرام شــاه محمدلــو )۱۳2۹( بازيگر و 
کارگردان

۹/۱۶- تولد مرتضی يوسف دوســت ) ۱۳2۳ ( طراح 
صحنه

۹/۱۶- تولــد مهــدي هاشــمي )۱۳25( بازيگــر و 
کارگردان

۹/۱۶ - تولد مهدي جعفري )۱۳۶۱( بازيگر
۹/۱7- تولد الهام کردا ) ۱۳57 ( بازيگر

۹/۱۹- درگذشــت علي اصغر گرمســيري )۱۳7۹-
۱2۹0( بازيگر و کارگردان

۹/۱۹-تولــد هوشــنگ هيهاونــد )۱۳۳8( بازيگر، 
کارگردان ومنتقد

 )۱۳52( ســبحاني  حســين  تولــد   -۹/20
نمايشنامه  نويس وکارگردان

 )۱۳57( ســليمانيان  مســلم  تولــد   -  ۹/20
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۹/22- تولد اسماعيل خلج )۱۳24( کارگردان 
۹/22 - تولد حسن عابدي )۱۳5۱( نمايشنامه  نويس 

وکارگردان
۹/24- تولد محمود عزيزي )۱۳2۳(

۹/24- تولد مهوش افشارپناه )۱۳28( بازيگر
24/ ۹- تولد اميد عزيزي )۱۳52( بازيگر و کارگردان

۹/25- تولد محســن شــاه ابراهيمي )۱۳۳۳( طراح 
صحنه و لباس

۹/25- تولد ناهيد مسلمي )۱۳۳4( بازيگر
۹/25/ تولد شهرام خدايي )۱۳44( کارگردان

۹/27- تولد مهدي فتحي )۱۳82-۱۳۱8( بازيگر
۹/27- تولد اصغر همت )۱۳۳۱( بازيگر و کارگردان

۹/27- تولد روزبه حسينی )۱۳57( منتقد و نويسنده
۹/28- تولد ثريا قاسمي )۱۳۱۹( بازيگر

۹/2۹- تولــد مســعود شــاهي )۱۳2۹( رئيس مرکز 
هنرهاي نمايشي ) ۱۳7۱-۱۳7۳(

 )۱۳4۱( رحمانيــان  محمــد  تولــد   -۹/2۹
نمايشنامه نويس  و کارگردان

۹/2۹- تولد مهتاب نصيرپور )۱۳44( بازيگر
۹/۳0- تولد حميد شاه آبادی ) ۱۳4۳ ( معاون هنری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   ) ۱۳۹2- ۱۳8۹ ( 

    دي 

۱0/۱- تولــد نصــرت کريمــي )۱۳0۳( بازيگــر و 
کارگردان

۱0/۱- تولد احمــد واحــدي زاده ) ۱۳۳۱-۱۳84( 
بازيگر

۱0/۱- تولد هنگامه مفيد )۱۳۳5( طراح عروســك و 
محقق

۱/ ۱0- تولد کيانوش بهروزپور )۱۳4۳(
۱/ ۱0- تولد اکبر دانيالي )۱۳55( بازيگر

2/ ۱0- تولد اسماعيل پاشايي )۱۳۳7( بازيگر
 )۱۳4۹( طاهــري  ســيدجواد  تولــد   -۱0/2

بازيگروکارگردان
 )۱۳۳۹( داورپنــاه  جمشــيد  تولــد   -۱0  /۳

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
۱0/۳- تولد اعظم بروجردي )۱۳4۶( نمايشنامه نويس 

ّّو کارگردان
۱0/5- تولــد بهــرام بيضايي )۱۳۱7( پژوهشــگر، 

نمايشنامه نويس و کارگردان
 )۱۳28( نامــور  هــادي  ۱0/5-تولدمحمــد 

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
۱0/5- تولد هما جديکار )۱۳۳۳( پژوهشگر و مترجم

5/-۱0 تولد عليرضا زارعي )۱۳۳8( بازيگر و کارگردان
۱0/5- تولد هومن برق نورد )۱۳48( بازيگر

۱0/5 تولد-خســرو اميري )۱۳5۳( نمايشنامه  نويس 

وکارگردان
۱0/۶- تولد رضا رويگري )۱۳25( بازيگر

۱0/۶- شــهادت حسين قشــقايي )۱۳27-۱۳57( 
نويسنده

۱0/۹- تولد مسعود دلخواه )۱۳۳۶( کارگردان
۱0/۱0- درگذشــت هوشــنگ حســامي )۱۳7۹-

۱۳۱7( مترجم ، نوسينده و کارگردان
۱0/۱0- تولد صمد واحــدي زاده )۱۳40( کارگردان 

و بازيگر
۱0/۱0- تولد رضا جوشعار )۱۳52( نمايشنامه  نويس 

وکارگردان
۱0/۱۱- تولد مريــم معتــرف )۱۳24( کارگردان و 

بازيگر
۱0/۱2- درگذشــت مهين اسکويي )۱۳08-۱۳84( 

کارگردان
۱0/۱۳- تولــد رضــا ثروتــی ) ۱۳۶2 ( کارگردان ، 

نمايشنامه نويس و طراح صحنه
۱0/۱4- تولد يوســف صديق )۱۳28( پژوهشــگر و 

کارگردان
۱0/۱4- تولد محمد اطبايي )۱۳40( کارشناس حوزه 

بين الملل
۱0/۱4- تولد فريبا کامران )۱۳4۶( بازيگر

۱0/۱4- تولد آرش عباسي )۱۳5۶( نمايشنامه نويس
۱0/۱5- تولــد خســرو شــهراز )۱۳۳0( بازيگــر و 

کارگردان
۱0/۱5/تولد اسد صادقي )۱۳2۹( کارگردان
۱0/۱5- تولد شهين عليزاده ) ۱۳۳4 ( بازيگر

۱0/5- تولــد مهــدی شــفيعی )۱۳5۳( مدير کل 
هنرهای نمايشی ۱۳۹۳

۱0/۱7تولد اشکان خيل نژاد
)۱۳۶7( بازيگر،کارگردان و طراح صحنه و لباس
۱0/۱8- خيراهلل تقيانی پور ) ۱۳۶2 ( کارگردان 

۱0/۱۹- تولد هواس پلوك )۱۳۳2( نمايشنامه  نويس 
وکارگردان

۱0/20- تولد مهدي فخيم زاده )۱۳۳۱( نمايشــنامه 
نويس و کارگردان

۱0/20- تولد جواد عزتی ) ۱۳۶0 ( بازيگر   
۱0/2۱- تولــد آزيتــا حاجيــان )۱۳۳۶( بازيگــر و 

کارگردان
۱0/2۱- تولد حميد لطفي )۱۳4۹( بازيگر

۱0/22- تولد جعفر والي )۱۳۱2( بازيگر
۱0/22  درگذشــت فيروزبهجت محمدي )۱۳87-

۱۳۱5( بازيگر
۱0/22- تولد علي رفيعي )۱۳۱7( کارگردان و طراح 

صحنه
۱0/22- تولد زهرا اسماعيلي )۱۳52( بازيگر

 )۱۳5۳( شــهدادي  احمــد  تولــد   -۱0/22
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۱0/2۳- تولد ام به آذين )محمود اعتمادزاده( )۱۳85-
۱2۹۳( مترجم

۱0/2۳- تولــد نصــرا قــادري )۱۳۳۹( منتقــد ، 
نمايشنامه نويس و کارگردان

۱0/24- تولد غالمحســين ساعدي )۱۳۱4-۱۳۶4( 
نمايشنامه نويس



۱0/25- تولــد مجيد جعفــري )۱۳۳0( کارگردان و 
بازيگر

۱0/25- تولد مجيــد کاظم زاده مژدهــی ) ۱۳5۹ (
نمايشنامه نويس و کارگردان

۱0/27- تولد افسر اسدی )۱۳۳۶( بازيگر
۱0/27- تولد ســيد جواد هاشــمي )۱۳44( بازيگر و 

کارگردان
۱0/28- تولد محمــد رضايــي راد )۱۳45( محقق ، 

نمايشنامه نويس  و کارگردان
معجونــي)۱۳47(    حســن  ۱0/28-محمــد 

نمايشنامه  نويس و کارگردان
   )۱۳40( باســتاني  حســن  تولــد   -۱0/2۹

نمايشنامه نويس
۱0/۳0- تولــد داود کيانيــان )۱۳2۱( پژوهشــگر، 

نمايشنامه نويس و کارگردان

   بهمن
۱۱/۱- تولد بهزاد فراهاني )۱۳2۳( نمايشنامه نويس ، 

کارگردان و بازيگر
۱۱/۱- تولــد فريده گرمســاري )۱۳52( کارگردان و 

بازيگر
۱/ ۱۱- تولد خداداد خدام )۱۳5۳( کارگردان

۱۱/2- تولد اکبر زنجانپور )۱۳2۳( بازيگر و کارگردان
 )۱۳28( عزيــزي  غالمرضــا  تولــد   -۱۱  /2

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
۱۱/2/  تولــد علــي اصغــر کهن قنبريــان  )۱۳۳2(  

کارگردان
۱۱/2- تولد اردشــير صالح پور )۱۳۳۶( نويســنده و 

کارگردان
۱۱/2- تولد کوروش نريماني )۱۳48( نمايشنامه نويس 

و کارگردان
۱۱/2-تولد رضا فوادي )۱۳4۹( کارگردان و بازيگر

)۱۳5۳( هوشــياري  تولدرحمــان   -۱۱  /2
نمايشنامه نويس

۳/ ۱۱-تولد احمد حبيب زاده )۱۳۳0( کارگردان
۱۱/۳- تولد مسعود رايگان )۱۳۳۳( بازيگر

۱۱/۳-تولد محمد رسول صادقي)۱۳5۶( نويسنده و 
منتقد 

4/ ۱۱ -تولد مينا سياح )۱۳40( بازيگر
۱۱/۶/  تولد محمد نوروزي بابادي  )۱۳۳0(  کارگردان

۱۱/۶- تولد فرهاد شريفی ) ۱۳48 ( بازيگر  
۱۱/8- افتتاح »تئاتر شهر« )۱۳5۱(

۱۱/8- تولد افسانه ماهيان ) ۱۳52 ( کارگردان  
۱۱/8- تولد يوسف باپيری ) ۱۳5۹ ( کارگردان  

۱۱/۹ - عليرضا خمسه )۱۳۳۱( 
بازيگر

۱۱/۱۱- تولد علي عرب )۱۳40( بازيگر و کارگردان
۱۱/۱۱- تولد رضا گوران )۱۳58( کارگردان

۱۱/۱2- تولد حسين کسبيان )۱۳85-۱۳۱2( بازيگر
۱۱/۱2- تولد بهمن فرسي )۱۳۱2( نمايشنامه نويس

 ۱۱/۱2- تولد محسن حســيني )۱۳۳۶( کارگردان و 
بازيگر

۱۱/۱2- تولــد حبيــب رضايــي )۱۳48( بازيگــر و 
کارگردان

۱۱/۱2- برگزاري اولين دوره جشنواره فجر )۱۳۶۱(
۱۱/۱۳/  تولد احمد نجوايي  )۱۳۳۱(  کارگردان

۱۱/۱4- تولــد غالمعلــي رضايــي )۱۳۳۱( بازيگر و 
کارگردان

۱۱/۱4- تولد محمد حيدري )۱۳4۹( کارگردان
۱۱/۱5- تولــد علــي نصيريــان )۱۳۱2( بازيگــر ، 

نمايشنامه نويس و کارگردان
۱۱/۱5- تولــد محمدرضــا ابوالحســني )۱۳۳8( 

کارگردان
 )۱۳5۳( اســماعيلي  قاســم  تولــد   -۱۱/۱5

نمايشنامه  نويس و بازيگر
۱۱/۱۶- تولد محمد ساربان )۱۳2۶( بازيگر

۱۱/۱۶- تولد منصور براهيمي )۱۳۳5( پژوهشــگر و 
مترجم

۱۱/۱8- تولد نگار عابدي )۱۳50( بازيگر
۱۱/۱۹- تولد مجيد ميرفخرايي )۱۳2۹( طراح صحنه 

و لباس
۱۱/۱۹ - تولد زهرا صبري )۱۳45( کارگردان

۱۱/20- تولد شهاب حسين پور ) ۱۳۶۳ ( کارگردان
۱۱/2۱- تولد پريندخت عابدی نــژاد ) ۱۳۳8 ( طراح 

صحنه و لباس
۱۱/2۱/  تولــد محمد علي صادق حســني  )۱۳4۱(  

کارگردان
۱۱/2۳-تولد آزاده انصاري )۱۳50( کارگردان

۱۱/24- رويا نونهالی ) ۱۳4۱ ( بازيگر و کارگردان
۱۱/25- تولد عبدالرضا بلــوچ نژاد )۱۳40(کارگردان 

و بازيگر 
۱۱/27- تولد عباس جوانمرد )۱۳07(  کارگردان

۱۱/27- تولد عليرضا مدني )۱۳5۶( بازيگر و کارگردان
۱۱/28- تولد داود دانشور )۱۳25( کارگردان و مترجم

۱۱/2۹- تولد خسرو معين افشار )۱۳۳۱( بازيگر
 )۱۳4۳( اميريــان  ســيمين  تولــد   -۱۱/2۹

نمايشنامه نويس وکارگردان 
۱۱/۳0- انتشــار اولين روزنامه تئاتري ايــران به نام 

"تياتر" توسط ميرزا رضا خان نائيني )۱۳2۶ه ق(

   اسفند
۱2/۱- تولد فهيمه راستکار )۱۳۱۱ - ۱۳۹۱( بازيگر

۱/ ۱2- تولدخسرو دستگير )۱۳22( بازيگر
۱2/۱- عظيم اسدي )۱۳۳7( نمايشنامه  نويس وبازيگر

۱2/۱- تولــد ميکائيل شهرســتاني )۱۳4۱( بازيگر و 
کارگردان

۱2/۱- مجيــد سرســنگي )۱۳4۶( پژوهشــگرو 
مدير فرهنگي

۱2/2- درگذشــت نادعلي همداني )۱۳۱2-۱۳87( 
مترجم ، نويسنده و پژوهشگر

 )۱۳۳۱-۱۳82( جاليــي  داود  تولــد   -۱2/2
نمايشنامه  نويس وکارگردان

۱2/2- تولد همايــون علي آبــادي )۱۳۳2( منتقد و 
پژوهشگر

۱2/۳- تولــد ســياوش تهمــورث )۱۳25( بازيگر و 
کارگردان

۱2/5- درگذشــت پرويز فنــي زاده )۱۳۱۶-۱۳58( 
بازيگر

۱2/۶- تولد رکن الدين خســروی ) ۱۳08-۱۳۹5 ( 
نويسنده، مترجم و کارگردان

۱2/۶- تولد کمال الدين شفيعي )۱۳۱5( کارگردان و 
مترجم

۱2/7- تولــد فرخ غفــاري )۱۳8۶-۱۳00( مترجم و 
کارگردان

۱2/7- تولد طهمورث دوستکام )۱۳42( بازيگر
۱2/7- تولد شهره سلطاني )۱۳5۱( بازيگر 

۱2/8- تولــد اح آريان پــور )اميرحســين آريان پور( 
)۱۳80-۱۳0۳( مترجم

۱2/۹- تولد سعيد پورصميمي )۱۳22( بازيگر
۱2/۹- تولد داود داداشي )۱۳40( بازيگر

۱2/۹- تولد محمودرضا رحيمي )۱۳48( کارگردان
۱2/۹- تولد علي سرابي )۱۳57( بازيگر

۱2/۱0- تولــد ســيد عظيــم موســوي )۱۳۳8( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

۱2/۱0- تولد علي اصغر دشتي )۱۳55( کارگردان
۱2/۱2/  تولد انوش نصر  )۱۳۱8(  بازيگر

۱2/۱2- تولــد مرتضــی ميرمنتظمــی ) ۱۳۶2 ( 
کارگردان

۱2/۱۳- تولد نادر رجب پور )۱۳۳۱( کارگردان و طراح 
و کارگردان

۱2/۱۳- تولد پانته آ بهرام )۱۳48( بازيگر و کارگردان
۱2/۱4- تولد ا قلي نظري )۱۳۳2( بازيگر و کارگردان

۱4/ ۱2تولدرضا سعيدي)۱۳84-۱۳۳8( بازيگر
۱2/۱5- تولــد محمدعلــی لطفی مقــدم )۱۳۱5(

نويسنده و کارگردان
۱2/۱5- تولد اتابك نادري )۱۳4۹(پژوهشگر، بازيگر 

و کارگردان
۱2/۱5- تولــد علي اکبــر عبدالعلــي زاده )۱۳54( 

نويسنده و منتقد 
۱2/۱8- تولد سامان خليليان ) ۱۳58 ( مديرفرهنگی

۱2/20- تولد رضا بابك )۱۳24( بازيگر و کارگردان
۱2/20- تولد محمد بهرامي )۱۳۳5( منتقد و نويسنده 

۱2/20- تولد محمد حاتمي )۱۳40( بازيگر
۱2/2۱- درگذشــت هاشــم فياض )۱2۹5-۱۳8۳( 

تعزيه خوان
۱2/2۱- تولد تينوش نظم جــو )۱۳52( مترجم و 

کارگردان
۱2/2۳- تولد ايرج زهري )۱۳۱۱ - ۱۳۹۱( منتقد 

و مترجم
۱2/2۳- تولد هوشنگ آزادي ور )۱۳2۱( مترجم

25/ ۱2- تولد فرخ لقا هوشــمند )۱۳07-۱۳88( 
بازيگر

۱2/25- تولد سروش خليلي )۱۳85-۱۳۱5( بازيگر
۱2/25-تولد سيروس گرجستاني )۱۳25( بازيگر

۱2/27- تولد رويا تيموريان )۱۳۳8( بازيگر
۱2/28-  تولد علی صدوقی تدين   )۱۳42(  منتقد
۱2/28-  تولد محمد دشتگلي   )۱۳۳8(  کارگردان

۱2/2۹- تولد کاظم هژير آزاد )۱۳2۹( بازيگر

۱۳۹۶ |زاد روزهنرمندان ايرانی



انجمن نمايشگران عروسکی خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۱/۶/۱5Parastoo_12001@yahoocomآرياکيا آزاده)پرستو( ۱

۱۳54/۶/2آکشته احمد2

۱۳57/۱2/۱ابراهيمی فرشته۳

۱۳45/۱۱/۱۱ali134511@yahoocomابوالخيريان  علی 4

۱۳5۱/۱0/27Marjanjan_2020@yahoocomاحمدی مرجان5

۱۳4۹/۹/۱۱Azokhkarnik@gmailcomاخوت آذر۶

۱۳۶0/۱/2اردستانی راحله7

۱۳4۹/۱/4استخر نگار8

۱۳۶۱/۱۱/۱7اسکندرنژاد غزل۹

۱۳58/۹/2۶aagringroup@gmailcomاسالميان سرگل۱0

۱۳5۱/5/8اصغری اکرم۱۱

۱۳47/۱/۳اعلمی محمدعلی۱2

۱۳5۳/۱2/25اعلمی علی۱۳

۱۳۶۳/7/2۹Mar_mar1363@yahoocomافراز مريم۱4

۱۳5۳/۳/24Aliafshari92@yahoocomافشاری علی۱5

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/۳/22Saraeghbal57@gmailcomاقبال سارا۱۶

۱۳44/7/۱۶Maral4450@yahoocomاقبالی  مريم۱7

۱۳۶۳/۱۱/2۳اقدامی سپيده۱8

۱۳50/4/۱۱Mes_649@yahoocomامامی محمدرضا۱۹

۱۳5۹/2/24azraemami@yahoocomامامی گواشين عذرا20

۱۳۶۳/۶/2۱Sahar_ae63@yahoocomاميراقبالی سحر2۱

۱۳5۶/۶/۳0simorgh@simorghgroupcomاميريوسفی منيره22

۱۳۶4/7/۱۶امينيان ستاره2۳

۱۳50/۱۱/2۳انصاری آزاده24

۱۳۶0/۳/۱7Mym173@yahoocomايرانمنش مريم25

۱۳5۳/۳/۳۱ايمانخانی محسن2۶

۱۳50/2/28بابايی محمد27

۱۳۶۱/2/2باجالن سهيال28

۱۳۶8/۶/2۹باغبادی فاطمه)ريحانه( 2۹

۱۳55/۱۱/۱باالخانی تبريزی مهتاب۳0

بحر العلوم طباطبايی ۳۱
۱۳54/۹/۱۳Abtabatabaie@gmailcomعاطفه

۱۳۶0/۶/20بحرانی محمد۳2

سال گذشــته تالش کردیم با انتشار فهرســت تفکیکي اعضاي 
انجمن هاي مختلف خانــه تئاتر به همراه تاریخ تولد و نشــاني 
الکترونیکي شان، پل ارتباطي گســترده اي میان فعاالن حوزه 
تئاتر برقرار کنیم مبناي این فهرست ها اعالم رسمي انجمن هاي 
خانه تئاتر اســت که امســال به لطف مســئولین خانه تئاتر و 
پیگیری آقای محمد بهرامی اســامی اعضای جدید انجمن ها به 

آن اضافه شده است  
امید است این امکان فرصت هاي رســانه اي و ارتباطي بیشتري 
را براي تئاتــر ایران تامین کند از موثریــن انجمن ها تقاضا دارم 
جاي خالي نواقص را پر کنید و از طریق پل ارتباطي ماـ  نشــاني 
الکترونیکي ســالنامه ـ در اختیارمان بگذارید تا ســال آینده 

فهرست هاي کامل تري عرضه کنیم.

زاد روز اعضای خانه تئاتر



۱۳۹۶ زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳55/۶/2۹tokagroup@yahoocomبختياری داوود۳۳

۱۳۶۱/۶/20shimabakhshandeh@gmailcomبخشنده شيما۳4

۱۳5۶/۱0/5badiebanafsheh@yahoocomبديعی  بنفشه ۳5

۱۳52/۱2/2Marziebarzi@yahoocomبرزی مرضيه۳۶

۱۳۳0/۳/۱7برومند مرضيه۳7

۱۳۳5/۱/۱5yahoocom@Adelbezdoodeh50بزدوده عادل۳8

۱۳50/۱2/28بنی صدر سارا۳۹
وفات۱۳۹۳/۶/۶

۱۳57/۱2/27yahoocom@1979_Bahrameبهبهانی بهرام40

۱۳4۶/7/2۶بهرام پور  فروزان4۱

۱۳54/7/28بهروزی نيا زهره42

۱۳28/4/24farnazmana@yahoocomبهزادی فرناز4۳

۱۳5۱/۱۱/۱7Maral4450@yahoocomپاکدست  علی 44

۱۳55/۱۱/2پالوچ پرويز45

۱۳5۶/۶/25eirakdad@yahoocomپوراصغر عليرضا4۶

۱۳۶۱/2/۱2Marjanpghh@gmailcomپورغالمحسين مرجان47

۱۳۳۳/7/۱۳پورمختار آزاده48

۱۳48/8/28Shadi_po@yahoocomپورمهدی  شادی4۹

۱۳۶۳/۶/۳۱ترابی حامد50

۱۳55/8/2۳تقی پور ونداده محمدرضا5۱

۱۳۶0/۱/2۳maryamteimoury@yahoocomتيموری مريم52

۱۳۳7/7/۱0جبلی حميد5۳

۱۳۳۳/۱0/5جديکار هما54

۱۳۳8/۳/۱4جديکار فريبا55

۱۳۶4/7/2۹جعفری الهام5۶

۱۳۶2/4/۳0جوادزاده سارا57

۱۳58/5/۱5جوادی سهيال58

۱۳57/7/4Ho3ein_cheraghi@yahoocomچراغی حاجت حسين5۹

۱۳۶0/۳/۶حاجی طاهری هديه۶0

۱۳48/۱2/۱۱حاجی مراد پروانه۶۱

۱۳55/۱۱/۱۱حاجی زاده زهرا۶2

۱۳47/4/۳حجام زاده موسی۶۳

۱۳۶۱/7/۱حسنعلی هادی۶4

۱۳۶7/۶/2۶Honeyhoseiny@gmailcomحسينی هانی۶5

۱۳58/5/۱2حسينی ثانی ميثم۶۶

۱۳4۹/4/2۶Qmarshaghighi@gmailcomحقيقی کيومرث۶7

۱۳58/۳/2۱خاکسار تهرانی مريم۶8
maryamsilverspring@

yahoocom

۱۳۶0/۱0/۱homakhodajooy@yahoocomخداجوی هما۶۹

۱۳۶0/۶/۳0Mahnaz_816@yahoocomخطيبی مهناز70

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۳/۶/20Nasrin_1705@yahoocomخنجری نسرين7۱

۱۳2۶/7/۱2دادشکر حسن72

۱۳44/۱/۱Fa_daliry@yahoocomدليری فريبا7۳

۱۳۶4/4/۱۱Hamedzabihi@gmailcomذبيحی حامد74

۱۳۶7/۱۱/25ذوالفقاری بهنود75

ذوالفقاری جواد7۶
                   -۱۳۳۱/۹/۱

وفات 
۱۳۹0/2/7

۱۳۶۳/۶/۳0Pitipiti6311@yahoocomراد رويا77

۱۳48/7/۱۶ربيعی حسين78

۱۳4۹/۱۱/۱5ربيعی حسن7۹

۱۳45/۱/2Ghrahmati5549@yahoocomرحمتی قاسم80

۱۳4۶/۱2/۹رسايی هاجر8۱

۱۳4۶/۳/2۱رضايی  فرحناز82

۱۳54/۳/۱5روشن  روشنك8۳

۱۳4۳/۱0/22رئيسی ماکيانی  فريبا84

۱۳4۳/۱۱/5زاده محمدی خديجه85

۱۳4۹/2/25زاهدبيگی  فرزان8۶
forouzanbahrampour@

gmailcom

۱۳5۹/۶/2۳زحمتکش حامد87

۱۳50/5/۹زمانی  افسانه88

۱۳57/۱۱/7زنجانی شبنم8۹

۱۳58/۶/۱۶Baran_puppet@yahoocomزينالی حسين۹0

۱۳52/۱/20زيوری کالشمی فاطمه۹۱

۱۳57/8/28ساری اصالنی پانته آ۹2

۱۳5۹/7/۱hengamehsazesh@yahoocomسازش هنگامه۹۳

۱۳۶4/4/2۶Zeus-mona-@yahoocomسربندی مونا۹4

۱۳55/7/۱Marzieh777@yahoocomسرمشقی مرضيه۹5

۱۳۳7/۶/24سعادت مريم۹۶

۱۳۶5/۱/۱8سعادت نفيسه)صبا( ۹7

۱۳58/۶/۳0aranpuppet@yahoocomسعيديان مرتضی۹8

۱۳5۹/۱۱/5سلطان احمدی امير۹۹

۱۳5۶/5/20سليم بيات شراره۱00

۱۳57/۱/28Fatsoo57@gmailcomسوزنگر فاطمه۱0۱

۱۳57/۱/۱سياحی کاظم۱02

۱0/۱۱/  ۱۳48شريف زاده سيد آرش۱0۳

شاهمرادی مهديه ۱04
۱۳5۹/۹/۱2سادات

۱۳57/۱2/2۱شريعتی مهرنوش۱05

۱۳۶4/2/24شوقی مريم)تارا(۱0۶

۱۳۶2/2/24شهبازی نگار۱07

|



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۳/۱/5شهدوست شقايق۱08

۱۳50/5/۱۱شهيدی  مريم۱0۹

۱۳۳۱/۱0/۱شهيدی زهرا۱۱0

شيخ احمد خمسه ۱۱۱
ای رضا

۱۳۱۳ وفات 
۱۳۹2/7/۱5

شيخ احمد خمسه ای ۱۱2
۱۳۱۶/۱0/۳مرتضی

۱۳5۹/۱/8Elhamshirazi_2002@yahoocomشيرازی الهام۱۱۳

۱۳45/۱۱/۱۹صبری زهرا۱۱4

۱۳5۹/۶/۳0صادقپورمبارکه سميه۱۱5

۱۳55/۹/۶صانعی اعظم۱۱۶

۱۳55/۹/۶صانعی کفاش اکرم۱۱7

۱۳28/۱0/۱4صديق يوسف۱۱8

۱۳48/۱/۳۱صفوی شيدا۱۱۹

۱۳55/2/2صالحی همايون۱20

۱۳5۹/۱۱/4صمدی بنفشه۱2۱

۱۳۶2/۱۱/۱۹صميمی مفخم آلما۱22

۱۳۳۱/2/۱4                     صميمی مفخم کامبيز۱2۳
فوت۱۳7۶/۱0/20

۱۳5۶/۶/25Ladye2002@yahoocomطالبی الميرا۱24

۱۳4۹/۱۱/۱fojehpuppet@yahoocomطالبی جواد۱25

۱۳۶4/۶/۱۹Btwolfhour@gmailcomطاهری سيده بهار۱2۶

۱۳57/۱۱/۱4طريقی فاطمه )طليعه(۱27

۱۳۶2/۹/2طيار شراره۱28

۱۳۶2/۳/2Fara62@yahoocomعاقلی فرزانه۱2۹

۱۳5۹/۱/۱۱عالی آرزو۱۳0

۱۳50/۱0/۱۳عباسی عارفه۱۳۱

۱۳۶0/5/۱5عباسی  فاطمه ۱۳2

۱۳50/۹/۱8Poupakazimpour@gmailcomعظيم پور تبريزی پوپك۱۳۳

۱۳5۶/4/۱2عظيمی رزناز۱۳4

۱۳58/۱۱/25عالء الدينی نرگس۱۳5

۱۳5۱/۱/۳0aftabzart@yahoocomعليپور فرشيد۱۳۶

۱۳۶۳/۱/22عليمحمدی پريا۱۳7

۱۳2۹/۶/28غريب پور بهروز۱۳8

۱۳۶۱/۶/20Homayounfarboud@yahoocomفربود همايون۱۳۹

۱۳۶2/2/2۳Nedafarmani2010@yahoocomفرمانی ندا۱40

۱۳4۳/۱/27فالح پور سهيال۱4۱

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۶/8/20فنی زاده دنيا۱42
فوت۱۳۹5/۱0/8

۱۳58/۹/۱قاسمی افشين۱4۳

۱۳40/5/7کاظمی مجتبی۱44

کريم خانی ۱45
۱۳44/4/2karimkhanimitra@yahoocomفاطمه)ميترا( 

۱۳0۳/۱0/۱کريمی نصرت اهلل۱4۶

۱۳47/7/24mandanakarimi@hotmailcomکريمی ماندانا۱47

۱۳24 وفات کشاورزی اردشير۱48
۱۳88/۱/۳

۱۳۶8/۶/2۹کوهوند رعنا۱4۹
@Raanakoohvand198

yahoocom

۱۳۶۶/۱0/24Ramincohen204@gmailcomکهن رامين۱50

۱۳۶2/2/۱8کيانی فر مونا۱5۱

۱۳5۳/۱/8کيانی هندی نيلوفر۱52

۱۳5۹/۶/۳0tokagroup@yahoocomگلباز سميه۱5۳

o1351o@yahoocom ۱۳45/۹/۶لطفی مهدی۱54

۱۳۶۳/۱/۱Mologhman1363@yahoocomلقمانيان محمد۱55

۱۳5۹/۱0/۱۳مالکی محمدرضا۱5۶

۱۳۶2/۱/8مالکی بهادر۱57

۱۳48/5/۱۶مالمير کبری)الله(۱58

۱۳4۹/۱/5مبرهن شهرزاد۱5۹

۱۳۶0/۱0/20مجتهدی راد ليال۱۶0

۱۳۳7/۱/۱محبوب مرضيه۱۶۱

۱۳58/۱/7محسنی اردهانی سلما۱۶2

۱۳۳0/۱2/2محمدی ايرج۱۶۳

۱۳5۶/۶/۳۱محمدی گلزار۱۶4

۱۳57/۱2/۱محمدی اکرم)متين(۱۶5

۱۳58/۳/۱0محمدی شيراز آزاده۱۶۶

۱۳4۳/۹/۱۱محمديه طيبی ناديا۱۶7

۱۳۶0/۱/2۹مراديان غزاله۱۶8

۱۳55/۶/۶Moridizahra@gmailcomمريدی زهرا۱۶۹

۱۳5۳/5/8مسعودی  شيوا۱70

۱۳57/7/24مشکات مرتضی۱7۱

۱۳۶۱/۳/۱4shimamoshayedi@yahoocomمشيدی فر شيما۱72

۱۳۶0/4/2۹puppetarash@yahoocomمصطفايی ميرآرش۱7۳

۱۳5۹/5/۶themetheater@yahoocomمعاف سيدمجتبی۱74

۱۳50/۶/2Maryam_moiny@yahoocoinمعينی مريم۱75

۱۳۳5/۱0/2Mofidhengameh@gmailcomمفيد  هنگامه ۱7۶



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/۱۱/۳0مولوی زاده منير۱77

۱۳55/۹/25مهديخواه بهناز۱78

۱۳54/۱/۹مهديزاده نادری نگين۱7۹

۱۳54/۱۱/۳مهرابی ليال۱80

۱۳5۶/۹/۱5azimoayedi@yahoocomمؤيدی فر آزاده۱8۱

۱۳57/۹/8negarmirfakhraee@gmailcomميرفخرايی نگار۱82

ميرمحمدخانی سمنانی ۱8۳
۱۳5۱/۱/2آفرين

۱۳5۳/5/20نادری فرحناز۱84

۱۳۶0/4/۱۹نادری سميه۱85

۱۳۶۶/8/۱0نادری مرضيه۱8۶

۱۳۶۹/۶/28ناظری زهرا۱87

۱۳52/۱۱/۱7نامورآزاد مرجان۱88

۱۳۶0/۶/۱0نجفی ندا۱8۹

۱۳2۶وفات نعمتی شريف بيژن۱۹0
۱۳۹۱/5/24

۱۳۶۳/2/25نعمتی مقدم مهدی۱۹۱

۱۳۶8/۱2/۱۳نعمتی مقدم پريسا۱۹2

۱۳5۳/۱2/۱۶camellianoohi@gmailcomنوحی کامليا۱۹۳

۱۳58/2/4نوری شاد نازيال۱۹4

۱۳47/۶/۱2Javad_vatani68@yahoocomوطنی جواد۱۹5

۱۳2۶/7/20وفاداری يداهلل۱۹۶

۱۳۶۳/۶/۱2وفايی الهام۱۹7

۱۳58/8/۳هاشمی قوچانی هديه۱۹8

۱۳۶۱/۶/5الهاميان مريم۱۹۹

۱۳۶۳/۶/2۱هدايت الکا200

۱۳۳۶/۱/۱۱هشيارسر سهيال20۱

۱۳5۶/5/2Nasimyaghouti@yahoocomياقوتی نسيم202

۱۳۶5/8/4Puppettheatres@gmailcomيزدان پژو سميرا20۳

۱۳5۹/۳/24يزدانی  رضا204

۱۳47/۱/22يعقوبی زهرا205

۱۳48/۱0/2يوسفی پور عيسی20۶

۱۳57/۱/۱8sinaybeigi@yahoocomييالق بيگی سينا205

کانون نمايشگران خيابانی خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

 ۱۳۶2/۱۱/8آقاپور فريبا۱

۱۳47/۱۱/20SKyfani@ycآقا کاظم شيوا2

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

 ۱۳5۳/۶/۳0آقاکاظم کتايون۳

۱۳58/8/28Pn_alagha@yahoocomآل آقا پريناز4

 ۱۳۶0/4/25اسماعيلی امير5

 ۱۳۶0/2/2۶اسماعيلی جواد۶

۱۳55/۳/۶ma2961633@yahoocomاصغری مهدی7

اصالنی سيدمحمد امين8

۱۳۶0/7/۱۹Oveysitehrani@gmailcomاويسی حامد۹

۱۳۶0/۹/24Mostafaizadi60@gmailcomايزدی مصطفی۱0

۱۳۶۱/۱0/۱8Fbarotchi@gmailcomباروتچی فهيمه۱۱

۱۳50/7/27ariahamedan@yahoocomباغبانی سعيد۱2

۱۳54/۶/5بهرامی مجيد۱۳
Mehranshahrivar1354@

yahoocom

۱۳۶0/۶/7بيدقی ميثم۱4

۱۳58/۹/۱۱بيور عبداهلل۱5

۱۳55/۶/۱5پوالدوند محمودرضا۱۶

۱۳5۳/۱۱/۶پيروج حسين۱7

۱۳54/۱/۱پيوند شاهد۱8

۱۳4۹/2/۱7پيوند عليرضا۱۹

۱۳۶0/۱/۱Hasanjafari60@yahoocomجعفری حسن20

جنيدی ليال2۱

۱۳۶۹/2/2۶جی ناك فاطمه22

۱۳۶2/4/۶چاوشی عليرضا2۳

۱۳5۶/4/4Farhad56@gmailcomچهل اميرانی ابوذر24

۱۳5۹/۳/۱masoodhatami@yahoocomحاتمی مسعود25

۱۳5۳/۱0/۱8حسن زاده مجيد2۶

۱۳۶۳/۹/28حسينعلی حميدرضا27
hamidrezahosseinali@

yahoocom

۱۳57/۱/۱Firouz30@yahoocomحيدرزاده فيروز28

۱۳57/5/۳0خانی وحيد2۹

۱۳58/۶/۱8خليليان سامان۳0

۱۳4۶/5/27خورشيدی مهرداد۳۱
Mehrdadkhorshidi1346@

gmailcom

۱۳4۶/2/2۶داودی عليرضا۳2

۱۳۶۱/2/۱5Mojtabadarbandi61@yahoocomدربندی مجتبی۳۳

۱۳55/5/۶درزگر غالمرضا۳4

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶7/۱2/5دره شولی مجيد۳5

دژدمی وحيد۳۶

۱۳4۹/2/۱4دهقانی عليرضا۳7

۱۳4۹/۹/8P_K2000@yahoocomرابورز عليرضا۳8

۱۳57/۶/20راحله شهاب۳۹

Fatimarad83@gmailcomرادمنش فاطمه40

۱۳۶2/5/7رحيمی علی4۱

رحيمی ابراهيم42

۱۳52/۹/۱۹Mojganrezayan@yahoocomرضاييان مژگان4۳

۱۳42/4/۱Rezaianinstitute@gmailcomرضاييان ميترا44

۱۳۶5/5/۶Hamedzarean@yahoocomزارعان حامد45

۱۳52/۱۱/۱۶زرکوشيان عليرضا4۶

۱۳۶۱/۶/۳۱زوار بی ريا  محمد47

زينال پور  امير48

۱۳4۶/4/۱Mortezazivari@yahoocomزيوری مرتضی4۹

ساسانی مصطفی50

۱۳5۳/۱/5شريفی عليرضا5۱

شفيعی اميرحسين52

۱۳5۳/۹/۱0شير محمدی هادی5۳

۱۳52/۱2/2۳شيرنسب زاده فرزاد54

۱۳۶۳/۶/24صادقی سعيد55

۱۳۳2/5/۳0صفانور محمد باقر5۶

۱۳۶7/۱/۱7صميمی احمد57

۱۳۶5/۱2/۱۶صيادی محمد58
Actor_ms_director@

yahoocom

۱۳58/۱/20Bsm2006@gmailcomعباس زاده محمود5۹

۱۳4۹/۹/۱۱Farhad56@gmailcomعسگری جمشيد۶0

۱۳50/۶/5عصری رضا۶۱

۱۳۶2/۶/20عطايی محمدهادی۶2

۱۳۶0/4/۱2Delshodegan22@yahoocomعطايی حور علی۶۳

۱۳57/4/۱۳علی ضامنی پروانه۶4

۱۳54/۱0/۱۶Zahra1asraa@gmailcomغالمی زهرا۶5

۱۳۳۱/۶/۱2فريدون زاده عبدالرضا۶۶

۱۳5۶/5/20قهرمانی اکبر۶7

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/4/۱کرائلی احسان۶8

۱۳5۶/4/2۹کريمی حميدرضا۶۹

۱۳۶0/۱۱/8کنگرانی محمد70
Kangaranimohammad@

yahoocom

۱۳48/۱2/28کهن غالمرضا7۱

۱۳۶۱/۱/۱مقيمی عطا72
Labkhand_Wink@

yahoocom

۱۳۶۹/۶/22Arashmamashli@gmailcomممشلی آرش7۳

۱۳۶۳/2/۱2موسوی سيد امير74

۱۳۶۶/۱۱/۱۹موسوی سيد ايمان75

۱۳۶0/۹/۳0موسويان سيد علی7۶

۱۳۶۶/۳/5M_best85@yahoocomمولوی ميالد77

۱۳57/2/۱2مهرابی مسعود78

ميرحسينی سيد 7۹
۱۳58/2/۱۶حميد رضا

Hamidmirhoseini@
yahoocom

۱۳54/4/4نبی زاده آرزو 80

۱۳50/۱2/22نجفی حسن8۱

۱۳5۹/۱۱/۱۳نصيری داريوش82

۱۳۶۳/2/20نوحيان محمد8۳
Mohammadnohiyan@

yahoocom

۱۳5۱/۱/22نوروزی حميد رضا84

۱۳2۶/8/8والی بابك85

۱۳۶8/۱/4وحيدی پور امين8۶

۱۳40/۶/۱وکيليان مرتضی87

۱۳۶۹/۶/2۶وکيليان شاهين88

۱۳55/۱0/۶Valilouhadi@yahoocomولی لو هادی8۹

۱۳۶۳/۶/۳0هوشياری حامد۹0

۱۳5۶/۱/۱ياراحمدی مجيد۹۱

۱۳5۶/۶/۳0mryouseffi@gmailcomيوسفی محمدرضا۹2

انجمن موسيقی خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/7/۱آتشاني عبداهلل۱

۱۳5۱/۳/25rrazad@yahoocomآزاد آور رامين2



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳44/4/۳۱payman@naqmecomابدالي پيمان۳

۱۳۶0/۶/2۹ابراهيم خواه بابك4

۱۳57/۶/25ابراهيمي ميثم5
Meysamebrahimi84@

yahoocom

۱۳57/۱2/۱0mitsetar@yahoocomابراهيمي ميترا۶

۱۳50/۱2/۱4eesbati@gmailcomاثباتي ابراهيم7

۱۳4۹/۳/۱8piroozarjmand@yahoocomارجمند پيروز8

۱۳58/2/4Babataherir@gmailcomارزانلو مسعود۹

Music_nashid@yahoocomاسکنداني امير۱0

۱۳5۹/۳/۱0اسکندري ليلي۱۱
Leilaeskandari2000@

yahoocom

۱۳54/2/۱۶Aesp2008@yahoocomاسماعيلي اکبر۱2

۱۳۶2/۹/20Matin_pazhar@yahoocomاسماعيلي متين۱۳

۱۳۶۳/۱/۳۱Etemadiykt@yahoocomاعتمادي يکتا۱4

۱۳۶5/۳/۱۶LbamdadI@yahoocomافشار بامداد۱5

۱۳۶۶/2/28Ashcan_solo@yahoocomافضلي اشکان۱۶

۱۳۶5/۱0/۱۳tahmouresa@yahoocomاميري طهمورث۱7

۱۳70/۶/۱۶Anoochka@yahoocomايزدي پارسا آناهيتا۱8

۱۳۶5/۱0/۱4بخيارجو امين۱۹

mazdashahani@gmailcomبنايي شاهاني عليرضا20

بهرامي خسرو2۱

۱۳۶۳/۶/2۳بيات ياسر22

پورگرامي سهيال2۳
Avayemehrbani@

yahoocom

۱۳5۹/۱2/22ehsantarokh@yahoocomتارخ احسان24

۱۳۶2/۱2/20ترك زبان ليلي25
Leilaavayenamnak@

gmailcom

۱۳58/۱/۹تقي آبادي عباس2۶
Abbastaghiabadi@

yahoocom

۱۳۶0/۶/25جباري علي27

۱۳۶0/۶/۱۹Mrjadidi@yahoocomجديدي محمدرضا28

۱۳57/۱/۱۶جهانگيري  محمدرضا2۹

۱۳5۹/۶/2۳Hatam_787@yahoocomحاتم حامد۳0

۱۳48/4/2Studio_hasani@yahoocomحسني مهدي۳۱

۱۳47/8/20حيدری  عباس۳2

حيدري کلتپه بوکان ۳۳
۱۳۶۳/۶/2۹سياوش

۱۳48/4/2Ddsheydari@gmailcomخادم بشيري عنايت اهلل۳4

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

خليل پور اردها  سيد ۳5
۱۳5۱/۱0/22حميد

۱۳57/۱/۱Asrejudidarch@gmailcomدارپوي صابر۳۶

۱۳57/۱۱/۱۶دارش آنکيدو۳7
Ankido_Darash@

yahoocom

۱۳52/۱۱/۱2داوري علي۳8

saeedzehni@yahoocomذهني سعيد۳۹

۱۳5۹/۱۱/۱Bhmttsb55@yahoocomروشني بهمن40

زرنوشه فراهاني  رضا4۱

۱۳۶۳/۶/۳0سخاوت دوست  مسعود42
Msekhavatdeoust@

gmailcom

شاه مرادخاني  4۳
۱۳57/۳/۱5محمدرضا

radkashan_28510@
yahoocom

۱۳5۱/۶/24شاهان دشتي  مهدي44

۱۳۶0/۱/2nasimshojaei@yahoocomشجاعي نسيم45

Ali14662003@gmailcomشهبازي علي4۶

۱۳5۱/2/۱0صالحي غالم عباس47

Magid_sanei@yahoocomصانعي مجيد48

۱۳۶۶/۶/27Saharsaffar@yahoocomصفاري سحر4۹

۱۳57/2/۳0صلواتي آرزو50

۱۳54/۱۱/20صيفي محمدحسين5۱

۱۳۶0/7/2۱Mehrtalai@gmailcomطاليي مهرداد52

۱۳۶4/۶/8Shervin_am81@yahoocomعباسي شروين5۳

۱۳۶۱/۳/5عبدالزاده حسين54

۱۳۶4/4/۱عبدالکريمي عليرضا55
Alirezaabdolkarimi@

gmailcom

۱۳57/۳/۱7zhoobina@yahoocomعسکريه ژوبين5۶

۱۳54/۶/5Rosemaryessapour@gmailcomعيسي پور رزماري57

۱۳58/4/۱۶عيسي پور ريچارد58
Rishardessapour@

gmailcom

۱۳۶۱/۱/۱غمخوار مهناز5۹

۱۳52/2/5mfereshte@yahoocomفرشته نژاد محمد۶0

۱۳۶0/4/۱فرهاني آذرخش۶۱

۱۳۶0/۳/20فزوني فرشاد۶2
Farshadfozouni@

yahoocom

۱۳50/۶/۶Actor_h_r@yahoocomفالحي حميد۶۳

۱۳۶۱/۶/4Khorshid04@yahoocomکاظمي زاده بهنوش۶4

۱۳5۶/۱۱/2۳aidinkeikhaee@gmailcomکيخواهي آيدين۶5

۱۳۶0/7/25Aligermi60@gmailcomگرامي فر علي۶۶

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۱/۱2/۹Gorgiazad@yahoocomگرجی آزاده۶7

۱۳۶۱/8/۳arefart@gmailcomگلچين عارفي  محدثه۶8

۱۳۶5/۱/2۶Lotfisiavash@yahppcomلطفي سياوش۶۹

۱۳58/۶/2۱Sahar lotfi1@yahoocomلطفي سحر70

۱۳52/5/۳0محمودي مصطفي7۱
Mahmoudi_mostafa@

yahoocom

۱۳۶5/8/۱7Yaser65moradi@yahoocomمرادي ياسر72

mvandad@yahoocomمساح زاده ونداد7۳

۱۳57/۶/۹Sogol_moaf@yahoocomمعاف رودپشتي  فاطمه74

۱۳5۹/۱2/۱7molaniamajid@yahoocomموالنيا مجيد75

۱۳۶5/۶/۳۱Doec_86@wallacomمهدوي مقداد7۶

۱۳57/4/۳ميرزائي محسن77
Mohsen_mirzaee@

yahoocom

۱۳۶۹/۹/8Farhads90@gmailcomميرمحمدصادقي فرهاد78

۱۳۶0/۶/۱۹نادري عباس7۹

۱۳5۳/۱۱/4نبئي سعيد80
Saeednabaei_music@

yahoocom

۱۳5۶/۶/۹نجاتي شهرام8۱
Shahreghess_77@

yahoocom

۱۳54/4/7نصيري خواه بابك82

۱۳5۶/۱0/۱5ورزند آذر فرزاد8۳
farzadvarzandehazar@

yahoocom

۱۳۶2/۱2/28Idsapier2002@yahoocomيساول زاده ابراهيم84

 

انجمن عکاسان خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶7/۶/۱۹Shahpararmat@gmailcomآرمات شهپر۱

۱۳۶7/۱۱/2۶Arezooazadpour@yahoocomآزادپور آرزو2

۱۳۶0/۱2/28Mehdiashna21@gmailcomآشنا مهدی۳

۱۳۶5/4/۱2Arani_atefeh@yahoocomارانی عاطفه4

۱۳72/5/۳0Hosseine3420@gmailcomاسماعيلی حسين5

۱۳۶0/۶/۳0امينی مهرداد۶
Mehrdadamini1360@

Gmailcom

۱۳۶۶/5/2Asm_barakat@yahoocomبرکات ساغر7

۱2۳۶7/4/۱2Nbphoto67@yahoocomبهرامی نادر8

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶4/۱۱/۱7Miladbeheshti2@gmailcomبهشتی ميالد۹

۱۳۶۱/۱/۱4Arezoobyt4@gmailcomبيات آرزو۱0

۱۳50/4/۱۳masoudpakdel@gmailcomپاکدل مسعود۱۱

۱۳58/4/2۱tarverdiamir@yahoocomتارودی امير۱2

۱۳۶7/4/7sanamtavakoli@yahoocomتوکلی صنم۱۳

۱۳۶4/5/27Mona_t_m@yahoocomتهرانی مويد مونا۱4

۱۳۶۶/8/2Samazi_designer@yahoocomجويا سمانه۱5

۱۳۶۶/۱/5ahaddadiasl@gmailcomحدادی اصل علی۱۶

۱۳55/۶/2Ebihosseini55@gmailcomحسينی ابراهيم۱7

۱۳۶۱/۹/۱۹babakhaghi2004@gmailcomحقی بابك۱8

۱۳۶5/۱2/۱حکمت منش فهيمه۱۹
@86_Fahimehhekmat

gmailcom

۱۳۶0/۳/22hanahavari@gmailcomحواری نسب هانا20

۱۳۶8/۳/۹emaddolati@yahoocomدولتی عماد2۱

۱۳۶4/۱/2۱دهقان بيتا22
Bita_dehghanzadeh@

gmailcom

۱۳۶2/2/۱4baharrahimi@gmailcomرحيمی بهار2۳

رنجبر چشمه سرخی 24
۱۳۶۳/4/۱۶M_ranjbar1000@yahoocomماندانا

۱۳۶0/۱0/۱Alizare5@yahoocomزارع علی25

۱۳۳7/4/۱7Siamakzomorodi@gmailcomزمردی مطلق سيامك2۶

۱۳۶4/۱/۱Shararesamei@gmailcomسامعی شراره27

۱۳۶8/۱/2۳Baharesoltani@gmailcomسلطانی بهاره28

۱۳۶۱/۱2/24A_shaadpour@yahoocomشادپور اعظم2۹

۱۳5۳/۹/۱5Peyman_sheikhi@yahoocomشيخی پيمان۳0

۱۳۶0/۱/۱۳msadr@livecomصدر فريدون پور مونا۳۱

۱۳58/۶/۳0Liliseddigh@gmailcomصديق ليلی۳2

۱۳50/7/2۱Ziya_safavian@yahoocomصفويان سيد ضيالدين۳۳

۱۳50/7/20Koroshjavan2015@gmailcomطاهری جوان کوروش۳4

۱۳4۱/۱2/۱8aecinemanews@gmailcomعابدی امير۳5

۱۳۶۱/۶/۹Mf_star2000@yahoocomفرج اللهی محبوبه۳۶

۱۳۶0Golriz_cello@yahoocomفرمانی گلريز۳7

۱۳70/۹/۱4Rouzbehfouladi@gmailcomفوالدی روزبه۳8

۱۳55/۱0/۱8rzarnooshesh@gmailcomقاسمی زرنوشه رضا۳۹

۱۳5۶/۳/2۱Info@rezaghazianicomقاضيانی رضا40



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶0/۱۱/22ghmansoure@gmailcomقره داغی منصوره4۱

۱۳۶۱/2/28Manghelichi@gmailcomقليچی منصوره42

۱۳۶4/۶/۱8کيانپور عليرضا4۳
Alireza_kianpoor_up@

yahoocom

۱۳۶8/2/4avakiaie@gmailcomکيايی آوا44

۱۳58/۳/20Maryammoh@gmailcomمحمدی مريم45

۱۳۶4/۱۱/2۱مسگری محمدعلی اکبر4۶
Mohammad_m71@

yahoocom

۱۳4۱/5/۳rahafilm42@yahoocomمسلمی نايينی حسين47

۱۳۶۹/۱/۱۳Kiarashmosayebi@gmailcomمسيبی کيارش48

۱۳55/۶/2amirahmadmoini@gmailcomمعينی اميراحمد4۹

منتظر مريم50
maryammontazer@
photographercom

۱۳50/2/5rastapix@gmailcomموسوی رضا5۱

۱۳58/۳/۱۹Azadehmirzaee@yahoocomميرزايی آزاده52

۱۳۶0/4/27masoudmirmiri@yahoocomميرميری مسعود5۳

۱۳54/5/24Mzminavand@yahoocomميناوند مهناز54

۱۳۶۱/۱/24T_nasrolahi@yahoocomنصراللهی طيبه55

۱۳۳4/۱0/28hadinavid@gmailcomنويد هادی5۶

۱۳5۹/2/4هاشميان شکوفه57
info@

shokoofehashemiancom

انجمن کارکنان فنی و هنری خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولد نام خانوادگیردی

۱۳50/۱0/۱۹آشوری نيکو شهرام۱

۱۳4۶/4/۹احمری عبداهلل2

۱۳40/۱/۱7اسدی محمد۳

۱۳54/۶/۳افشين نژاد مهدی4

۱۳۳4/5/۱اکبر شاهی جهانگير5

۱۳50/۱2/۱0اکرمی راشين۶

بشارتی) شيخ ( 7
۱۳50/2/۹هومن

۱۳۳8/۶/27بهرامی زهرا8

۱۳45/۱/۱4پورمحمدی کمال۹

۱۳۳7/۱۱/۹ترحمی امير۱0

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولد نام خانوادگیردی

۱۳۶2/5/8ترحمی مهرنوش۱۱

۱۳۶5/۶/25ترحمی نوشين۱2

جعفر خاکجيری ۱۳
۱۳۶0/۶/27علی اکبر

۱۳55/۱۱/۱0جعفری رامين۱4

۱۳47/۱۱/2۹خالدی ناصر۱5

۱۳5۳/۶/۱4خالقی سيد محمد۱۶

۱۳47/۱/7خلخالی سيد بهزاد۱7

۱۳5۶/۳/۱خوارزمی امير۱8

دريايی نژاد امير ۱۹
۱۳۶0/4/7مفتخر

۱۳57/۶/۱8رحمانعلی شاهين20

۱۳52/۱0/20رحيمی منوچهر 2۱

۱۳54/7/27رحيمی عليرضا22

۱۳۳5/7/۱0رشوند هرانکی محمد2۳

۱۳5۱/۹/8روز بهانی شبنم24

۱۳۱۶/۶/8ريسه علی اصغر25

۱۳۶0/۱0/22زمانی محمد2۶

زين العابدين 27
۱۳4۶/۱۱/8محمدرضا

۱۳۳۱/۱/۱سپاسی مقدم علی اکبر28

۱۳4۳/۹/۱۱سپاسی مقدم رسول 2۹

۱۳۶۱/۳/۱4سپاسی مقدم علی۳0

۱۳5۱/4/22سرلك فرزانه۳۱

سمايی اسد کندی ۳2
۱۳40/4/8علی اشرف

۱۳42/۳/2۶شاه عليزادگان بابك۳۳

۱۳۳2/۱0/۱۹شاهين مجد عليرضا۳4

۱۳5۹/4/۱2شريف پناهی مرتضی۳5

۱۳۳۹/۶/۱4صديق نيا علی اکبر۳۶

۱۳۳۱/۳/۱0صفری علی۳7

۱۳۶2/۶/۳0صفری مقداد۳8

۱۳۶0/۶/۳0صفری ميثم۳۹

۱۳24/5/۱0ضرغامی حسن40

۱۳55/8/7طاهر بخش حسين4۱

۱۳2۹/۹/4طاهربخش حسنقلی42

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



انجمن نمايشگران حرکت خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانودادگی نامردی

۱۳۶۳/8/4abjarmehrdad@gmailcomآبجار مهرداد۱

۱۳5۳/2/۱4senator_1353@yahoocomآذر هوا هاشم2

۱۳40/5/22zohrehaghalou@yahoocomآقالو زهره۳

۱۳۶۱/2/۱4bebrahimy@yahoocomابراهيمی بهزاد4

۱۳55ابوطالبی ايده5

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانودادگی نامردی

۱۳۶۶/۱2/20ahmadi_ti@yahoocomاحمدی ميثم۶

۱۳۶2/۶/۳0asadollahidavoud@gmailcomاسداللهی داوود7

۱۳5۶/7/2۶sd_esfandiari@yahoocomاسفندياری سعيد8

۱۳۶2/۱0/22اکبر پورمقدم شهال۹
spormoghadamazar@

gmailcom

۱۳۶5باقی محمد۱0

۱۳5۶/2/25alibaratitribe@gmailcomبراتی علی۱۱

۱۳5۶/2/۳۱بلبل آبادی حسين۱2

۱۳5۶پورعلی سهيال۱۳

۱۳۶۳/۶/۱4kimiakhatoon39@gmailcomتاج سنجرانی ساناز۱4

۱۳۳5/7/2تاجيك فريده ۱5

۱۳۶2/۱0/22elnaztarikhi@ymailcomتاريخی الناز۱۶

۱۳5۶/۳/۱8javadtf@mailcomتفتی جواد۱7

۱۳57/۱۱/۳0behzadjavedanfard@gmailcomجاودان فر بهزاد۱8

۱۳۶5/۹/20jarvand34912@gmailcomجروند شهره۱۹

۱۳5۹/2/۳hamidrezajokar@ymailcomجوکار حميدرضا20

۱۳54/۱۱/۱4majid_hf@yahoocomحسن فاميلی مجيد2۱

۱۳۶0/۱/27aramkhalkhali@yahoocomخلخالی آرام22

۱۳57/۶/۳۱amirkhaliliirib@gmailcomخليلی امير2۳

داداش نيا محمد 24
@۱۳۶4/2/۱۳mohammadhosseindadashniaحسين

yahoocom

۱۳28دژاکام فريده25

۱۳۳5/۱2/۱۳رجب پور نادر2۶

۱۳۶۱/۹/2۶niousha_rk@yahoocomرحيمی نيوشا27

۱۳۶8/4/2۳parastooreihani@yahoocomريحانی پرستو28

رئيسی فرشيد 2۹
بهنوش

braeesi1377@gmailcom

۱۳۶۹زياد خاکپور حسين۳0

۱۳۶۳/۳/20baharsaeveh@yahoocomسعوه بهاره۳۱

۱۳5۶/4/27سوری رزيتا۳2

۱۳۶۳سهيلی غزاله۳۳

۱۳۶8سيادت نويد۳4

۱۳57/۱۱/27nedasayad@yahoocomسياس ندا۳5

۱۳۶7/۱0/7twinsmohamadreza@gmailcomشريفی محمدرضا۳۶

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولد نام خانوادگیردی

۱۳۳۶/7/2طوماری ابوالفضل4۳

۱۳54/۱2/2۳عبدبهزاد مهناز44

عزيز صالح بروجردی 45
۱۳۱۹/۱2/8غالمحسين

۱۳48/۳/۹غنائمی رضا4۶

۱۳۳2/4/۳غياثوند محمود47

۱۳52/4/۳الفت آيدين48

۱۳۳۱/۱/22قوامی کلوانق مختار4۹

۱۳58/4/25کمالی روزبه50

۱۳۶2/۳/22کمالی ميثم5۱

محمدی پرمی علی 52
۱۳۳۶/۱/۱اکبر

محمدی پرمی علی 5۳
۱۳۳8/۹/2اصغر

۱۳5۳/۶/20محمدی پور ابراهيم54

مدير خراسانی 55
۱۳۳۹/2/7کامبيز

۱۳48/۱/7مرادی حسين5۶

۱۳5۱/4/۳۱مصلحی جعفر57

۱۳2۶/۱۱/22منصوری علی اصغر58

۱۳4۹/۱/۱ميالد  نوراهلل5۹

۱۳5۱/۱/27نجفی رسول۶0

۱۳۳۳/۱2/5نجفی ميکائيل۶۱

۱۳5۳/۶/۱نصيری نژاد فريدون۶2

۱۳۳2/2/۳وحدانی حيدر علی۶۳

۱۳۶۱/۱/2هدايتی عليرضا۶4



کانون کارگردانان خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳50آبساالن آرش۱

۱۳40/۱/۱آبساالن سيد يونس2

۱۳47/۱/۱5آتشانی امير۳

۱۳۶5/4/۱۶آخوندی يزدی ايمان4

۱۳5۳/۶/۳0آسانی اميرحسين5

۱۳44/5/5آسايش مهری۶

۱۳54/۹/5آقاخانی ايوب7

۱۳5۱/4/۱آهنگران مقدم سعيد8

۱۳58/۶/4ابرار پايدار فاطمه۹

۱۳۱۶/۱/۱2ابراهيم زاده سيروس۱0

۱۳47/۶/۳۱ابراهيم زاده مينا۱۱

ابراهيم زاده نيشابوری ۱2
۱۳۳5/2/۱۹محمود

۱۳4۹/4/7ابراهيمی حميد۱۳

 ابراهيمی مجدآبادی ۱4
۱۳۶۳/۱/۱۶مريم

۱۳57/5/7احتشامی محسن۱5

۱۳55/۳/2۹احمد پور زهره۱۶

۱۳58/۱/۱2احمدی محمد۱7

۱۳28/۶/۱0احمدی نسب حسين۱8

۱۳۶0/۱/2۱اذغاب محمد۱۹

۱۳54/۱0/۱5اسالمبولچی مصطفی20

۱۳۶0/4/25اسماعيلی امير2۱

۱۳5۱/۱/۱اسماعيلی عليرضا22

۱۳50/۱0/8اصغری سرابی فرحناز2۳

۱۳۶5/۹/27اصلی محمدرضا24

۱۳5۹/4/8اعرابی بنفشه25

۱۳۳4/7/28افشار حميدرضا2۶

۱۳4۶/2/5افشاری ايرج27

۱۳5۹/۱0/2۶اکبر شاهی محمود28

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانودادگی نامردی

۱۳۶7/۱0/7twinsalireza@gmailcomشريفی عليرضا۳7

۱۳5۱/۱/28fedra_shabanirad@yahooinشعبانی راد فدرا۳8

۱۳۳5/۳/20شمس فاطمه۳۹

۱۳۶۳/2/۱7tahmineh_shn@yahoocomشهمير نوری تهمينه40

۱۳۳5/۳/۱5صالحيافتخارالسادات4۱

۱۳5۶/2/25alioliaeinezhad@yahoocomعليائی نژاد علی42

۱۳۳4غفاريان سودابه4۳

۱۳۶۳/4/25bahadorfazel@gmailcomفاضل بهادر44

۱۳۶۹/۱۱/8boyshade98@yahoocomفاطمی سيد مجيد45

۱۳۶۳فتح اللهی ليدا4۶

۱۳50/2/۱8فراهانی آناهيد47
farahanianahid2000@

gmailcom

۱۳۳۱فروغی عاليه48

فوالدی جهانسوز4۹

۱۳۶2mdfeyzi@hotmailcomفيضی محمود50

۱۳۶7/4/25n_kooheyakh@yahoocomقدوس مهدوی نازنين5۱

۱۳2۶/۱2/20قلی امانی عبدالغفور52

۱۳۶2karimi7@yahoocomکريمی الله5۳

۱۳۶7/۳/۶کريمی نژاد سروش54
sorooshkariminejad@

gmailcom

۱۳۳4/۱0/2۹کالنتری ثقيفی فرح55

۱۳۳5/۱/۱گلچين منيژه5۶

۱۳۳5گنجينه شعله57

۱۳5۳/5/2۳candoo216@yahoocomگودرزی محسن58

۱۳54/۱0/5aligoodini@yahoocomگودينی علی5۹

۱۳5۶goldmehr20@yahoocomمحرابی مهرداد۶0

۱۳5۹محمودی فراهانی امير۶۱

۱۳۶4/۳/2amermosafer@gmailcomمسافر آستانه عامر۶2

۱۳۳۹منافی ظاهر فرحناز۶۳

۱۳۳7/4/۱5mina20010@yahoocomموسوی اصيل مينا۶4

۱۳۶0خسروی مهسا۶5

۱۳۳۶/7/2۳نکو اقبال زهرا۶۶

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانودادگی نامردی

۱۳۳4/4/2۹يوسفی زهرا۶7

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۹/۶/5امير ارجمند مرجان2۹

۱۳5۳/۱0/5اميری خسرو۳0

۱۳5۹/4/5امين الری مهدی۳۱

۱۳48/۹/2انصافيان الهام۳2

۱۳۳0/۹/۱اوجانی صفر علی۳۳

۱۳5۳/4/۱0ايرانيخواه احمد۳4

۱۳54/۳/۱0ايرانيخواه عباس۳5

۱۳70/5/۱2ايرجی حسين ۳۶

۱۳48/4/25ايزدی علی۳7

۱۳۶0/۳/2۳باقری مهلقا۳8

۱۳۳5/۱/8بنائی محمد حسين۳۹

۱۳۶2/۹/۱۳بنی اردالن داوود40

۱۳۶۳/۱2/5بوسليك مهدی4۱

۱۳5۳/۶/8بهرام رکسانا42

۱۳۳۳/۶/2۹بهشتی مجيد4۳

۱۳2۱/4/25بهنام رشيد44

۱۳4۶/7/۱پارسايی منصور45

۱۳55/2/۱۹پرتوی مريم4۶

۱۳۳۱/۱۱/۱پرستار حسين47

۱۳۶0/4/۱۳پژوهنده پريسا48

۱۳۳۶/2/۱0پسيانی آتيال4۹

۱۳4۹/۱0/28پور اسماعيلی حسين50

۱۳۳۳/5/۱5پوراحمد جمشيد5۱

۱۳58/۶/۳0پورآذری مهدی52

۱۳47/5/4پورآذری ديزجی حميد5۳

۱۳۳7/2/۱پورحسن محمد54

۱۳۶۳/2/۱4پورسليمانی سامان55

۱۳۶0/۶/۳۱پورعيسی علی5۶

۱۳۶8/5/20پوالدی جواد57

۱۳۳2/۶/۱2پويان علی58

۱۳5۶/۱۱/2۱پيروز ساسان5۹

۱۳5۱/۶/22پيروز فر پارسا۶0

۱۳۳4/7/۱پيشگر جواد۶۱

۱۳۶4/۹/۱4تاراج کهبد۶2

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۱۶/5/۱5تاييدی پرويز۶۳

۱۳4۱/۱2/28تدين صدوقی سيد علی۶4

۱۳54/2/۱ترمان عليرضا۶5

۱۳۶5/۱0/20تقی زاده فرهاد۶۶

۱۳۶2/۱0/۱8تقيانی پور خيراله۶7

۱۳5۱/۱/۱توانايی بنفشه۶8

۱۳47/۱۱/5توسلی بابك۶۹

۱۳4۹/4/4تيزکار محمد مهدی70

۱۳4۹/۱0/۱۱ثابت علی7۱

۱۳58/۱0/2۳جعفری روح اهلل72

۱۳50/۱/۱جالئيان برومند محمد7۳

۱۳52/2/5جمال ها پديده74

۱۳5۶/2/۱جواهری نازنين75

۱۳54/4/۱7جودکی حسن7۶

۱۳۳0/۱/۱2جهانزاده جمشيد77

۱۳2۳/2/۱4حاجی صفاری مهدی78

حاجی مالعلی 7۹
۱۳5۶/5/۱محمدرضا 

۱۳۳4/4/۱2حاجی يوسفی محسن80

۱۳۳۶/۱0/2۱حاجيان آزيتا8۱

۱۳4۶/۶/۱حامدی خواه غالمرضا82

حامدی خواه موسی 8۳
۱۳57/۱/۱الرضا

۱۳5۳/۱/25حبيبی مجيد84

۱۳48/4/۱حداد رضا85

حسين پور شهاب 8۶
۱۳۶4/۱/۱الدين

۱۳۳4/5/8حسين خانی نوراهلل87

۱۳57/۹/27حسينی روزبه88

۱۳۳۹/4/۱حسينی عبداهلل8۹

۱۳۳۶/۱۱/۱2حسينی محسن۹0

۱۳5۹/۱2/2۳حق شناس محمود۹۱

۱۳۳7/۱۱/۱2حيدری خالد۹2

۱۳۶0/2/۳0حيدری پور حسين ۹۳

۱۳۳0/۶/2۳خاك هرسينی منوچهر۹4

۱۳44/۱2/20خالصه جواد۹5



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶4/8/۱2خانی کوهستانی ترانه۹۶

۱۳52/8/2۶خباز دادگر آرش۹7

۱۳۳8/۱0/۱2خچوميان واهيك۹8

۱۳۳4/۹/۱۳خچوميان آندرانيك۹۹

۱۳4۶/۶/25خدادادی حسين۱00

۱۳54/5/۱۳خدادوست هومن۱0۱

۱۳۶0/۱0/25خرم طوسی حميد۱02

۱۳42/۱0/۳0خزاعی محمدرضا۱0۳

۱۳2۹/8/20خلج حسين۱04

۱۳25/۱۱/28دانشور داوود۱05

۱۳5۶/۱0/۱5درودگر فرهاد۱0۶

۱۳۳2/2/25درويش نژاد عليرضا۱07

۱۳5۶/۶/۱7دريابيگی ميرعليرضا۱08

۱۳4۱/2/2۶دژاکام امير۱0۹

۱۳55/۱2/۱0دشتی اصغر۱۱0

۱۳28/7/2۱دالوری قدرت اله۱۱۱

۱۳20/۶/۱دلجوان فرش ارسالن۱۱2

۱۳۳۶/۱0/۹دلخواه مسعود۱۱۳

۱۳57/۱/۱۶دهقان نيما۱۱4

۱۳4۶/4/2۹ذهنی سعيد۱۱5

۱۳52/5/۱۹راستی فرد رها۱۱۶

۱۳58/۶/۳۱راستی يگانه آتوسا۱۱7

رايانی مخصوص ۱۱8
۱۳4۹/۳/2مهرداد

۱۳۳۱/۱2/۱۳رجب پور نادر۱۱۹

۱۳4۱/۹/2۹رحمانيان محمد۱20

۱۳48/۱2/۹رحيمی محمودرضا۱2۱

۱۳48/8/2رحيمی حميدرضا۱22

۱۳۳8/5/۶رزاقی محرمعلی۱2۳

۱۳5۹/۶/۳0رزمی عباس۱24

۱۳57/۶/27رستمی مهراب۱25

۱۳42/4/۱0رضامندی رضا۱2۶

۱۳4۶/2/5رضايی کاوه محمدرضا۱27

۱۳۳8/۱/8رود ساز کرامت۱28

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/۱2/۱۶روشن سيد جواد۱2۹

۱۳45/۱/25رونده حسن۱۳0

۱۳48/۱۱/7روئين تن علی۱۳۱

۱۳5۱/۳/۱5رهبين آرمين۱۳2

۱۳4۹/۱/۱ری شهری حميدرضا۱۳۳

۱۳۶4/۱/۶ريحانی راد فرزين۱۳4

۱۳۳۳/۱/2۳زاده صفايی حميد۱۳5

۱۳۳۹/۱0/۱زارع زاده محمد۱۳۶

۱۳52زارعی افشين۱۳7

۱۳50/7/۱زارعی کوروش۱۳8

۱۳۳۹/4/2زارعی اسداهلل۱۳۹

۱۳۶۳/۳/۱4زندی نژاد سمانه۱40

۱۳42/۱/۳زهرا طالبی۱4۱

۱۳۳8/۳/8سجادی گلسر۱42

۱۳۳7/8/۱۱سحرخيز حسين۱4۳

۱۳47/۱/۱0سخايی فر افشين۱44

۱۳47/۳/۱0سرچاهی حسن۱45

۱۳۶۳/8/۱7سفری سمانه۱4۶

۱۳04سليمانی فر اسداهلل۱47

۱۳52/۱0/۶سليمانی نژاد مصطفی۱48

۱۳۳8/8/۱0سليمی فخری۱4۹

۱۳2۹/۱/24سليمی سهراب۱50

۱۳40/4/7سيد عليخانی حجت۱5۱

۱۳5۱/۱2/22سيفی آزاد رحمان۱52

۱۳۶0/۶/۳۱شاه ابراهيمی اصالن۱5۳

۱۳۶0/2/20شاه صفی علی۱54

۱۳40/8/۱۳شاهپوری سعيد۱55

۱۳58/4/۱7شايقی حق مهری۱5۶

۱۳24/۱/۳شجاع زاده خسرو۱57

۱۳5۱/4/۱8شجاع قياس خليل۱58

۱۳۱5/۱2/۶شفيعی کمالدين۱5۹

۱۳۶۳/۱/2۱شمس غالمحسين۱۶0

۱۳۳۳/۳/2شمسايی مهدی۱۶۱

۱۳50/۱/۱شهبازی محمدرضا۱۶2

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۹/۶/۹شيرانداز سيما۱۶۳

۱۳۱0/۱/۳شيراندامی ولی اهلل۱۶4

۱۳۱۱/۱/۱صابری پروانه۱۶5

۱۳44/4/7صالح پور محمد۱۶۶

۱۳۶0/۶/۳0صالحی مهال۱۶7

۱۳۳۱/۱۱/۱صالحی قدرت اهلل۱۶8

۱۳45/۱۱/۱۹صبری زهرا ۱۶۹

۱۳۳0/۱/۱2صفوی صالح۱70

۱۳۳۳صفوی حسين۱7۱

۱۳4۶/۱/۱صفی حسين۱72

۱۳۳8/8/۱طاهری جهانگير۱7۳

۱۳۶0/۶/27طبسی نژاد پگاه۱74

۱۳48/5/۹طاليی مرضيه۱75

۱۳5۳/۶/28طوبايی حميدرضا۱7۶

۱۳۶۳/2/۶طيبی محمد مسعود۱77

۱۳4۹/۶/۳۱عابدی علی۱78

۱۳5۶/۱/20عابدی سارا۱7۹

۱۳57/۱0/۱عابدی سعيد۱80

۱۳5۶/۱/20عابدی فرد زهرا۱8۱

۱۳۳۳/5/۱5عاطفی حسين۱82

۱۳54/2/27عاقبتی محمد۱8۳

عامل هاشمی سيد ۱84
۱۳5۳/۱/۱0هادی

۱۳42عبدالعلی زاده رضا۱85

۱۳5۹/4/۶عبدی پژمان۱8۶

۱۳۳5/۱/۱0عرب پرويز۱87

۱۳2۳/۳/24عزيزی محمود۱88

۱۳28/۱۱/2عزيزی غالمرضا۱8۹

۱۳27/4/22عطار محمود۱۹0

۱۳۶0/۳/22عطايی ساقی۱۹۱

۱۳2۶/۳/۱0عظيمی حسن۱۹2

۱۳5۶/۳/۱۳علی اسالم مجيد۱۹۳

۱۳۶5/5/2۱علی شيرازی رها۱۹4

۱۳50/۳/۱0عليخانی محسن۱۹5

۱۳52/۹/۱2علينقی پور مهدی۱۹۶

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳2۹/۶/28غريب پور بهروز۱۹7

۱۳۶۶/2/۱۱غضنفری سيد قاسم۱۹8

۱۳5۹/5/2۱غفاری امير۱۹۹

۱۳۳0/۳/۱7غالمی علی200

۱۳5۹/۹/۱4غنی زاده همايون20۱

۱۳4۱غنی زاده آناهيتا202

۱۳۳8/۶/۱0فتحی حسن20۳

۱۳50/2/۱فتحی فتاح زمان فرشاد204

۱۳۶۳/4/2فخرايی ميثم205

۱۳4۳/۳/۹فخری فاطمه20۶

۱۳2۳/۱۱/۱فراهانی بهزاد207

۱۳۳0/۱2/۱8فرجاد جليل208

۱۳۳8/۳/5فرخی حسين20۹

۱۳5۹/۶/۳0فروتن برکه2۱0

۱۳5۹/5/۱فرهادی پور  مهدی2۱۱

۱۳5۱فصيح آرش2۱2

۱۳2۶فقيه خراسانی حسين2۱۳

۱۳5۶/2/8فکاء احسان2۱4

فالح نژاد فراز2۱5

۱۳5۶/۳/۳۱فوالد شکن عليرضا2۱۶

۱۳۳2/4/۱5فياضی رضا2۱7

۱۳۳۹/۱0/2۳قادری نصراهلل2۱8

۱۳42/۶/۱2قاسمپور اکرم2۱۹

۱۳۳۳/۹/2۳قائمی مهدوی فرهاد220

۱۳57/۳/۱0قدس محمد22۱

۱۳۱۹/7/۱2قدسی عسگر222

۱۳2۳/5/۱7قريب نواز معصومه22۳

۱۳48/5/۱قصابيان محسن224

۱۳54/۶/۳قصابيان احسان225

۱۳52/۱0/۱کاشف جندقی آناهيتا22۶

۱۳42/5/۱کاظمی مريم227

۱۳55/۱0/۶کاکا خانی فاطمه228

۱۳44/۱/۱کاکا سلطانی حميد22۹

۱۳42/7/27کامکاری ناصح2۳0



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۱/۱/۱کرمی شهرام2۳۱

۱۳۳2/۱/2کريمی عباداهلل2۳2

۱۳2۳/۱/2کريمی عبداهلل2۳۳

۱۳50/7/۱کريمی مجيد2۳4

۱۳۶4/۶/۱کشانی رادمهر2۳5

۱۳5۱/۹/2۶کمالی رضا2۳۶

۱۳55کوچك زاده رضا2۳7

۱۳۳7/۱/20کوشك جاللی عليرضا2۳8

۱۳42/5/2کهوری نژاد سيروس2۳۹

۱۳5۳/۶/20کيانی حسين240

۱۳5۳/۹/22کيخائی آيدا24۱

۱۳4۳گلسرخ سيامك242

۱۳5۹/۶/2۹گليج مهدی24۳

۱۳57/۱/۱گنج دست مجيد244

۱۳۶2/۳/۳0گنجه آزاده245

۱۳۶۱/4/۱7گودرزی نيما24۶

۱۳۶۳/2/۱0گودرزی پريسا 247

۱۳5۹/۶/28گودرزی سعيد248

۱۳۳۹/5/۶گودرزی  شکرخدا24۹

۱۳۶4/۶/۳0گودرزيانی محمد علی250

۱۳58/۶/۳0گوران رضا25۱

۱۳4۶/4/۱2گياهچی مجيد252

۱۳۶0/5/۱4الريان پيام25۳

۱۳۶4/۶/۳الله نفيسه254

۱۳۱0/۱2/۳0اليق جمشيد255

۱۳۳0/4/25لبخنده حميد25۶

۱۳45/۳/۳۱لرستانی شهره257

۱۳۳0/۱/۱ليقوانی حميد258

۱۳42/۱/۹ماسوری شکوفه25۹

۱۳5۱/۱/2ماهيان افسانه2۶0

۱۳2۳/۶/۱۱محامدی منيژ2۶۱

۱۳۶۳/۳/۱۶محبی نيما2۶2

۱۳52/5/۳۱محرابی آشا2۶۳

۱۳55/7/۱۶محرمی ايرج2۶4

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/۱2/۱5محمدپور مرجان2۶5

۱۳57/2/22محمدی تهمينه2۶۶

۱۳27/۱۱/۱۱محمدی املشی بابك2۶7

۱۳28/۶/۱مختاری حسين2۶8

مختاری آزاد فرد 2۶۹
۱۳۶0/۹/2محمدرضا

۱۳5۱/۶/24مرادی کيومرث270

۱۳۳0/۹/۱مرتضوی بهمن27۱

۱۳۳۹/۶/۳0مسافر آستانه حسين272

۱۳5۹/۶/۱2مشهدی عباس امير27۳

۱۳5۹/2/۹مشهور مهدی274

۱۳۶۳/2/۶مطهری ميثم275

۱۳5۳/۳/۱مظفری محمد27۶

۱۳27/2/۱مظفری حميد277

۱۳24/۱0/۱۱معترف مريم278

۱۳48/4/۱۱معتمديان بهمن27۹

۱۳47/۱0/28معجونی حسن280

۱۳۶2/۱/2معينی عاطفه28۱

۱۳57/۶/۱2مقدسی حميده282

۱۳5۳/8/۱7مودبيان ارشام28۳

۱۳۳7/7/۱موسوی مسعود284

۱۳۳2/4/7مهتدی محمد جاويد285

۱۳58/8/۱7مهدوی سعيدی سميرا28۶

۱۳58مهدی آبادی مهدی287

۱۳57/4/۱۹مهديزاده وحيد288

۱۳44/7/20مهرپوريان ساسان28۹

۱۳52/۱/۱مهرعليان بهروز2۹0

۱۳۳8/۶/۱0مهندس پور فرهاد2۹۱

مير حسينی 2۹2
۱۳50/۳/2مهرالسادات

۱۳54/۳/۱5مير علی اکبری محمد2۹۳

۱۳۳۱/2/۱ميربختيار شهال2۹4

ميرطالبی مهرآبادی 2۹5
۱۳58/4/۱۳آرش

۱۳۶2/۱2/۱2ميرمنتظمی مرتضی2۹۶

۱۳4۹/۱/۱۱ميمندی نژاد شارمين2۹7

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳48/4/۳ناصرزاده بابك2۹8

۱۳48/۱۱/2نريمانی کورش2۹۹

۱۳۶۱/4/2۹نصر علی۳00

۱۳5۱/2/28نصير پور مهران۳0۱

۱۳4۹/۶/۳0نظری پور سپيده۳02

۱۳۶۱/۱/2۶نفيسی مينا۳0۳

۱۳5۶/4/24نقوی رسول۳04

۱۳4۶/5/7نوروزی عبدالرحيم۳05

۱۳۶0/۱/2۹نوری جواد۳0۶

۱۳۶۹/۶/۳0نوری عليرضا۳07

۱۳۶4/5/۳نيك آبادی ميالد۳08

۱۳۱2/۱0/22والی جعفر۳0۹

۱۳52/5/22ورکيانی فريبا۳۱0

۱۳55/۱2/۱4هاشمی پور محمد تقی ۳۱۱

هاشمی فومنی سيد ۳۱2
۱۳5۶/5/۳۱علی

۱۳24/4/۱0هدايت هرمز۳۱۳

۱۳۶8/5/۹هراتی مهسا۳۱4

۱۳5۱/5/۱۳همتی سيروس۳۱5

۱۳27/۳/۱هنديانی محمود۳۱۶

هنرمند تميزکار ۳۱7
۱۳5۹/4/۹مهرداد

۱۳5۶/5/28هنگامی ندا۳۱8

۱۳۶7/۳/2۳يزدانی نژاد امين۳۱۹

۱۳4۶/۶/۶يعقوبی محمد۳20

انجمن  گريم و ماسک خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

۱۳5۹/7/۱5saedehajr@gmailcomآجربنديان سعيده۱

۱۳۶۱/۶/2۳Sajadazarinia@yahoocomآذری نيا سجاد2

۱۳55/5/۱4آکنده پوش مرسده۳
Mercedehakandehkqush@

gmailcom

۱۳58/2/2atefehabyazi@gmailcomابيضی آيالر4

۱۳۶0/۳/۳اردستانی حسين5
Hosseinardestani@

yahoocom

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

۱۳57/۱/20basadidarbandi@gmailcomاسدی دربندی بهاره۶

۱۳4۹/۶/۳0اسکندری سارا7
Sarahesksndari70@

yahoocom

۱۳24/7/2۶abedeskandari@gmailcomاسکندری عبداهلل8

۱۳40/۹/25Fizad_2009@yahoocomايزدشناس فريبا۹

۱۳5۳/۱2/2۹پريشان ليال۱0
Leilaparishan2012@

yahoocom

۱۳5۶/4/۱۶Sara7_p@yahoocomپيرمراديان سارا۱۱

۱۳۶0/2/5Sadafpiri@icloudcomپيری صدف۱2

۱۳۶۶/7/22hosseinetabrizi@gmailcomتبريزی حسين۱۳

۱۳5۳/5/۱0Aidin271261@yahoocomجعفری معصومه۱4

۱۳۶4/۶/27Medadrangi5@gmailcomجعفری عاطفه۱5

۱۳58/5/۱5soheilasaba@yahoocoukجوادی سهيال۱۶

۱۳۳7/2/2Mariahajiha@yahoocomحاجيها ماريا۱7

۱۳40/۱۱/۱uhannahakimi@yahoocomحکيمی يوحنا۱8

۱۳۶۱/۱/۱حيدری حسام۱۹
@998_Hessamheydari

yahoocom

۱۳5۹/۶/8خرامان لعيا20
Laya_khoraman@

yahoocom

۱۳۶2/2/۱2خوشگو امير2۱
Amir_khoshgou@

yahoocom

۱۳55/۶/۹zaeimisanaz@gmailcomزعيمی ساناز22

۱۳58/۱/۱Samin_sallek@yahoocomسالك ثمين2۳

۱۳5۳/2/۶سرنی ليال24

۱۳۶۶/۱۱/43pidesoleymani@gmailcomسليمانی سپيده25

۱۳5۶/۶/25ssiadat@yahoocomسيادت پژوه سعيد2۶

۱۳5۳/۳/۱5ntachar@yahoocomشاپورزاده رضا27

۱۳۶۳/۱۱/۱2شاه گلدی سجاد28
Sajjad_shahgaldi@

yahoocom

۱۳50/۱0/۳شمس افسانه2۹
Afsanehshams1350@

mailcom

۱۳44Abbassalehi@yahoocomصالحی عباس۳0

۱۳۳۹/۱۱/۱bahmansaniee@yahoocomصنيعی بهمن۳۱

۱۳۶۱/۶/2۳Teater_ir@yahoocomغفاری امير۳2

۱۳۶2/۱/۱۶sfarahani7@gmailcomفراهانی سميه۳۳

Faribafaraji70@gmailcomفرجی  فريبا۳4

۱۳5۱/5/7فرح مرزی نويد۳5
Navidfarahmarzi@

gmailcom

۱۳۶5/۱/۶Hafekri21@gmailcomفکری هادی۳۶



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

۱۳52/8/۱2Hamid5206@yahoocomقاسمی حميدرضا۳7

۱۳4۱/۱/۱قلی زاده افسانه۳8
Afsane_gholizadeh@

yahoocom

۱۳48/5/2Daneshkarimi0@mailcomکريمی دانش۳۹

۱۳۶4/۱2/۱۶گودرزی سياوش40
Siavash_goodarzi1985@

yahoocom

۱۳5۶/7/۱Goodarzisepehr@gmailcomگودرزی سپهر4۱

۱۳54/5/۱0Aligoodini@yahoocomگودينی علی42

۱۳47/2/2Memo2247@yahoocomمحمدی مهدی4۳

۱۳52/۱/25مرتضوی فرناز44
Farnazmortazavi@

hotmailcom

۱۳۶۱/4/5T_morshedloo@yahoocomمرشدلو تکتم45

۱۳۳۳/۱/28معماری کامبيز4۶
Kambiz_memarii@

yahoocom

۱۳58/۱/۱۳smalekan13@gmailcomملکان  سعيد47

۱۳۶4/۱2/۶bnaeimaei12@gmailcomنعيمانی بتسامه48

نورشعاع حسينی 4۹
۱۳40/۱2/2Rokhsar62@yahoocomفريبا

۱۳۶0/7/4هاشمی هادی50
Hadihashemi9406@

gmailcom

انجمن  بازيگران خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/5/۱7آحادی رضا۱

۱۳57/۶/۳0آذری امين2

۱۳۶۳/۳/۱۶آرام نيا ملودی۳

۱۳57/۳/۱آزادگان سروش4

۱۳58/2/۹آفری آرزو5

۱۳5۶/۳/۱7آقا احمدی نازنين۶

۱۳57/۳/۱2آقاپور وحيد7

۱۳4۹/۱/7آقاحسينی مرتضی8
Mortezahoseini3081@

gmail.com

۱۳55/۶/28آقاکريمی مجيد۹

۱۳4۱/4/20آقامحمدی محمد۱0

۱۳57/۱2/۱0آقايی حامد۱۱

۱۳۳۳/7/۹faagah@yahoo.comآگاه فريده۱2

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳2۳/۹/۱2آل آقا ابوالفتح۱۳

۱۳44/7/۱7آل آقا مهری۱4

آل رسول  ۱5
۱۳54/۱2/5عصمت)پرستو(

parastooalerasool@
yahoo.com

۱۳۳8/۶/2۹آل احمد  فرنوش۱۶

۱۳2۶/۱/۱2آمدی عباس۱7

۱۳50/5/27آويژه ناصر۱8

۱۳5۳/7/۱آهنين جان اميرکاوه۱۹

۱۳4۶/8/2۱ابراهيم طيبه20

ابراهيم سالکويه 2۱
۱۳5۱/۱/۱2محمدرضا

۱۳57/۱2/20Sheida634@gmail.comابراهيمی شيدا22

۱۳4۹/4/7ابراهيمی حميد2۳

۱۳55/۱۱/2۹ابراهيمی شيوا24

۱۳5۳/۶/۱۱ابوترابيان گلبرگ25

۱۳22/۱۱/۱4احسانی عبداهلل2۶

۱۳50/۹/20احمدخانی حسين27

۱۳5۹/۹/۳0احمدی شقايق28

۱۳42/۳/28احمدی خسرو2۹

۱۳4۹/۶/۱5احمدی اکبر۳0

۱۳۶2/۱/25ادهمی رسول۳۱

۱۳5۳/۱/2۱ارجمند اميريل۳2

۱۳5۹/۱/۹ارجمند بهاره۳۳

۱۳5۶/4/۱۹اردويی شيوا)معصومه(۳4

۱۳4۶/۳/۱5ارسطو سامان۳5

۱۳47/7/28اسداهلل پور محمد۳۶

۱۳۶2/۶/۳0اسداللهی داوود۳7

۱۳۳۳/2/۱4اسعدی احمدرضا۳8

۱۳25/۳/5اسکندری محمد۳۹

۱۳47/۱/۳۱اسالمی حميدرضا40

۱۳50/۱۱/4sirusasnaghi@yahoo.comاسنقی سيروس4۱

۱۳48/۱2/۱اصغری تتماج حميد42

۱۳58/7/20اصغری سرابی فرحناز4۳

۱۳5۳/۶/۳اعاليی نژاد شاهين44

۱۳۳۳/۱/20bnafshar@gmail.comافشار بيژن45

۱۳22/۱2/28Afshar1322@gmail.comافشار عبدالحسين4۶

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳44/7/28افشار حميدرضا47

۱۳۳0افشار مجيد48

۱۳۳۹/۱0/۱7افشار محسن4۹

۱۳۶۶/۳/۶افشاری بهرام 50

۱۳۶۳/۱/۳۱افشاريان سجاد5۱

۱۳5۳/5/۱7افشاريان ايمان52

۱۳5۹/4/۱افشاری کرجی امير5۳

۱۳4۹/۳/25افضلی مهرخ54

۱۳۳۹/۹/25اقبال فر محمدابراهيم55

۱۳52/۳/20اکبری صفت سياوش5۶

۱۳۶۳/2/۱0اکبری نسب امين57

۱۳4۹/۶/25امام بخش مهران58
M_emambakhsh@yahoo.

com

امامی شيرين5۹

۱۳4۹/4/2۳امامی رضا۶0

۱۳40/۳/۱اميدوار علی۶۱
Aliomidvar1340@gmail.

com

۱۳57/۱2/۱0امير عبداللهيان پيام۶2

۱۳4۹/۶/5اميرارجمند مرجان۶۳

۱۳4۹/2/2۳اميرفضلی ارژنگ۶4

۱۳57/7/7اميری مجيد۶5
Majid_amiri_1357@

yahoo.com

۱۳57/۶/20امينی نرگس۶۶

۱۳55/۳/۱5امينی مهدی۶7

۱۳۳4/۳/2امينی پور علی اکبر۶8

۱۳۶۹/8/۱5انصافی اميرمحمد۶۹

۱۳2۹/۱2/20انوش محمدعلی70

۱۳44/۹/۹اورامی اليزا7۱

۱۳55/۶/22اوليايی عليرضا72

۱۳5۶/2/25اوليايی نژاد علی7۳

۱۳58/4/4ايرانی شايسته74

۱۳۳5/۱/27ايزدفر ناصر75

۱۳4۱/8/2۶بابا حيدری سيدمحمد7۶

۱۳48/۳/2۹باباپور شاهين77
Babapour_shahin@

yahoo..com

۱۳58/2/۱8Mobab 2012@gmail.comبابايی محسن78

۱۳50/۶/۳بابائی حسين7۹

۱۳۳۹/۳/۳بابوته غالمحسين80

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

باقری 8۱
۱۳57/4/2۱محمدباقر)مهرداد(

۱۳۱7/۹/22بامداد خسرو82

۱۳50/۶/۱5بامسی کيخسرو8۳

۱۳۶5/۱0/۱4بختياری امين84
Aminbakhtyari493@

gmail.com

۱۳27/۱0/27بختياری اسماعيل85

2/۳0/--بختياری رويا8۶

۱۳۳۱/7/۱بخشنده محمدعلی87

۱۳57/2/20برخورداری ليال88

۱۳48/۶/5برق نورد هومن8۹

۱۳۳2/2/۱5بريد پرويز۹0

۱۳۶۱/4/۳0بزرا حسن۹۱
hasanbazraactor@yahoo.

com

۱۳5۳/۱۱/۱۹Sab_1353@yahoo.comبزرگ زاده آرش۹2

۱۳۳۶/۳/۱بزرگی پرويز۹۳

۱۳45/۱2/27بشارتی فرهاد۹4

۱۳۶۱/۶/27Aminbart@gmail.comبشرويه آرمين۹5

۱۳52/2/۱4بلوريان شيوا۹۶

۱۳4۹/۱/۱به گزين ناصر۹7

۱۳۶2/۳/28به نهاد مهرانه۹8

۱۳۶0/۳/۱۶بهادری گيتا۹۹

۱۳50/۶/۱بهبودی رضا۱00

۱۳57/۹/27بهبهانی بهرام ۱0۱

۱۳48/۱2/۱۳بهرام پانته آ۱02

۱۳4۹/۱2/4بهرامی کامران۱0۳

۱۳4۹/4/۱4بهرامی غالمحسين۱04

۱۳۳0/۱۱/۱0بهروج منوچهر۱05

۱۳42/۶/20بهمنش عباس۱0۶

۱۳2۱/4/25بهنام رشيد۱07

۱۳4۳/۱/27بی غم علی۱08

۱۳28/۱2/2بيات محبوبه۱0۹

۱۳۳2/۱0/۱۶بيطرفان رضا۱۱0

۱۳52/۶/7بيکايی آويشن۱۱۱

۱۳57/8/2۳پاپی رضا۱۱2

۱۳4۳/۱/۱8پاکروان شعله۱۱۳

۱۳48/۶/۶پديدار صادق۱۱4



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

پرتوی نصرت۱۱5

۱۳۳۱/۱۱/۱پرستار حسين۱۱۶

۱۳54/۶/۶پرهون زهرا۱۱7

۱۳5۱/5/2۹Mehrnka@yahoo.comپرهيزگار مهری۱۱8

۱۳۳۱/2/۱2پژنگ ناصر۱۱۹

۱۳۶8/۱۱/۱7پسيانی خسرو۱20

۱۳۶4/۶/۱7پسيانی ستاره۱2۱

۱۳۶0/۶/۱پناهنده بهروز۱22

۱۳5۶/۹/8پناهی ها پانته آ۱2۳

۱۳57/۶/۱4پنجه خامنه ليال۱24

۱۳۳2پورايمان رامين۱25

۱۳52/۱۱/۳0پوربرجی عليرضا۱2۶

۱۳5۶/۶/۶پورجمشيد مسعود۱27

پورحسابی ۱28
۱۳55/۳/7جعفر)مهيار(

۱۳۳7/2/۱پورحسن محمد۱2۹

۱۳58/4/۳0پورصبری سارا۱۳0

۱۳4۹/۹/2پهلوان زاده سپيده۱۳۱

۱۳5۹/2/4پيران اصغر۱۳2

۱۳5۱/۶/22پيروزفر پارسا۱۳۳

۱۳54/۶/۳0تات حميدرضا۱۳4

۱۳۶4/5/۱۱تاجی نسيم۱۳5

۱۳۶2/۱0/22elnaztarikhi@gmail..comتاريخی الناز۱۳۶

۱۳۳۹/۱0/۱۳تجويدی فرهاد۱۳7

۱۳5۹/۶/5ترابی فرانك۱۳8

۱۳5۳/8/2۳ترابی گودرزی محسن۱۳۹

۱۳24/۱۱/2۶ترجمی فيروزه۱40

..۱۳4۱/۶/4erfantarahomi@gmailترحمی مقدم وحيد۱4۱
com

۱۳55/2/۱ترمان عليرضا۱42

۱۳۱۶/۹/۱۹تسعيری غالمحسين۱4۳

۱۳55/۱۱/4تشکر بهنام۱44

۱۳48/۱/22تفکری رضا۱45

۱۳۶۱/2/۳۱تقوی سارا۱4۶

تقی نژاد۱47
۱۳28/7/20 محمد تقی)سيروس(

۱۳۳2/۱/4تقی نيا مهدی۱48

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۳/۱/۱توسلی بهارك۱4۹

۱۳42/۱۱/۱7توفيقی عباس۱50

۱۳۱۶/۹/۱۶توکلی واال صادق۱5۱

۱۳۳۳/8/25تيالوی سهيال۱52

۱۳50/8/24تيموری محمود۱5۳

۱۳4۱/۳/20جامع سياوش۱54

۱۳57/۱۱/۳0جاودان فر بهزاد۱55

۱۳5۳/۳/5جاويد  آتيه۱5۶

۱۳5۳/۳/5جاويدفومنی آتيه۱57

۳/۹/--جعفرنژاد الهام۱58

۱۳۳4/۳/۳جعفری مجيد۱5۹

۱۳5۳/5/25جعفری بهناز۱۶0

۱۳5۳/2/8جليلی سعيد۱۶۱

۱۳5۳/2/8جليلی سعيد۱۶2

۱۳55/۱/۱جليليان شادی۱۶۳

۱۳54/5/۱0جوزی محمدرضا۱۶4

۱۳۶۱/۶/۱۱جهانزاده نويد۱۶5

۱۳۳0/۱/۱2جهانزاده جمشيد۱۶۶

۱۳۶2/4/۶چاوش عليرضا۱۶7

۱۳42/۱/۱چراغی پور سياوش۱۶8

۱۳5۶/5/۱چنگيزيان سعيد۱۶۹
Saeedchangizan@gmail..

com

۱۳40/۱2/20حاتمی  محمد۱70

۱۳۶۳/۱2/22حاج الهياری سارا۱7۱
saraallahyari2@gmail..

com

۱۳2۳/2/۱4حاجی صفاری مهدی۱72

۱۳2۳/2/۱4حاجی صفاری مهدی۱7۳

حاجی عليخانی ۱74
۱۳57/۶/25ابوالفضل

۱۳۳۶/2/2۶حدادی صادق۱75

۱۳54/۳/۱حساس صوفيانی اصغر۱7۶

۱۳48/۱2/4حسن زاده نوشين۱77

۱۳۶0/۱/25hasankhani@gmail.comحسن خانی رضا۱78

۱۳۶5/۱/۱حسين پور مانلی۱7۹

۱۳4۹/۱2/۱5حسين پور نادر اتابك۱80

۱۳۳۹/4/۱حسينی عبداهلل۱8۱

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳70/7/۱2حسينی ليدا۱82

۱۳۶۳/۶/۱حسينی  احسان۱8۳

۱۳58/۱۱/۱حسينی فهرجی آزاده۱84

۱۳۳۳/7/۱2حسينيان محمدحسن۱85

۱۳25/۱۱/2۹حقگو محمدرضا۱8۶

۱۳۶0/2/۱8حق گوی لسان روح اهلل۱87

۱۳5۱/۶/22حقيقت دوست شهرام۱88

۱۳4۹/۱/۱8حقيقی رحمان۱8۹

۱۳4۳/۱2/۱حکيمی يوحنا۱۹0

۱۳۳۳/۱/2حلمی سيامك۱۹۱

۱۳5۱/5/۱4حميدی گيلدا۱۹2
Guildahamidi@gmail 

.com

۱۳4۶/۱2/2۳حيدری ستوده۱۹۳

۱۳52/۳/۹حيدری فر فاطمه۱۹4

۱۳52/۶/۳0حيدری ماهر نورالدين۱۹5

۱۳74/4/27خادم حسينی سياوش۱۹۶

۱۳44/۶/۳۱خادمی طاهره۱۹7

۱۳5۹/۱/۱۹خارستانی بيتا۱۹8

۱۳۶0/۱/۱خاکی نژاد بهزاد۱۹۹

۱۳۶4/۱/25خالقی مژگان200

۱۳58/5/28خبانی امير20۱

۱۳5۱/۱۱/۹خدابخشی معبود202

۱۳5۹/8/5خداشناس کاوه20۳

خداورديان دهکردی 204
۱۳5۶/۶/۱بهاره

۱۳۳۹/5/۱خرم سيمين 205
Siminkhorram@gmail.

com

۱۳50/۹/۱خسرومهر شيوا20۶

۱۳45/8/۹خسروی علی207
Alimirkhosravi@yahoo..

com

۱۳4۹/۶/4خسروی فرهاد208

۱۳42/۱۱/20خطی سلمان20۹

۱۳72/۳/5خليق شيدا2۱0
Sheidakhaligh@hotmail..

com

۱۳۶۱/۱/۱8خوارزمی آذر2۱۱

۱۳4۶/4/۶خوش رزم ارسطو2۱2

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۹/۳/۶داخ سعيد2۱۳

۱۳2۶/7/۱2دادشکر حسن2۱4

دارابی سلمان )محمد 2۱5
۱۳۶۱/۱0/۳علی (

۱۳5۱/۱2/۱۶دارآفرين محبت2۱۶

۱۳5۹/۶/۱۶دانش بهزادی توماج2۱7

۱۳57/5/28دانشی مجتبی2۱8

۱۳۶۱/4/24داننده فرد مريم2۱۹

۱۳4۶/۱0/8داهيم نادر220

۱۳48/2/2۱درشتی زهرا22۱

۱۳۳2/2/25درويش نژاد عليرضا222

۱۳52/۶/28درويش نژاد سعيد22۳

۱۳۳5/2/۱دريامج فريده224

۱۳۶0/۱۱/۹دريامج ساالر225

۱۳۳8/۶/۱۱دريايی علی اصغر22۶

۱۳۳۶/5/2دستگردی محمد227

۱۳۳7/۱/۱دسته باشی توران228

۱۳28/7/2۱Gooyadel@gmail.comدالوری قدرت اهلل22۹

۱۳55/5/۱7دالوری اميررضا2۳0

۱۳20/۶/20دلجوان فرشی ارسالن2۳۱

۱۳۶2/5/۱8دلخواه افسون2۳2

دلدارگلچين 2۳۳
۱۳55/۱/۱بمانی)منيژه(

۱۳47/۱2/2دلدارگلچين مرجانه2۳4

۱۳47/۱0/۱0دوشا حسن2۳5
Hasandoosha@gmail.

com

۱۳5۳/۶/25دولتی سعيد2۳۶

۱۳50/4/8دهقان الهام2۳7

۱۳4۹/2/۱4دهقانی عليرضا2۳8

۱۳5۶/2/20دهکردی پيام2۳۹

۱۳50/۱0/22ذاکری مديا240

۱۳58/7/۱rezaghabile@gmail.comرادزاده رضا24۱

۱۳45/۹/۱2رادش نصراهلل242

۱۳58/۱۱/۱۶Sinarazani58@gmail.comرازانی سينا24۳

۱۳۳۳/۹/2۹رازپوش جعفر244



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/2/2راستی فاطمه )آتوسا(245

۱۳۶0/۶/۱راسخ نيساری مريم24۶

۱۳۳5/7/۱2راسخ فر محمود247
Rasekhfard35@gmail.

com

۱۳5۶/۶/۳0رايجی آزيتا248

۱۳۳5/۱/۱۳ربانی پور محمد24۹

۱۳۳7/۳/۱2رجايی دوست حسين250
Hoseinrajaeidoost@

yahoo.com

۱۳50/۶/25رجبی عباس25۱

۱2/۱8/رحمانی مسعود252

۱۳۶۱/۱/۱4رحمانی معصومه25۳

۱۳5۶/5/۶رحمتی مجيد254

۱۳2۶/۱۱/۹رحيم نيا فهيمه255

@۱۳5۶/۱/۱7Rahimpour_masoudرحيم پور مسعود25۶
yahoo.com

۱۳4۹/4/7رحيمی مريم257

۱۳۳7/۱2/۹رحيمی محمودرضا258

۱۳۶۳/5/5رحيمی حميد25۹

۱۳۶2/۳/8Rahimi72@gmail.comرحيمی سده مهری2۶0

۱۳4۹/۶/24رزاقی وحيد2۶۱

۱۳4۱/۱/20رستگارمقدم زهرا2۶2

۱۳58/۱2/25رستمی مزدك2۶۳

۱۳۶2/5/2رشيدی غزاله2۶4

۱۳42/۱/۱رضاپور عصمت2۶5
Mahoo94hormozgan@

gmail.com

۱۳48/۱۱/۱2hrezaee@gmail.comرضايی حبيب2۶۶

۱۳۶0/۱/2۶رضايی هديه2۶7

رضايی2۶8
۱۳5۶/۱/۱2)اسفندآبادی( اصغر

۱۳۶0/۱2/۹Melikar82@yahoo.comرضی مليکا2۶۹

۱۳58/۱2/۹رعايتی زهره)شهره(270
shohrereayati@yahoo.

com

۱۳47/۱2/۱5Ncramezani@yahoo.comرمضانی فاطمه)انسيه(27۱

.۱۳47/۱/۱۶Faribaramezani47@yahooرمضانی فريبا272
com

۱۳2۱/۱2/۱5رمضانی فر عزت اهلل27۳

۱۳۶۱/۳/۱5رنجبر مهران274

۱۳۳8/۱/7رودساز کرامت275

 ۱۳۶0/۶/2۶روستايی شجاعی ميترا27۶

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

@۱۳52/۱۱/20Zahra_roshanzamirروشن ضمير زهرا277
gmail.com

۱۳۶7/۳/25روشنی محمد278

۱۳50/۱۱/۱روشنی بهمن27۹

۱۳۶2/۱/۱رهاسر مريم280

۱۳۶۱/2/۱2رهبری شقايق28۱

۱۳52/4/25رهبری امير رضا282

۱۳۶0/۶/2۳رهنما فرناز28۳

۱۳۶0/۶/۱2Afshin_r60@yahoo.comرهنمون افشين284

۱۳۶4/2/۳sajjadtheater@yahoo.comزارع سجاد285

۱۳4۹/5/۱5زارع مرتضی28۶

۱۳۶۳/۶/20زارعی عليرضا287

۱۳2۹/۱۱/2F_zareifard@yahoo.comزارعی فرد فرشيد288

۱۳۶4/2/2۹زرين بيژن28۹

۱۳22/۹/۱زرينی علی2۹0

۱۳۶0/۶/2۳زمين پرداز مهدی2۹۱

۱۳5۱/۶/5زندگانی امين2۹2

۱۳۶0/۳/۱mzrad81@gmail.comزنوزی زاده مسعود2۹۳

۱۳۳5/۱۱/۱زيتونی جواد2۹4

۱۳2۶/۱۱/۱۶ساربان محمد2۹5

۱۳57/8/28ساری پناهی پانته آ2۹۶

۱۳۶7/7/24ساعی سهيل2۹7

۱۳5۶/۱2/7سپهراد شيرين2۹8

۱۳57/۱2/7سپهراد مريم2۹۹

۱۳5۱/8/۱0ستايش مجيد۳00

۱۳54/۶/25ستوده برزوقی آزيتا۳0۱

۱۳4۹/۶/۱8سخايی سيدمحمد۳02

۱۳57/۱2/۹Alisarabiact@gmail.comسرابی علی۳0۳

۱۳۳8/۱/20Azizsaranjami@gmail.comسرانجامی عزيز۳04

۱۳47/۳/۱0سرچاهی حسن۳05

۱۳58/۱۱/۱0سرلك فاطمه۳0۶

۱۳4۹/۹/۱5pynocio@yahoo.comسرمدی مريم۳07

۱۳5۳/4/۱۶سروری نژاد بهرام۳08

.۱۳57/2/4Farzanehsokouti91@gmailسکوتی  فرزانه۳0۹
com

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/۱2/۱سلطان آبادی الهه۳۱0

۱۳48/2/۱سلطانی شهره۳۱۱

۱۳55/۶/۳0سلطانی فخری۳۱2

۱۳57/5/2۹سلطانی فقيهه۳۱۳

۱۳4۹/7/2۳سلطانی محمدسعيد۳۱4

سلطانی سروستانی ۳۱5
۱۳50/۶/۱محمدمهدی

۱۳۶4/۱۱/۱Afshin_s46@yahoo.comسليمان پور افشين۳۱۶

۱۳54/۳/۱۶سليمانی بهناز۳۱7

۱۳50/8/۱0سليمانی سرسری علی۳۱8

۱۳45/۱2/۱4سليمانی فرد نادر۳۱۹

۱۳2۹/۱/۱سليمی سهراب۳20

۱۳۶2/۹/۱2سماواتی آذر۳2۱

۱۳50/8/5سميع فر محمدرضا۳22

۱۳۳2/۱/۳سنگی اکبر۳2۳

۱۳48/۱/۱0سهرابی مجيد۳24

۱۳57/۶/۱۱سياردشتی رامين۳25

۱۳48/۱/۱Siavash348@yahoo.comسياوش عباس۳2۶

۱۳۳7/7/۱5سيف جمالی نقی۳27

۱۳5۹/۱۱/25سيفی لطف اهلل۳28

۱۳۳5/5/2۳شادروان عباس۳2۹

۱۳57/2/28شادمان ناز۳۳0

۱۳5۹/5/۳شاه پيری مهدی۳۳۱

۱۳۶0/5/4شاه محمد زاده عباس۳۳2

۱۳50/5/۱۳شاهسوند فريبا۳۳۳

شاهمرادخانی محمد ۳۳4
۱۳۳5/۹/۱۹رحيم

۱۳4۱/4/۱شجاع کاوه اردالن۳۳5

۱۳۳۶/7/2شرافتی محسن۳۳۶

۱۳۶2/2/۱4شرحی سوده۳۳7
Ghermez1224@yahoo.

com

۱۳۶0/7/2۳شرفی بهنام۳۳8

۱۳4۹/7/۱4شرقی پور حجت۳۳۹

۱۳50/۱2/5شريعتی اصغر۳40

۱۳48/۱0/۱شريفی فرهاد۳4۱

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶4/۱0/۹شريفی آوا۳42

۱۳۳4/۳/۱شريفيان علی اصغر۳4۳

۱۳۳8/۱/۱2شعاری ژاله۳44

۱۳۶0/۱۱/۱۳شعبانی الهام۳45

۱۳۶۳/۹/2۱شفيع خواه حامد۳4۶

۱۳۶2/8/۱شفيعی حسين۳47

۱۳۶۳/۳/24شکيبا هوتن۳48

۱۳52/4/۱2شهبازی غالمرضا۳4۹

۱۳۶4/۱/۱شه پرست الهه۳50

۱۳۳0/۱0/۱5شهراز خسرو۳5۱

۱۳۶۱/۶/24شيخی حامد۳52

۱۳۳4/۱/2۱شيخی محسن۳5۳

۱۳40/7/۶Naser3535@alo.comشيرمحمدی ناصر۳54

۱۳4۹/۹/24شيرمرد ليلی۳55

۱۳28/۱۱/۳0شيری محمد۳5۶

۱۳۳8/2/25Anna_as@yahoo.comصابری دانشور۳57

۱۳4۱/4/۱۹صابری آبکنار اصغر۳58

صابونی فرزين۳5۹

۱۳55/۶/۱4صادقی اشکان۳۶0

۱۳۶0/۱0/۳صادقی خواه علی۳۶۱

۱۳۶۳/۳/22صارمی فاطمه۳۶2

۱۳55/7/2۹Nasrinsaleh@yahoo.comصالح آبادی نسرين۳۶۳

۱۳58/7/2۹صالحی شبنم۳۶4

۱۳5۹/8/۱8صالحی مينو۳۶5

۱۳4۹/۱0/28صالحی سهيال۳۶۶

۱۳40/۶/۱صباحی يعقوب۳۶7

۱۳5۶/5/2صباغی مهدی ۳۶8

۱۳2۹/۱/5صحرايی محمود ۳۶۹

۱۳50/5/۱صدرايی مرضيه۳70

۱۳50/۱/۳۱صفاخو فرداد۳7۱

۱۳۳۳/۱/5صفايی حميد۳72

۱۳۳0/۱۱/۱0صفرپور عطاهلل۳7۳

۱۳54/۱/۳۱صفری جمشيد۳74
Malek_jamshid75@

yahoo.com

۱۳4۳/۱/22صفری سيامك۳75



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۹/۱2/۱0صمدپور رضا۳7۶

۱۳57/۶/۱7صمدی آزاده۳77

۱۳5۹/۱۱/4صمدی بنفشه۳78

۱۳۳7/2/۱صمدی  پور فرشيد۳7۹

۱۳۶0/۹/24Pooch1242@gmail.comضيايی آسيه۳80

۱۳57/4/۱۳mziaeekia@gmail.comضيايی کيا ميترا۳8۱

۱۳42/۱/۳طالبی زهرا۳82

۱۳50/4/۱طاهراحمدی قاسم۳8۳

۱۳۶0/۶/۱۹طاهرتبريزی آرش۳84

۱۳۳0/۱2/28طاهری علی۳85
Alitaheri1330@gmail.

com

۱۳58/۶/5طاهری سروش۳8۶

۱۳۳۳/2/8طاهری مرتضی۳87

۱۳5۳/۶/۹S_mojtaba_t@yahoo.comطباطبايی مجتبی۳88

۱۳۶0/۶/28Pegahtn@gmail.comطبسی نژاد پگاه۳8۹

۱۳5۳/2/2طرفه وفا۳۹0

۱۳5۳/8/۱0طوبايی حميدرضا۳۹۱

۱۳4۹/۳/2۳طيبی مهدی۳۹2

۱۱/۱8/--عابدی نگار۳۹۳

۱۳۳4/۹/۱0عارف نژاد غالمرضا۳۹4

۱۳۶۳/8/22عاشوری عمار۳۹5

۱۳5۹/۱۱/۱5عاشوری ناصر۳۹۶

۱۳۶5/۶/2عامل هاشمی علی۳۹7

۱۳5۳/۱۱/7عبادت طلب علی۳۹8

۱۳۶0/۳/2۶عبادتی ثمين مهدی۳۹۹

۱۳۶2/۶/28عباسپور بهمن400

۱۳5۱/4/۱8عبائيان بيتا40۱

۱۳42/۶/20عبدالعلی زاده عليرضا402

۱۳4۹/۶/2۹عبدالکريم زاده پونه40۳

۱۳55/2/2۹عبدلی شهرام404

۱۳55/۶/۳عبدلی مريم405

۱۳54/5/5عبقری ماندانا40۶

۱۳5۶/4/8عدالت پور مهنوش407
mahnooshedalatpour@

yahoo.com

۱۳۶4/4/۱۹عدل پرور اميررضا408

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۳/۶/2۹عرفانی اعظم40۹

۱۳۳۹/7/۱7عرفانيان ناصر4۱0

۱۳۶0/۱0/20عزتی جواد4۱۱

۱۳۶۶/2/2۱عزيزی آرش4۱2

۱۳58/۱2/۱Saghiassgari@yahoo.comعسگری سميه)ساقی(4۱۳

۱۳۶7/7/27عسگری حسن4۱4

۱۳57/۱/۱0عسگری شکيب الهام4۱5

عفتی الله دشتی 4۱۶
۱۳27/7/۱2غالمرضا

۱۳40/۱۱/۶عاليی محمد4۱7

۱۳42/5/8علمداری اسرافيل4۱8

۱۳57/۱0/۱۶علوی پيام4۱۹

۱۳۶۳/۶/20علی نژاد مهدی420

۱۳5۱/5/2۱علياری منصوره42۱

۱۳۶0/۱2/۳علی اکبری محمدرضا422
Aliakbari1982@gmail.

com

۱۳۳2/۹/۱0عليپور عباس 42۳

۱۳۳4/7/۱4عليزاده شهين424

۱۳۳2/۹/7عمرانی سيدمحمد425

۱۳50/۱/۱4eydizadeh@yahoo.comعيدی زاده قدير42۶

۱۳۶۱/4/2۱عينعلی کاظم427

۱۳40/7/۹غبيشاوی عطيه428

غضنفری مطلق 42۹
۱۳2۶/۶/۳ابوالفضل

۱۳47/2/2غفارمنش امير4۳0

۱۳45/5/5غفاری محمدرضا4۳۱

۱۳52/۱/24غفاری اعتبار رضا4۳2

۱۳۶۱/5/22غالم آزاد آرش4۳۳

۱۳۶۱/۱/۱غمخوار مهناز4۳4

۱۳54/۱۱/۱4فاميلی مجيد4۳5

۱۳45/۹/۶فتحعلی علی4۳۶

۱۳2۹/۳/۱0فتحعلی بيگی داوود4۳7

۱۳۶۶/۶/۳۱Dianafathiir@gmail.comفتحی ديانا)مريم(4۳8

۱۳2۳/۱۱/۱فراهانی بهزاد4۳۹

۱۳5۱/5/2فراهانی شقايق440

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۱/4/20فرجام فر علی44۱

۱۳4۶/۱/۱۱فرخی فريمان مهدی442

۱۳5۶/۱۱/۱۶فرشاد جو شبنم44۳

۱۳5۳/8/5فرضی سعيده444

۱۳4۶/۶/۳0فروتن علی445

۱۳57/4/۳فرهنگ فربد44۶

۱۳۶0/2/27behrangfd@gmail.comفرهنگ دوست بهرنگ447

۱۳۳۱/۶/۱2فريد زاده رضا448

۱۳5۶/2/۱8فکرت حميدرضا44۹

۱۳57/5/20Arashaf57@yahoo.comفالحت پيشه  علی450

۱۳47/7/۱۱فالحی رويا45۱

۱۳47/7/۱۱فالحی رويا452

۱۳۳2/4/۱5فياضی عبدالرضا45۳

۱۳4۶/2/22فيضی ميترا454

قادری عبدالرحمان455
۱۳5۹/۳/27)سوران(

۱۳55/5/۱۶قاسمی گيتی45۶

۱۳55/4/۳0قاهری محمد مهدی457

۱۳45/۱/۱قائميان فرهاد458

۱۳5۳/۶/۱قپانی محمدمهدی45۹
mehdighapani@gmail.

com

۱۳4۹/2/۱5قجابگلی فروغ4۶0

۱۳۳۱/۱۱/۱قدرت اهلل صالحی4۶۱

۱۳۶۳/۶/2۹قديری مائده4۶2
Maedeh_2947@yahoo.

com

۱۳40/۱/۱قديری افشار مقصود4۶۳
mghadiriafshar@gmail.

com

۱۳5۳/2/5قربانی مجيد4۶4
Majighorbani53@gmail.

com

۱۳5۱/۳/۱۹Yalda1351@yahoo.comقشقايی يلدا4۶5

۱۳48/5/۱قصابيان محسن4۶۶

8/۱/ قطبی سليمه4۶7

۱۳40/۱/۱7قطبی حميدرضا4۶8

۱۳۶5/۱2/۱0قالتيان سوگل4۶۹

۱۳5۳/۱2/2قلعه مهدی470

۱۳44/۱0/۱قليچ لو عباس47۱

۱۳۶0/5/5قمری مرجان472

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/4/۱۹ghanbaripsy@gmail.comقنبری امير47۳

۱۳2۶/۳/5قوانلو هوشنگ474

۱۳۳۳/۱/۱کاشی لو علی اصغر475

۱۳۶۱/۳/۱۶کاظم پور صفورا47۶

۱۳52/۱2/۱4کاظمی  بهروز477

۱۳42/5/۱کاظمی مريم478

۱۳4۶/۱0/۱4کامران فريبا47۹

۱۳47/2/2۶کبريتی رامتين480

۱۳۶۱/۱0/۱7کبودوند سام)عليرضا(48۱

۱۳48/8/۱2کتانچی افشين482

۱۳۳8/۶/4کدخدايی محمد48۳

۱۳57/۹/۱7کردا الهام484

۱۳۳4/۱2/2۳کرم پور ناصر485

۱۳45/5/۹کرمانی نسب محمد48۶

۱۳55/۶/24Parastou_karimi@yahoo.comکرمی  پرستو487

۱۳5۹/4/20کرمی احسان488

۱۳50/2/۱5کريم زاده بهار)صفيه(48۹

۱۳50/7/۱کريمی مجيد4۹0

۱۳5۹/۶/۳کريمی سعيد4۹۱

کشتکاررضايی 4۹2
۱۳4۹/۶/۱0حميدرضا

۱۳5۹/5/24کشفی اصل حسين4۹۳
Hossein_kashfiasl@

yahoo.com

۱۳55/۶/۶کالته صالحی علی4۹4

۱۳۶۳/2/۱۹کالنتر فرانك4۹5

۱۳52/۶/22کمالی مقدم هادی4۹۶

۱۳58/۱2/28Zahrakolivand@yahoo.comکوليوند زهرا4۹7

۱۳58/۱0/۱8کوهستانی محمدرضا4۹8

۱۳5۶/8/24کوهستانی محمدرضا4۹۹

۱۳5۹/۶/۱4کيادربندی مليحه500

۱۳۶0/۱2/5کيانپور آيه سادات50۱

۱۳۱۱/۱۱/20کيانفر صديقه502

۱۳۶۳/۱۱/۶کيخانی آيلين50۳

۱۳۳۹/4/۱4کيوان داوود504

۱۳5۶/۱0/۱گرجی هاله505



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/۶/2۱گل محمدی مهران50۶

۱۳48/5/8گلپری الهه507

۱۳5۹/2/25گل رنگی ندا508

۱۳48/۱/۱0گلی حميد50۹

@۱۳2۹/5/5Goodarzihooshang2014گودرزی هوشنگ5۱0
gmail.com

۱۳۶2/۱0/2گودرزی پرنيان5۱۱

۱۳54/۱0/20گودرزی جواد5۱2

۱۳5۳/۱0/۱7گودرزی آتوسا5۱۳

۱۳57/۳/۱گودرزی اعظم)سودابه(5۱4

۱۳54/۱/2۱گودرزيان نازنين5۱5

۱۳44/۱/۱گوهری علی5۱۶

۱۳2۹/۳/7گياهی مهدی5۱7

۱۳۳۶/۶/۶لشگری منظر5۱8

۱۳4۱/۱/4لشينی احمد5۱۹

۱۳58/۹/20لطف الهی پريناز520

۱۳28/8/20لطفی غالمحسين52۱

۱۳28/8/20لطفی غالمحسين522

۱۳44/۳/20لطيفی حسين52۳

۱۳25/۳/25لقمانی وجيهه524

۱۳0۹/۹/7لنکرانی 525

۱۳۳0/۱/۱ليقوانی حميد52۶

۱۳5۹/۱0/۱۳مالکی عزيز527

۱۳58/۱۱/8ماهيان افسانه528

۱۳۳5/۱/27متين وفا حسن52۹

مجدزاده طباطبايی 5۳0
۱۳52/۶/28محمد حسين

۱۳48/۶/۱۳mahyarmojib@gmail.comمجيب حق مقدم محسن5۳۱

۱۳54/7/۶مجيدی هادی5۳2

۱۳۳0/7/28محب اهری حسين5۳۳

۱۳28/۱/۱7محبوب عباس5۳4

۱۳۶4/۱/۱Wardobkm@yahoo.comمحبی کاميار5۳5

۱۳45/۱2/27محتشمی محمدباقر5۳۶

۱۳58/2/20محدث فرزين5۳7

۱۳58/۶/۳0Armehrabi33@gmail.comمحرابی روح اهلل5۳8

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳52/5/۳۱محرابی آشا5۳۹

۳/۱7/--محرابی فريدون540

۱۳4۶/8/۱5محسنی ماندانا54۱
M_mandana_2005@

yahoo.com

محمد زمانی افشار 542
۱۳5۶/۹/۱8محمدرضا

۱۳55/۱0/۱۳محمدی عليرضا)آرا(54۳

۱۳5۶/8/۳0محمدی آرزو544

۱۳۳۹محمدی افسانه545

محمدی علی آبادی 54۶
۱۳25/۱۱/24ابوالحسن

۱۳57/۳/24محمودنژاد کيوان547

۱۳58/۱0/20مختاری مارال548

۱۳5۹/۱0/2۱مخدومی رهام54۹

۱۳۳۳/۱2/20مددی مهر اکبر550
Akbarmadadymehr@

yahoo.com

۱۳5۶/۱۱/27مدنی عليرضا55۱

۱۳55/5/۱مرادی منصور552

۱۳47/7/22Hamid3312@yahoo.comمرادی حميدرضا55۳

۱۳48/8/۱8مرتضوی زهراسادات554

۱۳۳۶/5/۳مرسلی اسماعيل555

۱۳5۱/۹/۱0dourftadeh@yahoo.comمسافر فريده55۶

۱۳50/۳/۱8مسعود شريفی557

۱۳48/4/8مسلمی محمد558

۱۳۳4/۹/25مسلمی ناهيد 55۹

۱۳52/۱2/24Nrafie544@gmail.comمشهدی رفيع نيلوفر5۶0

۱۳۶۱/۱0/25مصباحی مهدی5۶۱

۱۳۶5/5/۱4مصطفوی مهرداد5۶2

۱۳52/۳/7مظاهری مجيد5۶۳

۱۳4۹/7/۱مقتدی پريسا5۶4

۱۳5۱/۱/۳مقدمی شبنم5۶5

۱۳۳۶/8/۱5Susan_m448@hotmail.comمقصودلو سوسن5۶۶

۱۳5۶/۶/25مقصودی ندا5۶7

۱۳۶۹/2/۱۹مکوندی رسول5۶8

۱۳۶0/4/۱۶Shiva20m@yahoo.comمکی نيان شيوا5۶۹

۱۳55/۹/۶ماليی اکبر570

۱۳20/۹/20ملك آرای شهروز57۱

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/۱۱/۱2Shizo_o@yahoo.comملکی صادق572

۱۳58/۱/۱۳منصوری مسعود57۳

۱۳5۹/۹/۱8منظور حسام574
hesammanzoor@yahoo.

com

۱۳2۹/۱/۳مودبيان داريوش575

۱۳۳7/7/۱موسوی مسعود57۶

۱۳55/۹/۶Akbar13552003@yahoo.comمواليی اکبر577

۱۳5۶/7/۱5مواليی رضا578

۱۳58/۱2/2۶مونا حاج آقا بيگی57۹

۱۳5۳/۱2/۱8مهجور مهسا580

۱۳5۹/۱2/5مهران عليرضا58۱

۱۳50/5/۱۶مهرداديان طوفان582

۱۳55/5/25Shv_mehrzad@yahoo.comمهرزاده شيوا58۳

۱۳2۹/7/۱مهمانی حسن584

۱۳۳2/2/2۶ميامی مهدی585
Mehdi_mayamey@

yahoo.com

مير طاهری سيد 58۶
۱۳50/۱0/28مسعود

.۱۳۶0/۶/27Mirhossainimaryam@yahooميرحسينی آسيه587
com

۱۳55/7/۱۶ميرحسينی محمدرضا588

۱۳4۹/5/۱ميرزاآقايی صالح58۹

۱۳۳8/8/2۶ميرزابابايی منصور5۹0

۱۳۶۱/۱/2۶ميرزاعلی محسن5۹۱

۱۳54/۶/۱2ميرزاعلی ها عباس5۹2

۱۳4۹/۱۱/۱5ميرزايی ليال5۹۳

۱۳4۹/۱۱/۱5ميرزايی ليال5۹4

۱۳5۶/۹/27ميرزاييان حسين5۹5

۱۳5۶/۱2/۱shahrokhshahir@yahoo.comميرزايی شهير شاهرخ5۹۶

۱۳57/۶/۱0ميرعلمی رويا5۹7

۱۳57/۱2/۱5ميرکريمی سودابه5۹8

۱۳55/2/۱4ميرلو بهروز5۹۹

۱۳۳2/۳/27ميالنی علی۶00

۱۳5۹/۱۱/۱نادرپور روح اهلل۶0۱

۱۳۶۳/۹/۶نادری بهناز ۶02

۱۳۶۳/2/20نادريان نازگل۶0۳

۱۳4۶/۱0/۱2نازی بهناز۶04

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳57/۶/5ناصح هدی۶05

۱۳52/4/۱۶ناصحی عليرضا۶0۶

۱۳54/2/۱۶ناصرنصير رامين۶07

۱۳50/۱2/۹ناصری مهتاب۶08

۱۳55/۶/۱2ناظم محمدحسين۶0۹

۱۳5۶/۶/۹نجاتی شهرام )مجتبی(۶۱0

۱۳55/۶/۹نجفی زاده علی۶۱۱

۱۳48/۱۱/2نريمانی کوروش۶۱2

۱۳۳4/۱0/۱نشاط خواه فرزانه۶۱۳

۱۳55/۱۱/۱نصری حسين۶۱4

۱۳47/۶/20نصيری يکتا امير۶۱5

۱۳4۹/۱2/۹نظريان محمدعلی۶۱۶

۱۳5۳/2/۱نعيمی حميدرضا۶۱7

۱۳58/8/2۶نفر وحيد۶۱8

۱۳44/۱/۳نقيبيان سيدمحسن۶۱۹

۱۳57/4/20نکواقبال صنم۶20

۱۳۶۳/2/25نمکی جواد۶2۱

۱۳54/۶/7نوابی علی۶22

۱۳57/۶/۳0نوبرانی خليل۶2۳

۱۳4۹/8/۱5نوذری آرش۶24

۱۳44/۹/2۱نوذری بيژن۶25

۱۳۳0/۱/۱نوراللهی سعيد۶2۶

۱۳5۶/۶/25نورمحمدی رها۶27

۱۳45/۱0/20نوروش محمدعلی۶28

۱۳۶۳/۱۱/۱4نوری مهدی۶2۹

۱۳4۹/۱/۶نوری منافی زاده حامد۶۳0

۱۳5۱/۱/۹Azn200@yahoo.comنوری وفا آزيتا۶۳۱

۱۳5۳/۶/۳0نوشين دالرا۶۳2

۱۳۶8/۱/۳0واشيان مجتبی۶۳۳

۱۳2۶/8/8والی بابك۶۳4

وجبی مريم۶۳5

۱۳۳۱/۱0/۶وزيری اميررضا۶۳۶

۱۳۶0/5/8وقار کاشانی خيام۶۳7

۱۳55/۱0/۶ولی لو هادی۶۳8

۱۳54/7/20Hashemiafshin@yahoo.comهاشمی افشين۶۳۹



انجمن  طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/2/۱۹آخوند زاده احمدرضا۱

۱۳5۶/۶/۳0آقايی سعيد2

۱۳۳5اثباتی امير۳

۱۳۳۶/7/2احصايی سيامك4

۱۳5۶/۳/۱۶احمدپور مريم5

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳07/۱2/۱ارحام صدر اسماعيل۶

۱۳5۹/4/۳اسدی روح اله7

۱۳5۱اسماعيلی مهناز8

۱۳50اقبال نژاد آناهيتا۹

۱۳57/7/۱امينی زهرا۱0

۱۳۶0/2/۳۱امينی رعنا۱۱

۱۳4۳اوحدی مريم۱2

۱۳45بار فروش شهناز۱۳

۱۳۳5/۱/۱5بزدوده  عادل۱4

۱۳۱۹/۱2/2۳بنی پور مرتضی۱5

پسنديده خواه ۱۶
۱۳۶0/۱۱/۶سميه

۱۳۶0/۶/۳۱پورعيسی علی۱7

پوالديها ۱8
۱۳42/۹/۱۱آذرميدخت

۱۳54/۶/۱0تايع امام علی۱۹

۱۳48/۹/۱2ترابی رضا20

 ۱۳۶۳/۶/25ترا پور ميترا2۱

۱۳۶7/4/24ترکی پگاه22

۱۳42/8/۱8جوانشير کريم2۳

۱۳۳۶/4/2جهان پرور زهره24

حسام الذاکرين 25
۱۳4۹سيده اعظم

۱۳۶2/۱2/2حسنلو سعيد2۶

حسينی سيده 27
۱۳۶4/2/۳۱سپيده

۱۳52حسينی سوری پيام28

۱۳۶2/۶/2۶حقيقی دادبه2۹

۱۳5۱/5/2۳حميد خانی پانته آ۳0

۱۳28/5/۱۹خزايی ملك جهان۳۱

۱۳۶۱/۱/8خسروجردی سحر۳2

۱۳۱۱/۹/5خورشيدی خسرو۳۳

۱۳44/۱0/۱8دباغی پروانه۳4

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۱/4/4هاشمی کيوان۶40

۱۳۳5/۱/22هاشمی ناصر۶4۱

۱۳54/۱/۱2هاشمی هدايت۶42

۱۳4۹/۳/2۳هاشمی حائری تبسم۶4۳

۱۳58/۱0/۱۹هدايتی حميدرضا۶44

۱۳۳8/2/2۶هدايتی حميدرضا۶45

۱۳2۹/۱/۱Kazem_hajirazad@yahoo.comهژيرآزاد کاظم۶4۶

۱۳5۱/5/۱۳همتی سيروس۶47

۱۳52/5/۱همتی آناهيتا۶48

۱۳5۱/4/۹همتی نيا تقی۶4۹

۱۳55/۱۱/۱۱همراه ابوالفضل۶50

۱۳42/۱/8هنرکار هوشمند۶5۱

هوشياری حامد۶52

۱۳۳8/2/۱5Mehrdadelahi9@gmail.comالهی محمد۶5۳

۱۳55/۶/22هيدجی پوپك۶54

۱۳5۱/2/2۳ياقوتی پيمان۶55

۱۳5۱/4/۱5يداللهی علی ۶5۶

۱۳27/4/8يزدی محمد مهدی۶57

۱۳4۶/۱0/2۶Aliyaghobzadeh@gmail.comيعقوب زاده علی۶58

۱۳47/۱/2Zahrayagh77@gmail.comيعقوبی زهرا۶5۹

۱۳۳۹/۱0/۱7hamidyaqoobian@yahoo.comيعقوبيان حميدرضا۶۶0

۱۳۳4/۱۱/۳0يگانه محمد۶۶۱

۱۳55/۶/۱5يگانی الهام۶۶2

۱۳۶0/4/۳Maysamyousefi148@gmail.comيوسفی ميثم۶۶۳

۱۳27/8/۱يوسفی فريدون۶۶4

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳55/۱2/۱0دشتی  علی صغر۳5

۱۳۶2/۶/5دوانی امير حسين۳۶

۱۳4۳دهقانی  ميترا۳7

رحمانی لشگری ۳8
۱۳28/۳/۳محمدرضا

۱۳40/۱2/7رضا زاده امير۳۹

 ۱۳5۹/۶/20رفيع زاده ليال40

۱۳۱7/۱0/22رفيعی علی4۱

۱۳42رياضی مسعود42

۱۳58/۶/5زاغری امير4۳

۱۳۳۹زمانی هايده44

۱۳۳۳/2/۱۶زينل يان ادنا45

۱۳40/۱۱/8سامانی سيما4۶

۱۳۶۳/۱/24سرافرازيان امير47

سلطانی عربشاهی 48
۱۳5۱/۱/8آوا

۱۳48سليمان پور رامين4۹

۱۳54سيد کنعانی الدن50

۱۳4۹/۱/2۹سينايی سميرا5۱

۱۳5۳/۳/۱5شاپور زاده  رضا52

۱۳۶2/۱2/۱۳شاميريان مقدی5۳

شاه ابراهيمی سيد 54
۱۳۳۳محسن

۱۳47/۱0/24شجاع منوچهر55

شريعتی سوق سيد 5۶
۱۳47محمد حسن

۱۳45شريف پور امير57

شعبانی فاطمه 58
۱۳۶0/۱۱/۱۳)الهام(

۱۳5۶/۱۱/۱۳شکاری بی تا5۹

۱۳52/4/۱5شهامت سحر۶0

۱۳40شهراميان شيدا۶۱

 ۱۳55/7/۱شهبازی فاطمه۶2

۱۳5۶/۱/۱شيخ اوغلی آيالر۶۳

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳40ظهوريان مهرنوش۶4

عابدين نژاد ۶5
۱۳۳8/۱۱/2۱پريدخت

۱۳5۶/۳/4عاله بخش حسين۶۶

۱۳50/۳/2۶عبدالهيان رويا۶7

عزتی چهارقلعه ۶8
۱۳۶0/8/5مهدی

۱۳47/۱۱/۳عطايی مهری۶۹

۱۳۶۱/۶/۳۱عليا سارا70

۱۳52عليزاده فريده7۱

۱۳58/4/۳عيوضی مژگان72

۱۳48/۱۱/25غيورزاده مريم7۳

۱۳5۳/8/20فتح نيا محمود74

فدايی حسين  سيد 75
۱۳45حسين

۱۳5۱/5/7فرح مرزی نويد7۶

۱۳58/۱2/25فرزانه پری زاد77

۱۳52فروتن يکتا پيام78

فيروزه چيان  7۹
۱۳54/8/4فرحناز

فيض شيخ االسالم 80
۱۳52فائزه 

فيض مرندی 8۱
۱۳45/۱/۱7کتايون

۱۳54قاسمی آرام82

۱۳42/۹/22قربان زاده فريبرز8۳

۱۳42کامکاری ناصح84

۱۳45کنگی شهربانو85

۱۳۳2/۳/۱کوثری پروين 8۶

۱۳4۹/5/4کيانی الريمی بهرام87

۱۳5۹/۶/25گلپايگانی مونا88

۱۳5۹/۶/25الری وحيد8۹

۱۳۳0/5/۱محبی پروين۹0

۱۳4۳/۶/28معافی غفاری فرزاد۹۱

۱۳5۳معبد امير احمد۹2



ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/۱/۹ابك سعيد۱0

۱۳۶۱/۱2/۱۶ahadabdi@yahoocomعبدی احمد۱۱

۱۳52/۶/۱5احمدی فر ناصر۱2

۱۳58/۶/۳0ارباب زاده وحيد۱۳

۱۳۶0/۶/۳0اردستانی سپيده۱4

۱۳5۱/۱0/5اسد پور پيمان۱5

۱۳57/۶/۱2اسدی نسرين۱۶

۱۳۶۱/۶/20Es_pasha@yahoocomاسماعيل زاده پاشا۱7

۱۳۶0اسماعيلی امير۱8

اسماعيلی ابهريان ۱۹
۱۳5۹/۶/2محمد

۱۳4۱/8/۱۹اکبرلو منوچهر20

۱۳54/۱/۱اکبری مريم2۱

۱۳50/4/۱۱Mes_6h9@yahoocomامامی محمدرضا22

۱۳47/۶/۶اميررضوی مهران2۳

۱۳42/۱۱/25اميريان سيمين24
simin_am2008@

yahoocom

۱۳۶۱/۶/۱7ايمانخانی مرضيه25
Marziyeimankani@

yahoocom

۱۳۶۳/۳/۱0باروتی علی2۶

۱۳55/۱2/۱5A_b_toorani@yahoocomباقری طورانی علی27

۱۳۶4/۱/۳براتی سيمين28

۱۳5۹/۱2/2۶بهرامی رضا2۹
Bahramireza59@

gmailcom

۱۳۶۳/۱2/20Shr_bhrm@yahoocomبهرامی فاطمه۳0

بهمن آبادی حسام ۳۱
۱۳۶۳/۱۱/830yayosh@gmailcomالدين

۱۳52/5/7hbayanloo@gmailcomبيانلو حسن۳2

۱۳۶2/۳/۹Som_fat@yahoocomبيگی ريزی سميه۳۳

۱۳4۹/۱0/7پاسوار حميدرضا۳4

۱۳57/۶/۱4پنجه خامنه ليال۳5

۱۳۶۳/۶/2۶پوربخش مهدی۳۶

۱۳5۶/۶/۶پورجمشيد مسعود۳7
masoudpourjamshid@

yahoocom

۱۳55/۳/2۶Ali_pourtabib@yahoocomپورطبيب علی۳8

۱۳۶۳/۱0/28Saharggglo@yahoocomپورفرج سحر۳۹

۱۳55/۶/۱5artparsa@yahoocomپوالدوند محمدرضا40

۱۳58/۱۱/8پيش بهار نسرين4۱
Nasrin_pishbahar@

yahoocom

انجمن  تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر

ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۹/7/۱آتشانی عبداله۱

۱۳5۹/4/20آريانژاد فاطمه2

۱۳۶۱/۱/2آشوری مريم۳

۱۳7۳/۳/۳آقابابايی سجاد4

۱۳۶0/5/2۱آقامواليی مژگان5

۱۳54/۶/۳0Jaklin137676@yahoocomآواره ژاکلين۶

۱۳50/5/27آويژه ناصر7

۱۳58ابراهيم پور محمدرضا8

۱۳۳5/2/۱۹ابراهيم زاده محمود۹

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳4۳/۱2/2۶ملکی منيره۹۳

منظومی نيا فرشاد ۹4
۱۳4۶) احمد(

۱۳۶۳/۱/۱8موسوی زيبا سادات۹5

۱۳57/۶/۳0مهدی زاده رضا۹۶

۱۳۶۳/۶/22ميرحميدی شيما۹7

ميرزامحمدی ۹8
۱۳55/۱0/۱2محمدرضا

۱۳57ميرهادی هليا۹۹

۱۳40/۱۱/۶ناظاريان نوراير۱00

۱۳55/7/۱نجيبی آذر۱0۱

۱۳5۹/۱0/24نصرتی بهاره۱02

۱۳52/۶/۱نظمی نرمين۱0۳

۱۳۶۱/۳/2۹نعمتی نگار۱04

۱۳۶0/5/۱۱نوابی شرمين۱05

نويريان فرد محمد ۱0۶
۱۳۶2/۱/۱5علی

۱۳5۳/۱/۱7نيك روش مريم۱07

يوسف دوست  ۱08
۱۳2۳مرتضی

۱۳۶۶/5/۳۱يوسفی اقدم ساناز۱0۹

۱۳57/۱/۱8ييالق بيگی سينا۱۱0

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/۶/25تاللو فرهاد42
Farshad_talalo@

yahoocom

۱۳54/۳/۱0تاللو فراز4۳

۱۳۶4/5/8inbudzendegi@yahoocomتوکلی اميررضا44

۱۳50/8/24تيموری  محمود45

۱۳5۳/۳/۱تيموری احمد4۶

۱۳۶۳/۹/2۶تيموری اکبر47

۱۳57ثقفی ولی اهلل48

۱۳5۹/۱0/27ثقفی سميه4۹

۱۳۶5/2/25جمالی محمد50

۱۳58/۱2/20جمشيدی سروش5۱
Soroushjamshidy@

yahoocom

Koorosh1390@yahoocomجهانشاهی کوروش52

۱۳5۶/۱۱/2۱چلوئی آناهيتا5۳

۱۳50/۱/۱حاج بابايی ندا54

۱۳50/7/25Ph_471@yahoocomحاجی زاده پرويز55

۱۳۶8/۳/25حاجی زينلی نجمه5۶

۱۳۶7/۳/۳0bhabibpour@yahoocomحبيب پور بهنام57

۱۳54/۳/۳۱حجابی عليرضا58

۱۳57/4/2۳حسن زاده صديقه 5۹

۱۳5۶/۳/۹حسنی محمدعلی۶0

۱۳57/2/۱2Sarah_aahoo@yahoocomحسنی سارا۶۱

۱۳4۱/2/24حسين پور عليرضا۶2

۱۳5۶/5/2۶حسينی سيدمحمود۶۳

۱۳۶۳/۱2/25حسينی سيد امين۶4
Amir_honarju@

yahoocom

۱۳5۳/۹/۱حسينی حصاری عاتکه۶5

۱۳۶4/۶/2۱حق گو رضا۶۶

@Vandad_mahdi_pakanخارستانی بيتا۶7
yahoocom

۱۳58/۳/2۱خاکسارتهرانی مريم۶8

۱۳۶4/2/۱خامه پرست علی۶۹

@۱۳۶8/5/۱2Fatemeh_khadabandelo68خدابنده لو فاطمه70
yahoocom

۱۳58/۶/۱5خداياری وحيد7۱

۱۳2۹/8/20خلج منصور72

۱۳۶۱/4/۶خمسه سيدمجتبی7۳

ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/7/۱خوشگو روزبه74

۱۳4۶/۶/۱۹خيرآبادی احمد75

۱۳۶۳/۱0/5داداشی بهمن7۶

۱۳۶۱/۶/۶Hh_darbi@yahoocomدارابی حسين77

۱۳۶0/۶/۳0داودی مهدی78

۱۳54/۱/۱5دری سيدعليرضا7۹

۱۳5۹/۶/8hsh595@gmailcomذرات شعاعی حسين80

۱۳۶2/۹/۶رحمانی  محمد8۱

۱۳58/4/۱رحمانی سيما82

۱۳۶7/5/۱7رحيميان مينووش8۳
Minoovashrahimian@

gmailcom

۱۳۶8/5/۳0Rastgari_sina@yahoocomرستگاری سينا84

۱۳50/2/8Azita_rezaei@yahoocomرضايی آزيتا85

۱۳۶۱/۱۱/2رضايی ليلی8۶

۱۳۶0/۹/۱رضاييان بهروز
۱۳5۶/7/۱رضوی صديقه87

۱۳۶0/۱2/۹رضی سميه88

۱۳۶۶/۳/2۹رمضانی ميالد8۹

۱۳5۹/2/20رياضتی محمد۹0

۱۳57/۱۱/۱4زارع داود۹۱

۱۳5۹/۶/2۳زحمتکش حامد۹2
H_zahmatkesh2006@

yahoocom

۱۳۶2/۶/2۶زمانی مهرداد۹۳

زهدی ليال۹4

۱۳۶۳/۶/2۶iranchildren@yahoocomسالکی خامنه عماد۹5

۱۳۶7/۱0/20Emadsalehi@yahoocomسليمانی محمد۹۶

سعادتی مقدم ۹7
۱۳48/۶/22محمدحسن

۱۳۶4/۶/2۹سواری صفا مريم۹8

۱۳5۹/5/۱سوخته سرايی مظاهر۹۹

۱۳۶۱/۹/۱0Alae_ddin@yahoocomسيادت سيدعالء۱00

۱۳۶۹/5/۱۹سياری زهره۱0۱

۱۳۶4/۱۱/۱۱سيفی نوشين۱02

۱۳۶۱/2/۱۳nedanouri@gmailcomشامی نوری ندا۱0۳

۱۳2۹/۹/25شاه محمد لو بهرام۱04

۱۳55/2/2شکوهی فرم حميدرضا۱05



ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶۱/۳/5somayehgasemiقاسمی سميه۱۳۶

۱۳۶2/۱/7قاسمی دنيا۱۳7

۱۳۶2قرآن کيش مهرداد۱۳8
mehrdadegorankish@

gmailcom

۱۳۶۳/۳/۱4قصری محسن۱۳۹

۱۳5۳/۱2/2قلعه مهدی۱40
Mehdighale_65@

yahoocom

۱۳۶4/2/28قنبری رسول۱4۱

۱۳۶4/۱/2۹کار آزاد محمد۱42

۱۳47/7/8کاشانه خدايار۱4۳

۱۳52/۱0/۱کاشف آناهيتا۱44

۱۳۶2/۱۱/۱7kzh62comکاظمی ژاله۱45

۱۳42/5/۱کاظمی مريم۱4۶

۱۳5۹/۶/7کرمی پيروز۱47

@۱۳۶5/۱۱/2۶Samankarami65کرمی سامان۱48
yahoocom

۱۳5۹/۶/2۶کريمی روشنك۱4۹
Roshanak_karimi_
pakan@yahoocom

۱۳55/۱۱/2۳کشوری مهدی۱50

کمال علوی سيد ۱5۱
۱۳۶2/7/28محدرضا

کوشا نجمه۱52
H_koosha2002@

yahoocom

۱۳۶۶/۱0/24Kohan_ramin@yahoocomکهن رامين۱5۳

۱۳55/2/۶کياهاشمی سيده مريم۱54

۱۳۶۱/۶/20گرامی زادگان لعيا۱55

۱۳50/۳/۱۱گلستانی پرستو۱5۶

۱۳48/۱/۱0گلی حميد۱57

۱۳5۱/۶/۶گوهرخانی مجتبی۱58

۱۳۶4/۱/27لوانی محمدرضا۱5۹

۱۳48/5/۱۶مالمير کبری۱۶0

۱۳54/7/۶مجيدی هادی۱۶۱
Ehsanmajidi78@

yahoocom

۱۳۳0/7/28محب اهری حسين۱۶2
Hoseinmohebahari@

yahoocom

۱۳5۶/۶/8محسنی ليال۱۶۳
Leila_amohseni56@

yahoocom

۱۳57/8/۱محمدی فرشته۱۶4

۱۳۶۶/۱/۳محمدی ميالد۱۶5

۱۳۶0/۶/27مرادی حميدرضا۱۶۶

ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳۶5/۱/5شهسواری مريم۱0۶

۱۳45/۱۱/4صادقی پور نگين۱07

۱۳5۳/۱/25Ali_saafaa@gmailcomصفا علی۱08

۱۳۶۱/8/۱0صفوی محسن۱0۹

۱۳42/۹/22ضيادفر گيلدا۱۱0

۱۳۶0/۶/۱طباطبايی سيد مجيد۱۱۱

۱۳۶۳/۱0/۳0ظروفچی علی۱۱2

ظريفيان مجتبی۱۱۳

۱۳54aghebati@gmailcomعاقبتی محمد۱۱4

۱۳58/2/2عباسی رضا۱۱5
Reza_abbasi28h@

yahoocom

۱۳42/۶/20Rezahoo2000@yahoocomعبدالعلی زاده رضا۱۱۶

۱۳42/۶/۱عبدل تهرانی حميد۱۱7
hamidpersia@
hatgmailcom

۱۳7۱/4/۱2عرب کرمانی فاطمه۱88

۱۳57/۳/۳عظيمی آمنه۱۱۹

۱۳50/۶/20عقبری رکسانا۱20

۱۳۶2/۱/۱علی آقايی اسحاق۱2۱

@۱۳۶۳/4/۱8Mohsen_ali_mohammadiعليمحمدی محسن۱22
yahoocom

۱۳4۱/۱۱/2۳غنی زاده آناهيتا۱2۳

۱۳۶0/۹/۹غنی زاده توحيد۱24

۱۳۶۱/5/2۹Shmehdia@yahoocomفتحی شقايق۱25

۱۳۶0/8/2۹فرشيدی سپهر مهدی۱2۶
Mehdi_farshidisepehr@

yahoocom

۱۳4۶/۶/۳0Chehrenama3@yahoocomفروتن علی۱27

@۱۳57/۶/۳0Saeedeh_farahmandفرهمند سعيده۱28
yahoocom

۱۳5۹/4/۳0baranomah@yahoocomفرهنگيان آزاده۱2۹

۱۳۶۳/۶/۳0فالح زاده پريسا۱۳0

۱۳5۹/۱/۱فهرادی مونا۱۳۱
Mona_foharadi@

yahoocom

۱۳۳2/4/۱5Reza_fayazi32@yahoocomفياضی رضا۱۳2

۱۳57/۹/۱۱فيروزه ندا۱۳۳

فيض فائزه۱۳4
Faezeh_fayz_sh@

yahoocom

۱۳58/5/۳0Refaghat82@yahoocomقاسم زاده سعيد ۱۳5

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



  کانون نمايشنامه نويسان  خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

ابوالقاسمی ۱
۱۳5۱/۱2/۱۹شهرام)حسين(

۱۳5۶/۱۱/۱۱ازگلی مرضيه2

۱۳54/4/4اکبرنژاد ميالد۳

۱۳5۳/۱0/5اميری  خسرو4

۱۳۶0/۶/۳۱ايرانی ستاره5

۱۳40/۱0/2۹باستانی حسن۶

۱۳5۳برومند ترانه7

۱۳۶0/۱2/2۶پاکبازنيا عاطفه8

۱۳۳۳/8/4جهانگيريان عباس۹

۱۳27/۱/2۹حيدری ايرج۱0

۱۳4۶/۱۱/25حيدری مجيد۱۱

ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳58/۱2/۶مرادی  پيمان۱۶7

۱۳57/۱0/۳مرتضوی سيدعلی۱۶8

۱۳55/۶/۶moridizahra@gmailcomمريدی زهرا۱۶۹

۱۳52/۱۱/۱۶مزينانی حسين۱70
mayicstartheater@

gmailcom

۱۳48/4/8مسلمی محمد۱7۱

۱۳52/۹/۱8مسيبی اعظم۱72

۱۳5۹/۶/۱2مشهدی عباس امير۱7۳

مطهری نيرومند ۱74
۱۳57/۳/۱۹ريحانه

۱۳52/۹/28مقدر مهران۱75
Mehranmehran28@

yahoocom

۱۳5۱/۶/5مقصودی  عباس۱7۶

۱۳۶8/۳/2۶مقيمی مليحه۱77
malihemoghimi@

yahoocom

۱۳۶۱/۱/۱مقيمی عطا۱78

۱۳۶0/4/۱0Actor_59@yahoocomمقيمی مهدی۱7۹

۱۳57/4/۱۶مالحسينی حميدرضا۱80

۱۳۶5/4/۱7موالنا بابك۱8۱
Babak_molana@

yahoocom

Mobaraksabi@yahoocomمولودی صبا۱82

۱۳۶4/۶/۱2مهدی احسان۱8۳

۱۳40/7/۳0مهدی جواد۱84

۱۳۳7/۱0/۶مهدی مجتبی۱85
Mojtaba_mahdi_pakan@

yahoocom

۱۳58/5/۱5مهدی آبادی مهدی۱8۶

۱۳52/۱/۱مهرعليان بهروز۱87

۱۳5۶/۶/۳۱keshanimehr@yahoocomمهرکشانی دريا۱88

۱۳58/۱2/۱2مهياری جعفر۱8۹

۱۳۶۱/۶/۱5amirzabeygi@yahoocomميرزابيگی اکرم۱۹0

۱۳57/۶/22ميکائيل زاده رضا۱۹۱

۱۳55/۶/۱2ناظم محمد حسين۱۹2

۱۳۶2/۹/25نجاتيان مدينه۱۹۳

۱۳۶5/4/۱نديمی حميد۱۹4

۱۳۶2/۳/۳0نصراله زاده ندا۱۹5

۱۳5۳/7/۱نصری افشين۱۹۶

ف 
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۶/۱0/2نصيری مجيد۱۹7

۱۳5۱/8/28نظام آبادی مهرداد۱۹8

۱۳۶2/۳/۱نعمتی مرجان۱۹۹

۱۳5۹/۱۱/۱۳نعمتيان رضا200

۱۳52/۳/۱0نوابی فريد20۱

۱۳55/۱/۶نوايی پروانه202

۱۳58/2/20hatefeazol@gmailcomنوحيان محمد20۳

۱۳58/2/۱2nanoarosak@yahoocomنياز  اميد204

۱۳4۱/۱/۱۱وجدان صفت مينا205

۱۳55/۳/2۶Yara_group@gmailcomوعيدی ليدا20۶

۱۳2۶وفاداری يداله207

۱۳55/۱0/۶وليلو هادی208

۱۳47/۱/22يعقوبی زهرا20۹

۱۳۶۱/4/۳يوسفی ميثم2۱0
Meysamyousefi148@

gmailcom

۱۳۶2/۶/2۶زمانی مهرداد2۱۱

۱۳57/۱0/22m57n7310@yahoocomنورايی محمود2۱2



    انجمن منتقدان و نويسندگان  خانه تئاتر

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام  خانوادگی نامردی

۱۳58/۹/2۹Nedatayyebi@Gmailcomآل  طيب ندا    ۱

۱۳۶۳/۶/27sepidehamadeh@gmailcom  آماده سپيده2

۱۳۳۱/۶/27آييش فرهاد  ۳

۱۳۳8/۳/۱7Javadaarabi@yahoocomاعرابی جواد  4

۱۳۶۱/۶/۱۶samiraeftekharii@gmailcomافتخاری زينب  5

۱۳54/7/۱hoshangomidi@gmailcomاميدی  نژاد هوشنگ  ۶

۱۳5۱/۹/25Nedaentezami@gmailcomانتظامی ندا  7

۱۳5۳/۶/۱femrahimzade@gmailcomابراهيم  زاده فرزانه  8

۱۳55/8/2۳kambizasadi55@gmailcomاسدی محمد۹

۱۳5۳/۱/۱jashkezari@gmailcomاشکذری سيد  جواد۱0

۱۳۳7/۶/۱5Amir_kavous@yahoocomباالزاده  امير  کاووس۱۱

۱۳5۶/۶/۱2Baharborhany@gimailcomبرهانی  بهاره  ۱2

۱۳۶۳/۱/2۹baharanbaniahmadi@gmailcomبنی  احمدی  بهاران  ۱۳

۱۳۳5/۱2/20بهرامی  محمد  ۱4

۱۳۶0/۶/۳۱shaghayeghfereshte@yahoocomفرشته بهجت۱5

۱۳۳7/2/۱pourhassanniayesh@gmailcomپورحسن  نيايش  ۱۶

۱۳5۶/۱۱/2۱sasanpirouz@gmailcomپيروز  ساسان۱7

۱۳5۳/۳/۱7Paristanzifi1@gmailcomتنظيفی  پريس۱8

۱۳52/۳/۱5ثمينی  نغمه  ۱۹

۱۳57/۶/25sanaei@gmailcomثنايی  امير  حسين20

۱۳58/۱0/2۳Rohollahjafari58@gmailcomجعفری  روح  اهلل2۱

فوت ۱۳۹۱/۹/2۳تولد ۱۳25جهانشاهی  جاهد  22

۱۳4۹/۹/۶Zahrahmohamadi@gmailcomحاج  محمدی  زهرا  2۳

حجتی  مهرداد24
۱۳5۹/۱/۳۱Maghaseyd@gmailcomحسن  زاده  محسن  25

۱۳57/4/۱2Mrh_azad@yahoocomحسين  زاده  محمد  رضا  2۶

۱۳۶0/۱/۱bkhact@yahoocomخاکی  نژاد  بهزاد  27

۱۳48/2/۱0Shkh88@gmailcomخرازی  ها  شهرام  28

۱۳08/۶/۱دريابندری  نجف2۹

۱۳55/۱2/۱0Aliasghardashti@gmailcomدشتی  علی  اصغر۳0

۱۳55/۶/۱0Saba_radman@yahoocomرادمان  صبا  ۳۱

۱۳54/۶/۳Maryamrajaee3@gmailcomرجايی  مريم  ۳2

۱۳58/۹/2Rahmatymina@gmailcomرحمتی  مينا  ۳۳

۱۳55/۶/۳0mrr9855@gmailcomرستمی  محمد  رضا  ۳4

۱۳5۳/2/2Mahboobezamani86@gmailcomزمانی  فاطمه۳5

۱۳57/4/27Sarasalek133@yahoocomسالك  سارا  ۳۶

۱۳4۹/2/27sepehrim@gmailcomسپهری  مريم  ۳7

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

۱۳۳4/۹/۱۳خچوميان آندرانيك۱2

۱۳5۹/4/۱0خمسه نژاد سپيده۱۳

۱۳55/۱۱/۶دادويی رضا۱4

۱۳57/۱/۱رشيدی تبار رحيم۱5

۱۳۶۳/4/۳0رفيعی سلما۱۶

۱۳۶2/5/8رمضانيان  صحرا۱7

۱۳۱7/۱0/۱8رهبر ابراهيم۱8

۱۳44/4/۱7زرگر شهرام۱۹

۱۳5۹/2/7شاهی ماريا20

۱۳48/5/5صديقی بهزاد2۱

۱۳58/8/۱5عاطفه جواد22

۱۳۳4/7/۳غفاری عليرضا2۳

غالمی ورنامخواستی 24
۱۳57/۶/2۱سيمين

۱۳۶2/۱۱/۳غالميان فرهاد25

۱۳۶2/۶/۳0فرشاد فرشته2۶

۱۳۶2/5/24فنائيان مهدی27

۱۳۶4/5/2قلی پور محمدرضا28

۱۳5۱/۱/۱کرمی شهرام2۹

۱۳57/2/22محمدی تهمينه۳0

۱۳5۳/2/2۱مهدی پور سيروس۳۱

۱۳4۳/2/24ناصربخت محمدحسين۳2

۱۳50/4/۳نقدعلی فرهاد۳۳

۱۳۶۱/4/27نوروزی نشمينه۳4

۱۳55/5/20نوری اصغر۳5

۱۳۶۱/8/۱۱وفاجويی محمدزمان۳۶

۱۳۹۶ |زاد روز اعضای خانه تئاتر



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام  خانوادگی نامردی

۱۳55/۱/۱۳Aram55salam@gmailcomسجادی  فروغ  ۳8

۱۳50/۱۱/۱0Bahmansoltani_art@yahoocomسلطانی  بهمن  ۳۹

۱۳۶0/۱0/2Marjan_samandari@yahoocomسمندری  مرجان  40

۱۳57/۱0/۱0azadehsoh57@gmailcomسهرابی  آزاده  4۱

۱۳47/2/8Matrixrestored@gmailcomشاکری  حسين  42

۱۳57/2/۱5Shahbaziramtin@gmailcomشهبازی  رامتين  4۳

۱۳5۶/۱۱/۳Mohamadrasolsadeghi@yahoocomصادقی  محمدرسول  44

۱۳57/۶/۳0salehisabetsami@gmaicomصالحی  ثابت  سامی  45

۱۳۶۱/۳/۳۱Ebadifs@gmailcomعبادی  فاطمه  4۶

۱۳54/۱2/۱5abdolalizadeh3@yahoocomعبدالعلی  زاده  علی  اکبر  47

۱۳5۳/۳/۱Aabdolalizade@gmailcomعبدالعلی  زاده  عباس  48

عزيزی  مهدی4۹
۱۳۶۱/۱۱/5عظيمی  امين50

۱۳۶2/۹/27somaieha@gmailcomعليپور  سميه5۱

۱۳48/۱/۱4Abbas_ghaffari2000@yahoocomغفاری  عباس  52

۱۳۶0/۱/22gholami_solmaz@yahoocomغالمی  سولماز  5۳

۱۳۳۱/۶/۱2afaridzade@gmailcomفريدزاده  عبدالرضا54

۱۳57/۱2/8Maryamfashandi@yahoocomفشندی  مريم  55

۱۳۶0/5/2۱aghaderpour@yahoocomقادرپور  آران  5۶

۱۳57/۳/۱8ghanbari_art@yahoocomقنبری  حميدرضا  57

۱۳۶0/۱0/2mehrangizgh@gmailcomقهرمانی  مهرانگيز  58

کليايی  فاطمه  5۹
۱۳52/۶/۱5afrazbooks@gmailcomکيان  افراز  اعظم  ۶0

۱۳۶2/4/8Majidkia60s@gmailcomکيانيان  مجيد۶۱

۱۳۶7/7/22nrgskiani@gmailcomنرگس کيانی۶2

۱۳5۹/۶/28Saeedgoodarzi59@gmailcomگودرزی  سعيد  ۶۳

۱۳۶۱/۶/22Lashkarimajid@gmailcomلشگری  مجيد  ۶4

۱۳4۶/۶/۱Smohebbi1346@yahoocomمحبی  سعيد  ۶5

۱۳48/5/2Peymanesmaeli@gmailcomمحمد  اسماعيلی  احمد  ۶۶

۱۳52/۱/۱۹xdialup@yahoocomمحمدی  اکرم۶7

۱۳58/8/20yassinm@gmailcomمحمدی ياسين  ۶8

۱۳52/۳/۱۶behzadmortezavi@gmailcomمرتضوی  بهزاد  ۶۹

۱۳50/۶/2۶Zahramoshtagh@gmailcomمشتاق  زهرا  70

۱۳5۹/۶/2۳sarahmansouri@gmailcomمنصوری  سارا7۱

۱۳۶۳/4/27Shmonfaredi@gmailcomمنفردی  شيما  72

۱۳۶۱/5/4arvinmoazen@gmailcomموذن  زاده  آروين  7۳

۱۳۶2/7/27keyvanmirmohammadi@yahoocomميرمحمدی  کيوان  74

۱۳5۹/۱2/22mnajari75@yahoocomنجاری  محمد  75

نجفيان  هومن7۶

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام  خانوادگی نامردی

۱۳۶۱/5/27Ghazalnahani@gmailcomنهانی  طيبه)غزل(77

۱۳54/7/20Hashemiafshin@yahoocomهاشمی  افشين78

۱۳۶۳/۶/۳0hamedhoushyari@yahoocomهوشياری  حامد  7۹

۱۳۶۳/۱/2۹Peymanyahaghibani@gmailcomياحقی  پيمان80

 



ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳50/۹/۱rezashofteh@yahoocomآشفته رضا۱

۱۳4۳/5/28ابروان مهرداد2

اسماعيلی سلمان۳

۱۳5۳/۱/۱اشکذری جواد4

۱۳4۱/4/۱۹jashkezari@gmailcomاکبرلو منوچهر5

¬¬۱۳50/5/۱8akbarlou@gmailcomامينی رحمت۶

۱۳۳۱/8/25پارسايی حسن7
Aminii_rahmat@

yahoocom

۱۳۶5/0۳/5پهلوانی عرفان8
erfan_pahlevani@

yahoocom

۱۳42/۱2/28سيد علی تدين صدوقی۹

۱۳۶۱/2/27Hontheater@gmailcomتشکر بهرام۱0

۱۳42/4/20تشکری سعيد۱۱
Tashakori1342@

yahoocom

55/0۳/۱۶alijafarifo@gmailcomجعفری علی۱2

fajrfestival31t@gmailcomجعفری حصارلو مريم۱۳

۱۳۳0/۳/۱0چينی فروشان صمد۱4
Samad_chiniforoushan@

yahoocom

۱۳5۳/2/۱Fereshtehabibi@gmailcomحبيبی فرشته۱5

۱۳5۱/۱/۱fishcat15@gmailcomحسين زاده کتايون۱۶

۱۳4۹/۳/2رايانی  مخصوص  مهرداد۱7
mehrdadrayani@

yahoocouk

۱۳57/۱2/۱۶javadroshan@yahoocomروشن سيد جواد۱8

ف
نشانی الکترونیکیتاریخ تولدنام خانوادگیردی

۱۳5۶/0۱/۱8Om_paint@yahoocomطاهری اميد۱۹

۱۳۳2/۱2/2علی آبادی همايون20

۱۳۶0/0۱/22غالمی سولماز2۱
Gholmi_solmaz@

yahoocom

فخار عليرضا22

۱۳50/0۳/۱2Bkfaraji@gmailcomفرجی بابك2۳

۱۳۳۹/۱0/2۳قادری نصراهلل24
Nasrollahghaderi@

gmailcom

۱۳48/۱۱/۱کاکاسلطانی حميد25
hamidkakasoltani@

yahoocom

۱۳5۶/۳/8Kiani_mz@yahoocomکيانی رضا2۶

۱۳4۶/0۶/0۱محبی سعيد27
Smohebbi1346@

yahoocom

۱۳50/5/۳Mahmoudi50@yahoocomمحمودی مصطفی28

موثقی مجيد2۹
majidmovasseghi@

gmailcom

۱۳4۳/2/24bakhtbs@yahoocomناصربخت حسين۳0

rafiqnosrati@gmailcomنصرتی رفيق۳۱

۱۳5۹/۱/20159mehdi@gmailcomنصيری مهدی۳2

R_nzr@yahoocomنظر زاده رسول۳۳

۱۳۶4/5/۳miladnikabadi@yahoocomنيك آبادی ميالد۳4

۱۳45/۹/7yavarmanesh@gmailcomياورمنش مهدی۳5

۱۳5۱/5/۱۳يگانه فرح۳۶

زاد روز اعضای کانون  ملی 

منتقدان تئاتر



سال گذشــته با هدف تامین و انتشار اطالعات تقویمي هنرمندان 
تئاتر کشور با استناد به گروه هاي ثبت شده تئاتر در سایت رسمي 
اداره کل هنرهاي نمایشي، اسامي بیش از 100 گروه با بیش از 700 
هنرمند که تا پایان دي ماه  1394مجوز فعالیت گرفته بودند را در 

ضمیمه مستقلي منتشر کردیم  
امسال همچنان که وعده کرده بودیم  در بخش گروه هاي ثبت شده 

تئاتر در سایت رســمي اداره کل هنرهاي نمایشي، اسامي تمامی 
گروها )با بیش از 4100 هنرمند عضــو (که مجوز فعالیت گرفته اند 
رابا افزودن تاریخ تولد اعضاي هیات مدیره در ضمیمه مســتقلي 
منتشر شده است شایان ذکر است نبود تاریخ تولد در برخی گروه 
ها نتیجه کم توجهی شعب انجمن استان یا خود گروه در اعالم این 

اطالعات است

آذربایجان شرقی

ف
کتلتبریزردی

۱۳50/۹/2۳سيامك افسايی۱

۱۳5۳/۶/20يعقوب صديق جمالی2
۱۳4۹/۱/۱۶حامد نوری منافی زاده۳
۱۳48/۱/4وحيد نوری منافی زاده4
۱۳۶2/2/2۱جمال ساقی نژاد5
۱۳5۹/۱/۱۹معصومه کرمی۶
۱۳۶0/۳/۱0سعيده حامد7
۱۳۶2/8/2۱وحيد بهبدی8
فرزين ريحانی راد۹

ف
آیناتبریزردی

۱۳54/4/2ميرعلي فتوحي۱

۱۳5۳/۶/۱۱علي حسين پوريان2

۱۳57/2/۱5سيروس مصطفي۳

۱۳5۶/۶/۳0نازيال ايران زاد بنام4

۱۳4۹/4/7رضا گل آور5

۱۳58/۹/20بهرنگ تيال۶

۱۳5۹/5/7هاله ذرخورد 7

ف
باریشمراغهردی

فريدون واليی۱

محمدهادی افتخارزاده2

مريم برومندمطلق۳

سونيا معبودی4

بهزاد سياه5

حامد نباتی۶

مجتبی حسين زاده7

ف
ایشیقبنابردی

الهيار محمدی۱

حسين مختار زاده2

زينب آتش افروز۳

رضا محمدی 4

بهرام حسن بابائی اقدم 5

ف
ژستعجب شیرردی

محمود نيك مرام۱

مسعود نيازی2

کريم پزشگی ۳

رويا درختی4

مازيار رفعتی5

ف
اوینار مرندردی

مهدی صالحيار۱

ژيال اصالنی2

الهام اشرفی۳

الهه هژبر4

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها

غالمرضا رزاقی5

عفت رحيم زاده۶

علی امينی7

ف
پیادهتبریزردی

سيد سجاد راثی هاشنی۱

داوود نورپور2

حسين اصل عبداللهی ۳
سردرود

جمال توانا4

رامين رياضی5

ف
یاشارملکانردی

حيدر علی مقتدرزاده ملکی۱

عباداله اکبری 2

بهمن رستمی ۳

غالمعلی پناهزاده 4

ايوب عباسی 5

ف
ارسباراناهرردی

سعداله آريافر۱

علی مهدوی پور2

تقی نورش۳

معين جعفری4

محمدحسين شيردل5

ف
قره داغاهرردی

عليرضا آقازاده۱

احمد رجب پور2

حجت شالچی۳

زرنشان شامی4

آرزو شامی5

ف
شباهرردی

عباس خليفه لو۱

امير محمدپور2

فرهود فهيمی۳

مهرداد احمدی4

نسيم عموزاده5

ف
قاصدکتبریزردی

بهنام قديری۱

ژيال آل رشاد2

فاطمه حسينی۳

جواد قامتی4

محمد ملکی اصل جنگی 5
سرند

علی صفائی فر۶

رامين راستی7

ف
صحنه میانهردی

حسن عظيمی۱

زهرا خدابنده2

ليال دانشيار۳

مقصود رحيمی مقدمی4

علی مقدم5

زهرا دانشيار۶

مهدی پاك نژاد7

ف
فجرعجب شیرردی

محمد مومن زاده۱

زينب باذوق2

عليرضا حسن زاده ۳
مجد آذر

محمد رضا خدائي4

جاويد ممقانيان5

ف
بابکتبریزردی

بابك نهرين۱

بهمن تقی پور تکمه داش2

عليرضا رنجی پور۳

حميد نهرين4

نوروز سليمانی5

عليرضا شهرکی نژاد۶

بهمن ممی زاده7

ليال پور فتحی8

شهرام خدائی علمداری۹

آذربایجان غربی                           

ف
سولدوزنقدهردی

۱۳۳8/۳/2حمزه حيدری۱

۱۳4۱/7/۱۹شهريار نيريز نقدهی2

۱۳50/۶/۳بهرام قوی بنيه۳

۱۳44/4/۶صمد رستمی4

۱۳4۹/۶/۹علی قبچاق شاهی5

۱۳5۱/4/2شهرام ابراهيم حصاری۶

۱۳4۹/۶/۱بهرام جاللی7

۱۳4۹/7/20مجيد نوری8

۱۳50/4/2پروين ملك زاده۹
ف

اهورامهابادردی

۱۳57/5/۱2اميد خاك پور۱

۱۳۶5/8/۱4ابراهيم ابراهيمي2

۱۳5۳/۶/۱مهران فقري۳

۱۳57/۱2/۱۶ابراهيم بومي4

۱۳7۱/۳/25شيدا شورنگ5

۱۳۶5/۶/۳۱سامان ارمي۶

ف
رادارومیهردی

علی صابر رضايی۱

۱۳44/۱/۱فردين ميالنی صدر2

۱۳5۹/۶/۳0پدرام رحمانی۳

۱۳۳4/2/24مقصود حسنی محمودآباد4

۱۳40/4/۱۹مهناز شريفی زمانی5

۱۳۶0/۶/۳0حامد اسماعيل وند۶

۱۳54/۶/۱5سوسن مشاريان7

۱۳۶۶/4/22پريا برزگر8

۱۳۳۶/۱۱/2بهمن حاتمی۹

|



ف
تماشاخویردی

۱۳۳2/۱0/۱۳سلطانعلی دريادل۱

۱۳45/5/۱0علی حسين قلی زاده2

۱۳50/۱/۱حميدرضا حاجی رستملو۳

۱۳۶5/۱0/27هادی دريادل4

۱۳4۱/۱/۱علی خلخالی5

ف
ققنوسبوکانردی

۱۳54/۳/۱۱افشين ناصری۱

۱۳58/۶/20محمدعلی مکری2

۱۳۶۳/۶/۶جمال سلطانی۳

۱۳70/۱0/۱۹جمال فتاح نيا4

۱۳55/4/۱۶آرش ناصری5

۱۳58/۱0/۳۱پارميدا ناصری۶

۱۳۶2/4/۱الناز ميرزاغفاری 7

ف
تمارومیهردی

۱۳۶0/۱/۳۱قاسم لطفي خواجه پاشا۱

۱۳۳۹/۱0/۱۱بيژن لطفي خواجه پاشا 2

۱۳۶4/2/۹ايمان رمضاني۳

۱۳۶۱/7/۱8مرتضي نورپور4

۱۳۶۹/2/۳۱آيسا اکرمي5

۱۳54/۶/2۱شبنم شليله۶

۱۳5۳/۱2/۱عبداهلل محمدزاده اصل7

ف
آرتینمهابادردی

۱۳۶2/۶/۱۶ناصر)هژار( نورانی۱

۱۳58/۱/۱آراد حسن زاده2

۱۳57/۶/4سيروان خضرپوری۳

۱۳57/2/24کيوان فهيمی4

۱۳۶2/۱۱/20سميه اطيابی5

اردبیل

ف
مغان هنر پارس آبادردی

۱۳52/4/5غريب منوچهری۱

۱۳54/۳/5علي محمدزاده 2
۱۳۶2/۶/۱مريم ندايی ۳
۱۳۶۱/۱/25مسلم بايرامی 4
محمد رزمی 5

آقامعلی عالش زاده ۶

۱۳۶0/۶/۱شهرام محرابي قوجه بيگلو 7
۱۳55/۶/۱۱عباس جاهد چلك 8
ترحم سلمانی وانعليا ۹

ف
فریادپارس آبادردی

۱۳5۹/۱0/۱سيداصغر سعادت ۱
۱۳۶۱/7/2مهدی شيری 2
۱۳۶0/۱۱/20محسن بقايی ۳

۱۳۶4/4/۱پروين عطايی 4
۱۳۶7/۱/۱سميرا موسوی 5

ف
فراسو اردبیلردی

۱۳54/۶/۱توحيد معصومي نسب ۱
۱۳۳5/۶/۱4روح اله حبيب زاده 2
۱۳۳۶/7/20توفيق کسرايي ۳
۱۳5۱/۶/۳0بهرام پوردنيا 4
۱۳4۹/۶/۳0شهرام پوردنيا 5
۱۳۶0/۶/۱5الهه زحمتي ۶
۱۳45/۱/۱فرهاد قائميان 7
۱۳45/۱/۱وحدت شيخي 8
۱۳۶2/2/24بيژن رنجپور ۹

ف
نیم رخ اردبیلردی

۱۳4۹/۳/28جاويد رخشاني۱
۱۳44/2/2فاطمه سيمزاري 2
۱۳۶2/۳/۳0سولماز ملکي داعم ۳

نادر مهديلو 4

۱۳50/۶/۳0شاهد مجتهد زاده 5
۱۳44/4/۱۱عادل ناقلی ۶
۱۳۶7/۱0/28سبنا عبادی 7

ف
رجاءبیله سوارردی

۱۳40/۹/۱۹احمد مسرت ۱

۱۳4۹/8/5حميده باوفا 2

۱۳۶4/۱0/۱۶هامون نظمی ۳

۱۳5۶/7/۱۶مهدی مسرت 4

سجاد محبتی 5

ف
باربدبیله سوارردی

۱۳5۶/2/25جابر فتحی بيله سوار ۱
۱۳55/۶/۱بهزاد صمدی بيله سوار2
۱۳۶0/۱۱/۱فرزاد سعيدی۳
شهرام شاهدی4

۱۳۶2/۹/۱0يوسف دادجو بيله سوار5

ف
آبیخلخالردی

۱۳55/۶/20شيرزاد عسگری ۱
۱۳57/۳/2عبد الرضا عسگری2
۱۳4۶/۱0/۱0اکبر صباحی ۳

۱۳44/۳/۱۹اسمعيل محمدی 4
۱۳۳5/۹/۱سيد منصف صادقنژاد 5

ف
سایا اردبیلردی

سيد رضی محمودی فخر ۱
آبادی 

علی حسن زاده 2

داور فرمانی ۳

محبوب شکرزاده 4

سعيد نوريان 5

عليرضا پور نادری ۶

فريبا مهرزاد 7

آرزو مهری 8

بهرام رجبعلی زاده ۹

ف
اویون اردبیلردی

محمدتقی اسماعيلی ۱

محمود مهدوی 2



مهدی خليل زاده ۳

حسن رشيدی 4

بهروز بخت آور 5

جعفر خدابنده لو ۶

فاطمه برمال 7

ف
عنوان  اردبیلردی

محمدباقر نباتی مقدم۱

يوسف جاويد 2

اکرم حاج حسينی ۳

احمد نورآذر عبابيگلو 4

حسن شيخ زاده 5

ف
فروغاردبیلردی

مجيد واحدي زاده ۱

عدالت فرزانه 2

صمد واحدي زاده ۳

علي دانش 4

عصمت نوريان 5

محمد فتحي ۶

محمدرضا خدائي 7

فرشيد سالمت 8

محمد فردين۹

ف
فروهر اردبیلردی

رضا بهشتي آتشگاه۱

سيامك شاگردي2

ناصر رهنما آذر۳

ياشار پورنادري4

بهمن صفاريان5

بهزاد دباغ فکور۶

جاويد صادقي اشرافي7

ف
رمانس مشکین شهرردی

سعيد فرقانی خياوی ۱

سعيد مومنی 2

فريد معتمدی خياوی ۳

وحيد مومنی فر 4

بهروز نوری ساربانالر 5

ناصر سليمانی ۶

سيدرضا ارجمندسادات 7

ف
ساباطمشکین شهرردی

کاظم جهانگيرزاده ۱
خياوی 

شبنم حيدری 2

صادق تقی زاده بيجقی ۳

نسيم عطايی 4

حسين ملکی 5

هادی صالحزاده ۶

مهدی احدی 7

ف
سپیده و مشکین شهرردی

سیاهه

بيوك اقا ايمانی ۱

عليرضا صبری 2

هادی مومنی ۳

کاظم ايمانی 4

کامبيز وصالعلی 5

ف
طنازاردبیلردی

نعمت صداقتی ۱

حبيب شهبازی خليف لو 2

مقداد اکبری ۳

سجاد عالی زاده 4

بهروز الهويردی پور 5

ف
صبا خلخالخلخالردی

سلمان شفيعی ۱

ليلی سلمانی 2

محسن محمدی ۳

محی الدين دوستی 4

رقيه شفيعی 5

اصفهان

ف
زندگیاصفهانردی

۱۳4۶/8/25ليال پرويزی ۱
۱۳۶۱/5/24فرشاد فهيمی اصفهانی2
۱۳40/5/۱جهانگير نکويی۳
۱۳58/2/۱۱نويد بانی4
۱۳۶۳/۹/4شيرين صمدی بهرامی5
۱۳۶5/2/۱5فرزانه سهيلی۶
۱۳۶۱/۱۱/۹نيما بيت سرکيس7
۱۳42/7/2يوسف پوروقار8
۱۳۳4/۱0/۱2محمدرضا آريان فر۹

ف
نقش جهاناصفهانردی

 ۱۳54/۹/2۱بهزادداوری دولت آبادی۱
۱۳۶۳/۹/۶بهنازنادری2
۱۳5۶/۶/20پيمان کريمی۳
۱۳5۹/4/۱8مهرنوش مرديها4
اميرحسين سرداريان 5

 ۱۳۶4/۹/8اصفهانی

ف
کاوشاصفهانردی

۱۳۶0/7/2۱احسان جانمی ريزی۱
۱۳4۳/۳/۱رسول هنرمند2
۱۳2۹فريدون سورانی۳
۱۳۳۱/5/25مهدی شهداد4
۱۳۶5/۱/۱0الهام رضايی5
۱۳۶7/5/۳0مائده وحيددستجردی ۶
۱۳۶2/۶/8محسن احمدی نيك7

ف
پژوهششاهین شهرردی

۱۳2۶/۶/۱رضاکشانی۱
۱۳5۶/۶/۳۱دريامهرکشانی2
۱۳2۹/4/۶جمشيدترکيان۳

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



 ۱۳۳5/7/۳اکبر کشانی4
۱۳۳5/۱/۱0عليرضابدری5
۱۳44/۱/۹عباس کيهانپور ۶
۱۳۳0/۱0/28عبدالکريم عنايت7

۱۳۳5/۱/۱مهين علی آبادی8
۱۳۳8/۹/۱مينو عطاخانی ۹

ف
مهر آیینفالورجانردی

۱۳55/۱۱/۱0حسين خدادادي۱

 ۱۳55/۱/۱۱ابراهيم خدادادي پاوائي 2

 ۱۳58/۱/۳0عباس فخري۳
 ۱۳۶5/۶/۳0اسماعيل خدادادي 4
۱۳۶۱/۶/۳0مرضيه حيدري5

ف
شهرزاداصفهانردی

۱۳55/۳/25شهاب غزالی۱
۱۳57/۹/4فهيمه سياحيان 2
۱۳55/۶/20خشايارعابديان۳
۱۳۶۱/۶/۹سحرمرواريدزاده4
۱۳۶0/0۱/07آناهيتاروانگرد5

ايوب خداورديان ۶
۱۳۶5/۱۱/۱4 دهکردی

۱۳58/۶/25آزاده سرآبادان 7

ف
مهراصفهانردی

۱۳5۳/۱۱/4مجتبی نصراللهی ۱
۱۳5۹/7/4رحيم ملکی آبادچی 2
۱۳48/7/۱5منصورمهدی پور ۳
۱۳58/8/۱۱اميرمرادی4

۱۳۶۳/4/۹محمدمحمودی 5

ف
؟؟؟اصفهانردی

۱۳۶2/۱/۱سيدمجتبی جدی۱
۱۳5۹/5/4 سعيدخسروی2

۱۳5۹/۱/۱7زهره استادی۳

۱۳5۹/0۹/۱0وحيدرضا صادقپور4

۱۳5۹/۱/۱7مهدی راحمی5

ف
بیست وسهاصفهانردی

۱۳58/۶/۳0هادی عسکری۱
۱۳۶۹/5/۱4سروش درويشی2
۱۳۶۹/۱/۱۹مژگان کوهی ۳
۱۳۶8/۱۱/2۱محمدحسن رحيمی 4

۱۳۶۳/۳/27آرش جانثاری5
ف

خورشیداصفهانردی

۱۳57/۶/۳0 هومن حيدری۱
۱۳۶4/4/۱ميالدحميلزاده مينابی2
۱۳۶4/۹/27مرضيه نصر۳
۱۳5۹/۹/2۶ زينب نصر4
۱۳۶۱/۹/20علی هويدافر 5

ف
خوابگردهای اصفهانردی

صحنه

۱۳58/۶/۳۱حسين عبدالهی۱
۱۳5۱/0۳/04محمدرضامولودی2

۱۳50/0۶/0۳پيام ميرکی۳

۱۳57/0۶/۱۱محمدترابی4

۱۳۶2/0۳/0۳رزيتاکروندی5

۱۳۶4/2/2۱مهدی مؤيدزفره۶
۱۳۶0/02/04آزاده کمال بروجردی7

ف
جلفااصفهانردی

۱۳5۹/7/27اسماعيل موحدی۱
۱۳5۹/۱0/28اميرصفائی پور2

۱۳۶7/5/۱۶نعيمه حدادی۳
۱۳۶2/4/۶معين الدين عشاقی4
۱۳27/۹/۳0محمدعلی ميانداراصفهانی5

ف
میثاقاصفهانردی

 ۱۳5۱/۶/۳0محمدرضامعصومي۱
۱۳۶۳/۹/2۱رضارادبخت2
۱۳54/2/22مهدي رضائي۳

۱۳52/05/۱۱حسين سنگين باف4

۱۳47/۳/۶محمدرضاحيدري5

ف
ستایشاصفهانردی

۱۳5۶/۱/۱7احسان فاضلی۱
۱۳58/04/۱0امين زارع2

۱۳۶7/0۹/05احسان شهبازی۳

۱۳۶۱/۱/۱7فرزادقاسمی4
۱۳52/۶/22محمدرضارهبری5
۱۳۶4/08/02سعيدرضوانی۶

۱۳۶5/۱۱/۱4مرضيه اشرفيان7

ف
نگار سبزاصفهانردی

 زنده رود

۱۳۶0/۱0/۱۳اميرشيخ جبلی۱

۱۳52/0۳/۱0مرتضی کاويانی2

۱۳57/۱۱/۱7محمدقبادی نژاد۳

۱۳۶0/4/۱5دانش تاجميررياحی4
ف

دیگراصفهانردی

۱۳5۶/04/02محسن عربزاده۱

۱۳5۹/۱2/0۱محسن رهنما2

۱۳57/05/08عليرضاقدسيه۳

۱۳55/۱/2۳مژگان نوايي4
۱۳58/5/۱7محمدرضاترابي5
۱۳۳۳/0۳/08عبدالحميدابراهيمي۶

۱۳55/۱/۱۶الهام زنجاني7
۱۳57/0۱/0۱رهام بحيرايي8

۱۳۶۱/0۳/۱0اميرپيرستاني۹

ف
بهشت آییناصفهانردی

منصور قربانی۱

اکبر گنجعلی2

اکبر اميری سينی۳

سهراب درويشی4

غالمرضا عزيزالهی5



ف
صحنهشهرضاردی

۱۳40/0۶/02ابراهيم محمدرضايی۱

۱۳۶2/۱2/28حسين ژوليده2

۱۳55/0۶/08حميدرضا رضائی۳

۱۳۳۹/0۱/۱0سيدمحمدسيدی فر4

۱۳۶۶/۶/28راضيه محمدرضائي5

ف
پژوهش مهراصفهانردی

۱۳۶4/0۶/0۱رادمهرکشانی۱

۱۳5۳/۶/۱5فرشيدتربيت2
۱۳۶0/۶/2۹رسول انتشاری۳
۱۳4۱/0۹/0۱عبداهلل دشتی فرد4

۱۳۶۳/۶/۱8جوياپورمشکور5

۱۳57/5/۳۱زينب عبداللهی۶
۱۳55/05/0۱هاشم شمس7

ف
نان واصفهانردی

عروسک شرق

۱۳58/2/۱۳اميدنياز۱
۱۳۶2/۱2/۱۳ابراهيم رحمانی2

۱۳۶7/۶/۳۱آتناجعفری۳
۱۳۶2/4/2۱رضاکريمی4
۱۳4۱/08/0۳فريدون خسروی5

۱۳۶۱/۱2/02سعيدياردوستی۶

۱۳۳۹/0۳/0۱احمداشرفيان جزی7

ف
آنواصفهانردی

۱۳4۹/۱2/۱5اکرم السادات ابوالمعالی۱

۱۳5۶/7/۱۹سلمان باهنر2
آسيه السادات۳

۱۳۶5/۶/۳0 بنی طبا خان آبادی

۱۳74/2/25مريم پناه نجات4
۱۳44/۱0/۱۱احمدپناه نجات5

ف
هزار آوااصفهانردی

۱۳۶۳/۶/25حسين طوقانی۱
۱۳54/۱2/۱2علی سليميان2

۱۳۶۳/4/20مهدی طوقانی ۳
۱۳۶8/4/۹بهنام ستاری4
۱۳۶۹/5/5حسين جوادی5

ف
نقش هنراصفهانردی

۱۳۶۱/۱/۱5حسن وحيددستجردی۱
۱۳۶۶/05/۱۱محمدرضاعلی اکبری2

۱۳5۹/۱۱/27فرشته شاهبندری۳

۱۳۶5/۱0/0۶مهشيدعليرضايی4

۱۳۶2/۱2/۱5احسان شاکری پور5

ف
آئینهخمینی شهرردی

۱۳47/۶/۱5حسينعلی عمادی اندانی۱
۱۳۶۹/۱/۱5محسن عمادی2
۱۳28/0۱/05مصطفی بهشتی۳

۱۳۶۹/۳/۳۱هادی کيانی4
۱۳۶5/5/۱۳حسينعلی کريمی5
۱۳54/08/07مرضيه حاجيان۶

۱۳۶۹/05/04سياوش رحمتی7

ف
هنرپیشهاصفهانردی

۱۳۶۱/0۶/02احسان صانعی۱

؟؟؟نادرآقاسی فوت شده اند2
۱۳۶8/0۳/۱0محمدرضاطراحی۳

۱۳72/5/20محمدمحسن شفيعی 4
۱۳۶۹/04/04سهيل صانعی5

ف
کوثرگلپااصفهانردی

مجيد مهدوی۱

محمدحسين شرافت2

امين اشراقی۳

سعيد متقی4

علی فالح5

ف
سپاهاناصفهانردی

۱۳55/۳/۱۱مجيدکيميايی پور۱

۱۳۶4/۶/22نيلوفرنصر2
۱۳۶0/۶/4شبنم رادهوش۳
۱۳۶2/8/۱۳اعظم مختاری4
۱۳۶4/۳/۱نسرين رجبيان5
۱۳۳2/۳/20احمدشاهين فر۶
۱۳۳۹/5/2هوشنگ جمشيديان7

ف
شادی آواشهرضاردی

۱۳2۹/7/25منصورتنهايی۱
۱۳52/۶/۳۱عليرضاتنهايی2
۱۳5۳/۱0/20محمدعلی تنهايی۳

۱۳5۶/۱0/۱5محمدحسين تنهايی4

معصومه تنهايی5

ف
چهرکاصفهانردی

۱۳۶2/8/2۱نوراله لك۱
۱۳72/۱۱/۱۶ابراهيم حاجی حيدری2

۱۳۶۹/05/05سيدابوالفضل مرتضوی۳

۱۳5۱/۱2/20محمدتقی شيخی4

۱۳52/۱/۱4عليرضاآقائی5

ف
هنرهای اصفهانردی

نمایشی راوی

۱۳۶0/۶/۳0جوادايزددوست۱
۱۳57/0۳/07مصطفی بيگدلی2

۱۳۶۱/۱/۱7رسول امينی۳
۱۳5۹/02/0۱روح ااهلل حيدری4

۱۳57/۶/۳0مجيدصديقی مورنانی5

البرز

ف
نور کرجردی

سيد علی حسينی ۱

شراره مهاجر 2

انصار صفدريان ۳

سعيد اشکانی چنارلق 4

عباس آقايی 5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
آراس کرجردی

محمد حسن شريفی محنا۱

زينب قاسمی2

محيا سادات سيد باقری۳

طاهره ميرعالی4

محمد جمالی طهرانی5

ف
آرشکرجردی

عباس طاهر خانی ۱

مريم طاهرخانی 2

محمد رضا معجونی باروق ۳

سارا نامور 4

سعيد رحمانی 5

ف
فانوس خیالکرجردی

کيوان اقبالی گوران ۱

عادله متکيايی 2

حامد دشتيان ۳

معصومه ماراالنی 4

عرفان متکيايی 5

ف
مثنویکرجردی

حسن ماليي ۱

رضا جهاني 2

مصطفي برخورداري ۳

مجيد مهرور 4

ف
تئاترونکرجردی

فرانك فروتن ۱

عليرضا داننده فر 2

حامد غميلويی ۳

شيرين موذن صفايی 4

امير جباری فرسنگی 5

فريبا مسلم ۶

ميالد فرج زاده 7

ف
هورپاککرجردی

محمود حقيری ۱

ندا قربانيان 2

سجاد قهرمانی پور ۳

عليرضا معروفی 4

عبدالرضا يعقوبی 5
ف

هویتکرجردی

سعيد دشتی۱

سينا شفيعی2

محمد اميری۳

محمدرضا محمدپور4

ميثم شفيعی5

ف
سادیارکرجردی

کورش خزاعی اصل۱

محمد علی عسگری2

پژمان بازرگان۳

سميه قهرمانی 4

آرش رحمانی5

علی پاشا طلوعی فرد۶

امير مقرب 7

ف
هفتساوجبالغردی

مسعود هاشمی نژاد ۱

حسن محمد يار 2

يوسف کشتکار دينه ۳
رودی 

فاطمه رضايی زکی 4

سعيد حسنلو 5

ف
فانوس هنرکرجردی

سيده سعيده خوش نژاد ۱

سيد سعيد راستی 2

مجيد لکی سهلوانی ۳

عارفه آزرمی 4

پدرام راجی 5

ایالم

ف
ری رادهلرانردی

سعيد خيرالهی ۱

معصومه پاليزبان 2

حجت ملکي ۳

جاسم کولي وندي 4

طوبي يونسي 5

زهرا عبدي ۶

طيبه صيدمحمدي 7

ف
سایهایوانردی

صيدفاضل خاني ۱

مصيب محمودي 2

عقيل نوري ۳

مريم فالحي 4

جعفر فرخ پور 5

ف
فریاد دهلرانردی

دهلران
سلمان زمانی ۱

سکينه قاسمی 2

معصومه محمدی ۳

احمد کيهان 4

عاطفه رضايی 5

ف
پرچینآبدانانردی

۱۳55/۶/20سيدعلي عبدالهي۱
۱۳55/4/5محمدرضا کوچکي2
۱۳54/۹/25مهرداد عليزاده۳
۱۳55/۶/20آيت اله ماسپي4
۱۳55/۱2/۱امين دانيالی5

ف
فریادایوانغربردی

۱۳57/7/۱صادق کيانی مقدم۱



۱۳۶7/۹/۳0محمد حيدری2
۱۳77/7/28زهرا محمدی۳

۱۳۶0/7/۱کيهان کيانی مقدم 4
۱۳52/4/۱4حمداله جمالی 5

ف
ویرادهلرانردی

۱۳۶2/5/2مصطفي کوليوندي۱
۱۳70/۱2/2۳محسن کوليوندي2

۱۳۶۶/۱/8علي اصغر اسماعيلي۳
۱۳۶5/۶/۱حشمت اله شکري تبار4
۱۳۶5/۶/۱محمدخيرالهي5

ف
پرسوناایالمردی

۱۳۶۳/2/۱0محمد اسمعيل بيگی۱
 ۱۳۶۳/4/20محمد محمديان شمالی2
۱۳۶۳/۶/۳0محمد اکبريان کهره۳
محسن پناهی 4

 ۱۳۶۱/4/5علی شعايی5

ف
تنیاایالمردی

۱۳۶0/۱۱/7رضا کناريوند۱
۱۳70/۳/۱4فاطمه محمديان شمالی2
۱۳۶۳/۶/۱2رحيم فاضلی۳
۱۳58/۶/4پيمان امينی4
۱۳5۱/۶/۳0علی شوهانی نژاد5

ف
اوستادهلرانردی

۱۳57/۶/۱مالك آبساالن۱
۱۳5۱/2/۱0کيومرث برنجی مرادی2
۱۳۶7/۱2/27هادی آبساالن۳

۱۳55/5/22شهناز آئينی4
 ۱۳۶۳/۶/۱سجاد ملکی5

ف
زاگرسدهلرانردی

۱۳5۹/۱/۱حيدر رضايی۱
سميه صيدی 2

۱۳۶8/5/۶فرنگيس حاتمی۳
۱۳۶4/۶/۱جالل کايدی4
۱۹۶۱/05/۱2نصرت مرادزاده5

ف
ئاسوایوان غربردی

۱۳54/8/7محمد رضا وافری۱
۱۳۶5/۱0/۳فاطمه شعبانی فر2
۱۳47/۱2/۱سيروس نادری۳
۱۳4۹/۶/۱حميد رضا کاکايی4
۱۳48/2/2۳اسحق نوری5

ف
هاوار ایالمردی

۱۳۶2/2/22 افسانه محمدی۱
 ۱۳۳5/۱/۱ علی باسره2
۱۳۶۶/۶/7 نرگس عباسی۳
۱۳5۶/۳/۱ علی شکری4
 حسين بشيری5

ف
میعادملکشاهیردی

۱۳۶۹/5/۱۹ افشين فتاحی۱
۱۳۶۳ علی جعفری فرد 2
۱۳۶0/۱0/5 زهرا چراغی۳
۱۳۶۶/5/۱8 حسن مظلومی4
۱۳۶۶/4/۹احمد غالمی5

بوشهر

ف
خاکبوشهرردی

حيدر مظفری ۱

غالمحسين دريانورد 2

جهان شير ياراحمدی ۳

اشرف سلطانی نيا 4

جواد متين 5

مريم رنجبر ۶

شاهين بهرام نژاد 7

زيبا توسلی 8

اکبر مواليی ۹

ف
ایلیا گناوهردی

۱۳5۳/۳/۱محمد مظفری ۱
۱۳۳۶/۱0/۱0محمد ابراهيم زاده مطلق 2

۱۳۶۶/۱/۱مريم ابراهيم زاده مطلق ۳
۱۳5۶/۶/۱0مرتضی قائدپوری 4
مهرداد محسنی 5

زهرا بلورزاده ۶

۱۳55/2/2حسين رييسی 7

ف
آمینگناوهردی

سعيد بهمرد ۱

حسين زارعی 2

حسين خدری ۳

راضيه زارعی 4

جهانگير اژدری شولی 5

نيلوفر داودی ۶

محمد مهدی حاجی زاده 7

ف
تا او کهدشتستانردی

مهدی عوض پور برازجانی ۱

حميد علی زاده 2

مرتضی بهرامی ۳

رخساره شهنه راد 4

فخرالدين فخری 5

ف
آریوتنگستانردی

۱۳57/2/۳سعيد گلچمن ۱
حسام جمالی 2

۱۳55/۶/20محسن زنده بودی ۳
طاهره گلچمن 4

۱۳۶4/4/۹سيدمحمد فاطمی 5

ف
هیروبوشهرردی

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



۱۳5۶/۶/۱۶ابراهيم شاکری مطلق ۱
۱۳5۶/۱/5حسن رضايی 2
۱۳5۹/۶/۱۱محسن حلوايی ۳
داوود داوودی 4

۱۳4۹/۹/28ماندانا رضوانی 5

ف
شهید دیلمردی

کشتکار
رضا داودی ۱

مهدی روشن روان 2

محمدرضا زاهدی پور ۳

اياز دريانورد 4

فتح اهلل حسينی 5

ف
چهارصندوقکنگانردی

۱۳۳7/۱/۱حسن مختارزاده ۱
۱۳۶۳/2/20ابوذر مختارزاده 2
۱۳۶2/2/24شادان شريعتی ۳
۱۳۶7/۶/۳0آرزو حسينی اقبال 4
۱۳5۹/۶/2۶فروغ حسامی 5
۱۳۶۳/۶/۱محمود حيدری ۶
ليال بارگاهی 7

ف
نجیرم جواندیرردی

۱۳۶2/۶/۳لقمان بحرانی ۱
۱۳۶۶/۶/2۳مريم رسولی 2
سيدفخرالدين قاهری ۳

سلمان قاسمی وحدت 4

عمار الله دوست 5

ف
آفرینگاندیرردی

۱۳۶2/۳/۳فضل اهلل عمرانی ۱
۱۳7۱/۹/2زيبا درياسفر 2
۱۳۶2/۱۱/۶عبدالحميد شعرانی ۳
۱۳۶4/۱/5يوسف ابراهيمی 4
۱۳70/2/4علی ديری 5

ف
پایابوشهرردی

اسماعيل شهرستانی ۱

هادی شهرستانی 2

مريم شجاعی باشی ۳

ايمان سالمی 4

عبداهلل نديمی بوشهر 5
ف

پرپروکدیّرردی

محمد فخرائی مطلق ۱

پژمان برزگر 2

ندا جهرمی زاده ۳

محمد غفاری 4

محمد مهدی فخرائی 5

ف
عرشجزیره خارکردی

حامد مهينی ۱

فاطمه حاجی زاده 2

عبدالحسين بناری ۳

سکينه رستگار 4

شايان غفوری 5

ف
نینوابوشهرردی

مرتضی نوری فيروزی ۱

احمد مظفری 2

احمدرضا قربانی ۳

محمود نوری فيروزی 4

عزيزه نوری فيروزی 5

ف
ِگلینابوشهرردی

شيما جوادپور نوبندگانی ۱

مهرداد ابروان 2

سهيل عرب ۳

سمانه خشنود 4

فاطمه پور حمزاوي 5

ف
سبوبوشهرردی

علی بهزادی ۱

سيد حجت حسينی 2

محمد درخشانيان ۳

سارا فاله 4

سيد احمد موسوی زاده 5

ف
رخگناوهردی

احسان حاجيانی ۱

مهران حيدری زاده 2

علی ابراهيمی ۳

مينا احمد حسينی 4

عبدالحميد ارجمند 5

ف
فیدوسبوشهرردی

مهدی ضيغمی نژاد ۱

عليرضا ميرشکاری 2

محمدصادق سعيدی ۳

کريم آبادی 4

فريد ميرشکار 5

ف
عارفدشتستانردی

عبدالرحيم کاويانی۱

ندا حيدری 2

سيد مجيد حسينی ۳

ژاله بحرينی مطلق 4

فريده قجر 5

ف
کاغذ سفیدجزیره خارکردی

حسين اسدی ۱

الهام چنانی 2

علی نبی پور پاشاکی ۳

ميالذ سعيدی 4

جواد وزيری 5



ف
سپنتادشتستانردی

بابك بهادرپور ۱

عبدالخالق درخشان 2

محمدعلي درخشان ۳

سيدحسين هدايت 4

عبدالحسين شريفی 5

ف
صدف بوشهرردی

کاظم ارجمندنيا ۱

عليرضا سليمانی 2

امين رقيب زاده ۳

حميد فالحی 4

ميثم بختياري 5

ف
مروا بوشهرردی

غالمرضا احمدی ۱

بدری جهازی 2

مدينه کره بندی ۳

محمدعلی محب زاده 4

غالمرضا فرج زاده 5
نمکدانی 

ف
بادبادک بوشهرردی

سفید 
محمدعلی يزدان شناس ۱

زهرا خواجه زاده 2

مارال ايزدبخش ۳

درنا همتی 4

حميده ناجی 5

ف
شوالیه 79بندر دیرردی

عبدالزهرا محمودی ۱

رسول محمودی 2

حسن قانون ۳

ميثم عابدی 4

محمدرضا ابراهيمی 5

ف
سوگناوهردی

مصطفی محمد نژاد ۱

سيد محمد موسوی 2

سيد عبدالحسين موسوی ۳

مرضيه گنجی 4

عبدالرسول رحيمی 5
ف

آزمایشگاه گناوهردی
تجربه صحنه

محمدرضا کبگانی ۱

علی حجی 2

رضا الهی ۳

فريده گنجی 4

اکبر يوسف زاده 5

ف
ندای دشتستانردی

هنرآبپخش

جعفر کازرونی ۱

سيدجواد موسوی 2

علی سعادت ۳

سيدجمال موسوی 4

محمدرضا کازرونی 5

ف
درخشانبوشهرردی

خداداد رضايی ۱

رضا سالمی 2

نيما رضايی ۳

احسان خارگی 4

سکينه چاهشوری 5

ف
سیندیرردی

قحطبه فخرايی ۱

حسن فوالدی 2

مژده جهانگيری ۳

احسان اميری 4

موسی درويشی 5

ف
نامیراگناوهردی

عبدالرضا محمدی نژاد ۱

احمد منصورنژاد 2

کاظم تقوی ۳

مريم احمدپور 4

علی معرف 5

ف
گلبانگدشتستانردی

عبدالرضا شنان پور ۱

قاسم تنگسيرنژاد 2

عليرضا بحرينی زاده ۳
دشتی 

رضا کالنتری 4

فاطمه بيابانی 5

ف
سورنا دشتستانردی

عباس بحرينی ۱

مهدی نيك خواه 2

نوراله حاجی پور ۳

آسيه يزدانی 4

کوشيار يزدانی 5

ف
تخته سیاه خارگردی

خارگ
زينب فخار ۱

مجتبی حيدری 2

محمد عسکرپور ۳

رحمان دهقان منفرد 4

عقيل جماعتی 5

تهران

ف
جمشمیراناتردی

ايرج افشاری اصل۱

مسعود ملکوتی نيا2

امير عباداله پور۳

امير عادل پرور4

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



صفورا کاظم پوروردوئی5

رضا خسروی۶

مسعود نيم گزرحيم پور7

ف
خلسهورامینردی

۱۳۶۶/04/0۶علی عمرانی۱

۱۳۶4/08/04راضيه ده پائينی2

۱۳۶۹/2/2۱حامد عرب۳
۱۳۶8/8/4مرجانه هوشمند42
۱۳70/۱۱/۱7سعيد حسين آبادی5

۱۳7۳/0۳/07عليرضا کاظم زاده۶

۱۳5۹/5/۱5راحله ده پائينی7

ف
نیایشورامینردی

۱۳4۹عليرضا امينی۱
۱۳48رحمت امينی2
مجيد مزدرانی۳

۱۳75محمدجواد اردستانی4
۱۳7۶الهه محمدی فرد5
۱۳۶0فرزانه اردستانی۶
۱۳۶2علی رهبری7

ف
کارگاه شمیراناتردی

تئاتر ایران
۱۳۶۳/۶/2۳اميرحسين شفيعی۱
۱۳52/۶/۱4اکبر شجاعی2
۱۳۶۳/07/08رستا رضوی۳

۱۳۶۱/0۱/0۱ليال جنيدی4

۱۳۶0/۱2/۱5سامان ناصری5

۱۳5۹/۱۱/2۹روح اهلل سنايی۶

۱۳۶0/05/08خيام وقار کاشانی7

ف
چکاوکدماوندردی

هومن رهنمون۱

ابراهيم رهگذر2

اميرحسين فاتحی۳

آرزو صراف رضائی4

سحر فرامرزی5

ف
فرسیافیروزکوهردی

۱۳55/0۳/0۹روح اهلل اسفنديار۱

۱۳۶0/2/28رويا مقدمی راد2
۱۳۶۹/8/24مجيد رضوانی۳
۱۳۶۹/۱۱/۱5محمدرضا عموزاده4

۱۳۶7/۱2/02حيدر قزوسيان5

ف
مدوسادماوندردی

۱۳5۹/0۶/0۱محمدحسين ميربابا۱

۱۳۶۳/0۱/0۱داوود گراوند2

۱۳۶2/0۱/04مسعود شيرخانی۳

۱۳۶4/0۹/05هديه درويشی4

۱۳47/05/۱۱محمود ناظری5

ف
فرنام هنرورامینردی

۱۳۶2/0۱/0۱ميثم تفرشی۱

۱۳27/۹/۱5غالمحسين بنی آدم2
۱۳4۹/0۶/0۶زهرا هداوندخانی۳

۱۳5۱/۱2/22رضا تاجيك4

۱۳45/۱/۱7مرحوم حسن سنگينيان5

۱۳۶0/۱/۱5زيبا سعيدی۶

ف
جوانه های کهریزکردی

مهر
سعيد جواداصفهانی ۱

مسعود فخيمی کاظم پور 2

محمد نيك زمان ۳

ميثم قليان 4

موحد جمالی مهدريجانی 5

ف
عاشورائیانورامینردی

۱۳۳۹/۳/۱5محمد تقی رودگر۱

۱۳48/۱۱/0۱سيدعباس اصفهانی2

۱۳47/4/۱8رضا عبدالهی صابر۳

۱۳50/0۱/04جعقر کاظمی4

رحيمی مخدومی 5
۱۳45/۱2/0۶شربيانی

ف
ماه مهربونریردی

۱۳۶۹/۱0/25محمدرضا صفری۱

۶8/5/20علی طربی2
۱۳۶8/۱0/0۱علی باهری۳

۱۳۶4/۱/27محمدرضا لوانی4
۱۳52/05/۱2فريدون احمدی5

ف
اوینارورامینردی

۱۳5۹/۶/۳0عليرضا ترامشلو۱

۱۳۶2/۳/20رسول حق شناس2
۱۳۶0/8/25سميه کيا دربندسری۳
پيام تاجيك4

۱۳۶۶/۹/۱8زهره ترامشلو5

ف
گیسبهارستانردی

۱۳۶7/۱۱/0۱ميثم وحيدی۱

۱۳۶۹/۱0/07سيدهادی قديری2

۱۳۶۳/0۳/۱0آيدا خانزاده۳

۱۳۶۳/0۱/۱0حسن برجکی4

۱۳۶۹/۱2/22آزاده کبودوند5

ف
میماقدسردی

۱۳۶۱/۱0/2۱مصطفی بيات۱

۱۹70/05/۱2اصغرحيدری2

۱۹5۶/05/0۹مهدی آرشی۳

ف
باراناشمیراناتردی

مرجان نعمتی ۱

علی اميدوار 2

علی محمدی ۳



علی رحيمی 4

آتسا شاملو 5

ف
رساپیشواردی

مهدی محمديان جوادی ۱

محمد سلمانی گيوی 2

عليرضا مديرروستا ۳

رضا محمديان جوادی 4

۱۳۶۹/4/۱5حسين قاسمی5

ف
آکوقدسردی

سيد امير حسينی ۱

علی فروزنده 2

سيدجواد حسينی ۳

محمد شهنواز 4

سحر سطوت آينه ده 5

ف
ماه و پلنگبهارستانردی

حميد سلمانی ۱

سياوش وحيدی 2

حامد علی خانی ۳

علی کاويانی 4

فرزانه جمال زاده ثمرين 5

ف
تیارتی بهارستانردی

هاش
۱۳۶۱حامد بدخشی۱
۱۳۶8ليال پراشيده2
۱۳72مجيد شيحی۳
۱۳70محسن منافی4
۱۳7۳محسن خدايی5

ف
آیشورامینردی

۱۳۳۱/۱/۱۳عزت اله قمی۱
۱۳70/2/۱5کيومرث قمی2
۱۳۶5/۱/24طيبه سادات نخلی۳

۱۳۶۶/۱0/۱4آرزو رستمی فر4

۱۳5۹/4/27زهره شيرين پناه5

ف
بیانشهر ریردی

۱۳57/7/۱۶شهاب راحله۱
مرضيه حاجی محمد 2

۱۳5۹/۶/28صادق

۱۳7۱/۱۱/07عباس بابايی۳

۱۳58/2/۱8وحيد پيماندار4
۱۳۶0/۶/2۹شهرزاد راحله5

ف
نقطه چینمالردردی

۱۳۶0/07/0۹سيدمحمدرضا حسينی۱

۱۳۶2/۱۱/07مهدی معبودی2

۱۳۶۶/4/۱۶غزاله رحيمي۳

۱۳۶۶/۱0/۱0مژگان منتصريان4

۱۳70/۶/۱۶زهرا ازاد پور5

ف
زائراندماوندردی

حسين ناصري ۱

محمد علي ناصري 2

فريبا قربان کريمي ۳

ياسر ريحاني 4

ذکراله اکبری 5

ف
پانتومیمیکپردیسردی

مسلم کيهان ۱

احمدرضا زنجيرساز 2

حميدراض حسنی ۳

زهره بهرام نوری 4

ايمان خاکباز 5

ف
سپیدار دماوندردی

دماوند
۱2/2/۱۳5۶سعيدتاجيك۱
۱۳/8/۱۳50زهرانوروزی2
5/۳/۱۳7۱سوده صفری۳

۱0/۳/۱۳۶2فاطمه اميرفتحی4
۱۳58/۹/22يوسف داوری آشتيانی5

ف
روناکقرچکردی

۱۳۶2/۶/2۹امير علی بدلی۱
۱۳۶4/۶/22ميثم رمضانی2
۱۳7۳/4/2رضا نجاری۳
25 /۱۳۶7/5هادی فقيدی4
22/ 2/ ۱۳۶7امير علی رباط جزی5

ف
پروازریردی

علی خوش گفتار ۱

حسن پورگل محمدی 2

کاظم عينعلی ۳

بهاره سعوه 4

پرستو بوبانيان 5
ف

شایاناسالمشهرردی

مهدی فنائيان ۱

پرستو کارگر 2

حامد بنا ساز ۳

محمدرضا رحيمی 4

مژگان قره داغی 5

ف
هدف راگاریردی

۱۳5۳/05/02حميدرضا صفار۱

۱۳۳4/۹/28علی اصغر قادری پناه2

۱۳5۳/02/05مجيد قربانی۳

۱۳۶۱/0۶/۱0علی سعيدی اصل4

۱۳57/۱2/0۱روح ا اليکايی5

چهار محال بختیاری

ف
رخ فرخشهر شهرکردردی

حسن مجيدی قهفرخی ۱

نقی باللی 2
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مهدی طاهری ۳

بابك کوهی فايق 4

مرضيه زمانی 5

اصغر اشراقی دهکردی ۶

مجتبی راستی 7

ف
هی جاربروجنردی

احمد مردانی بروجنی ۱

اميد مردانی بروجنی 2

شهرام ابراهيمی ۳

زينب وکيلی 4

کبری وکيلی 5

عنايت اهلل ملکی ۶

رضا مردانی بروجنی 7

ف
آرامشهرکردردی

رضا ولی پور دهکردی ۱

سيد کمال الدين شفيعی 2

قاسم اسماعيلی ۳

امين بسيم 4

ثريا امينيان 5

ژاکلين اعتصامی ۶

طاهره سليمانی 7

ف
دیریژنوشهرکردردی

۱۳4۹/7/۱سعيد جوانبخت ۱
۱۳۶4/۱/۱0روح اله سميع 2
۱۳۶۱/۱/۱0مليحه سليمانی ۳
۱۳4۶/۳/۱محمد رضا سميع 4
۱۳۳۹/۶/7سعادت اهلل همت زاده 5
۱۳5۱/4/۱4فاطمه برزکار قهفرخی ۶

۱۳44/۱/۶سيدمحمد طاهريان 7

ف
همسفران شهرکردردی

مهتاب 

۱۳58/8/۳0حسين اصغريان دهکردی ۱

مسلم سليمانيان چالش 2
۱۳57/۹/۳0تری 

۱۳58/۳/25مرضيه اسماعيلی کتکی ۳
۱۳۶۳/5/22مهدی حسن زاده سامانی 4
۱۳۶۳/۱۱/22محمد حيدری 5

۱۳57/7/۱اميد بسيم ۶
۱۳50/۳/۱0هوشنگ عزيزی پور 7-

ف
ققنوسبروجنردی

محمد جواد حجتی ۱

احمد رضا رزازی بروجنی 2

صديقه فرخ مهر ۳

پژمان شبانبان 4

محمودرضا حقيقتی 5

ف
آستارهفارسانردی

مصطفی محمدی دوست ۱

مسعود آگشته فارسانی 2

حجت اهلل يدالهی ۳

مصطفی راد 4

محسن رياحی 5

ف
چکاوک شهرکردردی

رسول بنی شريف ۱

ولی اهلل شاهرخی فر 2

فرزانه صادقی ۳

حامد همتيان 4

مصطفی بنی شريف 5

ف
کسریبروجنردی

احمد حميديان ۱

حسين مرادی 2

احمدرضا مهدی پور ۳

احمدرضا حيدری 4

سروش ضيا 5

ف
سراب فارسانردی

جهانبین
۱۳4۹/۱۱/2۱ستار يارمحمدی ۱

۱۳5۹/۱0/22مينا اسماعيلی 2

۱۳48/8/2۳عبداهلل رضايی ۳
علی جهانبازی 4

اتابك حسين پور 5-

ف
خورشیدشهرکردردی

۱۳58/۱/2۱کاميار معتمديان ۱
بهارك اکبرپور 2

۱۳۶0/۳/22جواد هياريان ۳
۱۳58/5/20آزاده سعيدی 4
۱۳۶۳/۶/۱5سيد مهدی حسام الذاکرين 5

ف
تئاتر شب شهرکردردی

۱۳۶2/۳/24کاظم حيدری چالش تری ۱
مهدی عسگری چالش 2

۱۳۶۱/4/۳۱تری 

۱۳۶2/۱0/8سارا اسماعيلی کتکی ۳
۱۳5۹/7/8راضيه اسماعيلی 4
رسول حيدری 5

ف
نویدبروجنردی

مسعود طاهری ۱

مهرداد طاهری 2

محمد صادقی فرد ۳

علی تقی پور بروجنی 4

محبوبه راستی 5

ف
طلوع فارسانردی

فارسان
فرزاد صفدری ۱

مهتاب صفدری 2

سکينه صادقی ۳

پيام صفدری 4



علی صفدری 5

ف
ایللردگانردی

سيد اکبر دانيالی ۱

اسماعيل مرادی 2

مريم آل احمدی قلعه  ۳

غالم رضا اردشيری 4

علی بابائيان 5

ف
باران شهرکردردی

زاگرس
سولماز همت زاده ۱

سيد امير موسويان 2
قهفرخی 

آرمان کريمی ۳

نويد جعفرزاده 4

شهره احمدپور سامانی 5

امين محمدی ۶

داريوش نيکبخت 7

ف
تاتیفارسانردی

فرشيد بزرگ نيا ۱

پژمان رحيمی 2

مهدی جعفری ۳

شجاع محمدی 4

سجاد ترابی 5

حميد باقری ۶

پيمان بزرگ نيا 7

خراسان جنوبی

ف
سیبفردوس ردی

۱۳4۹/۱/۱5حسين ابراهيمی۱
۱۳۶۱/۱۱/۱0کاظم ايمان طلب2

۱۳55/0۱/0۱مهرداد بهزاد اول۳

۱۳5۶/4/۱4مجيد ابراهيمی4

۱۳4۶/۱0/۱۶رضا حقيقی5

۱۳4۹/0۶/0۱سيدمحمد مسبوق۶

۱۳۶۱/0۶/07سميه مودی7

۱۳۶8/5/۱5منيره خطيب8

۱۳۶8/۱/۱8عليرضا عبداللهی۹

ف
پوشه بیرجندردی

۱۳57/0۱/0۱مهدی رحيمی۱

۱۳۶0/۶/۱5مرضيه زمانی پور2
۱۳۶۶/۳/22باقر بارانی۳

۱۳42/0۱/0۱محمد سرابی4

۱۳58/۱0/07سيد بهزاد اميرآبادی زاده5

۱۳58/۱/۱7محمدرضا زمانی پور۶

۱۳55/07/0۱محمد زهرايی7

ف
صبا قایناتردی

۱۳4۶/08/۱۱سيداحمد مقداری۱

۱۳44/۱۱/۱0رمضانعلی فدوی2

۱۳47/۱۱/02علی اکبر شريف زاده۳

۱۹4۹/04/0۱ناصر قوی4

۱۳42/04/0۶علی اکبر برات نژاد5

۱۳5۹/0۶/0۱سيدمحسن ايوب نژاد۶

۱۳۶8/۶/۳۱مجيد شريعتی7

ف
مهراببیرجندردی

۱۳4۹/۶/۱5حسين عباس زاده۱
۱۳57/25۶علی اشرفی خراسانی2
۱۳۶۱/0۱/0۱سميه محسنی نيك۳

۱۳45/0۶/08مسعود برکچی4

۱۳۶۹/2/2۳ايمان گلرو5

۱۳۶4/۶/۱5سامان ضابطی۶

۱۳57/۶/۳0مهدی عباس زاده7

ف
پاتوغبیرجندردی

۱۳5۳/۶/25محسن ملك آبادی۱
۱۳4۹/۱۱/02محمد رضا قاسمی2

۱۳55/0۱/0۱حميد رضا دباغی۳

۱۳54/0۱/0۱علی جعفری جم4

۱۳52/5/28مهدی حقگو5

۱۳4۶/05/0۱اصغر پناهی۶

جابر محمدی پور7

ف
تماشابیرجندردی

۱۳44/04/0۱علی شريفی۱

۱۳5۳/05/05محسن حسين زاده2

۱۳۳8/۱0/05عليرضا زارعی آبيز۳

۱۳48/۱۱/۱۶احمد عابدی4

۱۳47/۱2/0۹محمدابراهيم راستگو5

۱۳۶۳/۳/24حميد محمدی۶
۱۳54/۱/2۱شهرام قاسمی7

ف
نور نهبندانردی

۱۳4۹/07/0۱بهروز رضايی۱

۱۳۶۱/02/02ابوالفضل فرخفال2

۱۳50/0۱/02احمد يوسفی۳

۱۳7۳/04/0۳عفت صفاتي4

۱۳54/07/0۱عصمت مومنی5

ف
تشکانو طبسردی

۱۳۶2/۶/2۹سلمان برقی۱
۱۳52/4/۳سيدحميد حقی22
۱۳۶5/02/۱۱مجيد نظری اول۳

05/0۱/رضا کاظم زاده4
۱۳۶۶/۳/۳0اميررضا هنرمند5

ف
 آتشقاینردی

۱۳۶۶/0۱/0۶صابر رنجبر۱

۱۳۶8/0۱/0۱صالح رنجبر2

۱۳۳۹/0۹/۱۱رمضان قديکی۳

۱۳42/۱/22محمدعلي رنجبر4

۱۳۶0/0۶/08سيد ابوالفضل ناصری5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
 ثامنزیرکوهردی

۱۳4۳/0۱/0۱غالمرضا محمدی۱

۱۳۶4/08/04جالل کاظمی2

۱۳۶5/۶/2۱محمد جانی۳

۱۳۶7/0۱/02ياسر کامکار دالکه4

۱۳۶۹/۱/۳0حسن عابدينی5

ف
یاقوتسرایانردی

۱۳52/0۱/02عليرضا زيبايی۱

۱۳54/۱۱/۱5حسين پرتوی2

۱۳57/4/22مهدی سالمی۳
۱۳70/5/2۳محمود زيبايی4

۱۳۶5/۱0/0۹نجمه سادات نعمتی5

ف
سحابنهبندانردی

۱۳5۶/2/۱۹صادق عرب۱
۱۳۶7/۱۱/۱2فريده ابراهيمی2

۱۳۶5/2/۱5ناصر روشندل۳
۱۳74/0۱/05آفرين اصفهانی4

۱۳۶4/0۱/0۶حميده بختياری زاده5

ف
چلیپاسربیشهردی

۱۳۶۶/۱0/0۱حسين يوسفی۱

۱۳47/8/20حسين علی آبادی2
۱۳۶۶/۱/2۳فاطمه مختاری۳
۱۳7۱/4/۱۶حسن ثموری دستگرد4
۱۳7۳/۶/۳0محسن محمد دوست5

ف
میمبیرجندردی

۱۳5۳/05/0۱محمود راستگو مقدم

۱۳/۶/۱5 مينا عبداللهی

۱۳55/0۶/0۱ رضا عبداللهی

۱۳۶7/04/08ميثم صدرا

۱۳4۶/0۶/0۱ محمد علی بيدختی

خراسان رضوی

ف
خردادمشهدردی

سيد رضا کمال علوی ۱

محمد مهدی خاتمی 2

عليرضا سوزنچی ۳

غالمرضا عارف نژاد 4

احمد ريحانه 5

احمد طاهونچی ۶

نرگس آمنده 7

رضا حسن زاده 8

مهدی حسنی ۹

ف
تجربهتربت حیدریهردی

۱۳4۶/۱/۱5محمد حسن زاده ۱
۱۳52/۶/۳0حسين صابری 2
۱۳50/۶/۳0سيد محسن هاشمی ۳
۱۳۶۳/۱/۱رسول مغفوری وحدت 4
۱۳52/5/۱4روشنك سه قلعه گی 5
۱۳47/۶/۳۱رضا شهرياری اميری ۶
۱۳5۱/۶/۱مهدی خاکسار 7
۱۳5۹/۹/۱محمد محمودی 8
۱۳۶۱/4/۱5ميثم امانی ۹

ف
اللمشهدردی

فرشيد تمری ۱

سيد جواد اشکذری نداف 2

غالمرضا جوان ۳

رضا بيابانی 4

حسين رستميان 5
تودرباری 

محمد حصاری ۶

احسان امير پور سرکله 7

امير نيکروان باجگيران 8

عليرضا ضياء چمنی ۹

ف
شمایلمشهدردی

سيد حجت طباطبايی ۱
واعظ 

اصغر)شهاب( ملت خواه 2

محسن عرب اميری ۳

مسعود عقلی 4

مجتبی کيميايی 5

بهروز ارمغان ۶

محمد مهدی ضيا چمنی 7

جالل صابری 8

سميه ارقبايی ۹

ف
ساالرمشهدردی

۱۳52/۳/۱علی روحی ۱
۱۳۶۱/7/22احسان روحی 2
۱۳۶5/5/2۳سيد سعيد صادقی ۳
عباس رثايی 4

۱۳5۹/۳/۱۳سارا نجاتيان 5
۱۳۶4/4/28محمود اورعی کريمی ۶
۱۳4۹/۱/۱هادی شيبانی 7
جالل کريم زاده 8

ف
آئینمشهدردی

رضا حسينی ۱

سعيد تشکری 2

زهره مرادی ۳

احسان ابراهيمی 4

پروا محزون 5

محسن اورعی کريمی ۶

هادی نوری 7

سعيد بابايی 8

بهاره فاضلی راد ۹

ف
کوچهمشهدردی

۱۳4۳/۱2/۱شاپور ترکمني سرابي ۱



۱۳48/۹/20اسماعيل بايگي 2
راضيه ايراني ۳

۱۳۳8/2/۱5محمد الهي حصاري 4
۱۳۳۳/۱/۱جواد محمد زاده 5
حسين معتمدي شهري ۶

کبري شمس 7

۱۳50/۶/۱حسن خرسندي 8
۱۳44/۶/۹ناصر عالقبندان ۹

ف
هامشمشهدردی

حميدرضا سهيلی ۱

عباس جانفدا 2

رضا عرفانی ۳

علی جوانمرد 4

محمد تقی نژاد 5

سيدمنصور جهانبخش ۶
مشهدی 

اميرحسين غفاری 7

احمدرضا آخوندزاده 8

مهران سليمانی پاك ۹

ف
عطش مشهدردی

پاسارگاد
سروش طاهری اول ۱

کيوان-کاظم صباغ 2

مانلی حسين پور ۳

شادی غفوريان 4

جواد شادکام 5

محمد علی نويريان ۶

عارفه معماريان 7

ارش طاهر تبريزی 8

غالمحسين طاهری اول ۹

ف
روژانتربت حیدریهردی

۱۳4۹/۳/۱0محمد هادی وکيلی ۱
۱۳57/2/25اکرم سلطانی کاريزکی 2

۱۳58/۶/۱معصومه دليرمرغزاری ۳
۱۳50/۳/22علی اصغر آقاحسينی 4
۱۳5۶/۶/2مهدی آقائی 5
۱۳4۹/۶/2سيد جواد حسينی ۶
۱۳58/5/۳محدرضا کوهجانی 7

ف
تماشاکاشمرردی

ميترا محمديان مغانی۱

محمد ناصری2

مجتبی قادری۳

کاظم آبی 4

حسين نوری5

ف
آرادمشهدردی

۱۳5۶/۶/20عليرضا اسدی ۱
۱۳۳8/۳/۱4هوشنگ جاويد 2
۱۳55/۱/۱حامد وکيلی ۳
۱۳۶0/2/۱5اکرم حکم آبادی 4
۱۳54/5/27منصوره شيرازی 5
۱۳57/5/2۱احمدرضا افشاری ۶
۱۳5۹/۱2/۱۱مرتضی يوسفی 7

ف
افرا نیشابورردی

عليرضا منفردی ۱

داريوش صالح آبادی 2

جالل گداخته ۳

فرزانه سادات فرهمند 4

مهدی عمارلو 5

ف
جوان فردای نیشابورردی

خیام

محسن مسعودی فر ۱

سحر کاهانی 2

زهره دهجوريان ۳

محمدقاسم بنائيان 4

مرضيه متقي نزاد 5

ف
افرا توسمشهدردی

صدرا مذهب يوسفي ۱

منيره آالداغي 2

سارا گل نزاد ۳

محبوبه پاداش 4

سينا مذهب يوسفي 5

ف
پلمشهدردی

امير بشيری ۱

محمد نقائی 2

سجاد انتظاری مهدی ۳

مجيد بخششيان 4

محبوبه سلطانی 5

ف
تصویر خیالنیشابورردی

۱۳5۹/۶/۱۹حامد هادوی ۱
۱۳۶0/5/2مسعود عزيز آبادی 2
۱۳۶7/2/۱2سيد مجتبی حسينی ۳
۱۳۶7/5/۱۹سيد مصطفی سيدانی 4
۱۳۶0/۱2/۳هدا خسروی 5

ف
سایهنیشابورردی

۱۳5۹/۶/20محمد رضايی ۱
۱۳۶۶/۶/۳0سوسن دالوری 2
۱۳۶8/۱2/۶بهنام باطانی ۳
رويا حامدی فر 4

۱۳50/۶/5مجيد استياليی 5

ف
نیمکتمشهدردی

حامد امان پور قرايی ۱

سحر رضوانی 2

فرزانه سلحشور ۳

محمد اسالمی 4

حسين اکبرپور 5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
نقاببردسکنردی

جابر اصالحی ۱

حسن لطيفی 2

محمد حسن آبادی ۳

علی اکبر همايونی 4

بهناز ايلخانی 5

ف
ققنوس ماناتربت حیدریهردی

امير قربانی ۱

ابوالفضل توسلی 2

داود عليزاده ۳

حامد شجاع 4

احسان انوريان 5

ف
ققنوس مشهدردی

محمد رضا اميری امين ۱

محمد علی محمد باقرزاده 2
طوسی 

حسن قادری ۳

سيد جواد رحيم زاده 4

سيديحيی موسوی 5

ف
کربنمشهدردی

عبداله برجسته يزدی۱

علی حاتمی نژاد2

رئوف دشتی۳

عليرضا رواندل4

ندا محمدی5

منا بارانی۶

مرتضی ملتجی7

سعيد ملتجی8

حميد حاتمی نژاد۹

خراسان شمالی

ف
میمبجنوردردی

۱۳5۳/2/20امين فرحی۱

۱۳5۱/۹/22حسن عابدی2

۱۳4۶/۶/۱فاطمه دلير يساولی۳
۱۳4۳/۱0/2رضا فيروزه 4
۱۳۶2/۶/20حکمت اهلل شيردل5
۱۳۳۹/۱/20علی يزدانی۶

۱۳۶۶/۶/۳0محمد شاکری7

۱۳۶۱/۶/۳۱پريا ضيايی

۱۳52/۶/2محمد تقی آريان

ف
همراهبجنوردردی

۱۳4۶/۱/۱عباس کريمی۱
۱۳۶۹/۳/۱7زهره محمدی 2
۱۳72/۶/22پرنيان گل محمدی ۳
مريم کريمی 4

مجيد محموديان5

ف
پرسونا اسفراینردی

۱۳۶۱/۶/۳۱ زهرا رحيمی ۱
۱۳۶۳/۳/۱ مسعود لطفی2
۱۳54/7/۱ مريم جاللی۳
۱۳72/4/۱5 جواد جنتی کيا 4

۱۳۶4/۶/2۹ عادل رضايی 5

ف
دل کوکاسفراینردی

۱۳۶7/۶/۶ محمد يحيی آبادی۱
۱۳74/4/۱۶ احسان يحيی آبادی2

 مريم نوروزی ام۳

۱۳۶5/4/۱4 بهنام محمد زاده4
۱۳7۳/۱۱/2۱محمود ازاد5

ف
صحنه بجنوردردی

۱۳۳۶/۹/۱0عليرضا فيروزه۱
هادی حسن زاده جو 2

۱۳58/۳/۳0شقان

۱۳58/۱0/7احسان کمالی۳
۱۳54/4/۱۳ليال محمد4

۱۳5۹/۱2/۱0ام البنين صادقی5

ف
رهيبجنوردردی

۱۳۶0/۶/۳0مهدي کشميري فر۱
۱۳72/۳/7حامد عالمي پور2
۱۳47/۶/۱احمد زعفراني۳
۱۳۶0/5/۳۱محمدجواد رباني4
۱۳54/2/24حسين حصاري5

ف
مرواریدشیروانردی

۱۳55/2/2 ذکريا شيرمحمدزاده۱
 ۱۳72/۱2/۳ عباسعلی کيانی سه گنبد2
۱۳5۱/۱/۱ ابراهيم عباسپور۳
۱۳۶7/۳/2۳ سعيد رضوانی توپکانلو 4

۱۳57/8/27 فاطمه گل محمديان 5

ف
یلدا شیروانردی

۱۳5۹/۱2/۱۹زهرا بهادران شيروان۱

 ۱۳75/۱۱/4وجيهه مرغزاري شيروان2
۱۳74/۱0/27سيده ساناز عظيمي۳

۱۳۶۳/۶/20مريم قوامي شامير4
۶4/۳/۱5سحر پرزحمت شيروان5

ف
فجر بجنوردردی

۱۳۳۹/۱/2منوچهر محمدپور۱
۱۳47/۱/20کيوان محمدپور2
۱۳۳7/۱۱/4بديع اهلل توکل۳
۱۳50/۶/2۱منوچهر خرمی مقدم4
۱۳57/۶/۱4مريم احتشام5
۱۳۶۹/۱/20 سپيده محمدپور۶
۱۳۶4/۱/۳سحر محمدپور7

خوزستان

ف
جوانهاهوازردی

۱۳5۹/7/۱5مجيد گراونديان ۱



۱۳42/8/2۱مسعود دهقان زاده 2
۱۳58/۱/۱مهدی باجی ۳
سيامك توانگرزاده 4

ايوب ازادانديش 5

عليرضا برين ۶

منوچهر بهارلويی برده 7
۱۳۳0/8/۱2شاهی 

ف
تئاتر شهر خرمشهرردی

فواد رابحی۱

حسين ذوالفقاری2

مسلم باوی۳

حميد بقايی4

رضا ذاکری5

سيد محمد حسين ۶
مرعشی پور 

مريم مرادی7

ف
آرتادزفولردی

محمدحسين طهماسبی ۱
دزفولی

علی محمد خاجونی2

موال يکتامهر۳

محمدحسين ناجی فرد4

محمدحسين رجول 5
دزفولی

عبدالعظيم سبزقبا۶

عبدالحميد نور آبادی7

ف
پارسیاناهوازردی

سيد يوسف موسوی۱

قاسم مطوری2

عزيز زنگنه۳

فرشاد افرا4

علی اکبر پشم فروش5

حميد رضا ساالروند۶

حبيب حسن زاده7

ف
زهوراهوازردی

محمد قشقايی جمالپور ۱

سيد صادق فاضلی 2

حميد زاهدنمازی ۳

احسان عباسی 4

قاسم مالکی 5

سعيد نگراوی ۶

مجتبی اعزازی 7

سيده سارا فاضلی 8

جليل خيطان ۹

ف
آزادگاناهوازردی

سعيد بهروزی۱

عبدالرضا حياتی2

عبداالمير بيت سوده۳

مهدی صفی آبادی4

اتابك انوری5

سياوش طيب طاهر۶

غالمعلی طاهری7

حسين حاتمی8

حسين محمدی۹

ف
سالسلشوشترردی

۱۳52/۶/5خليل ضرغامپور۱
۱۳58/۱0/۱۹رضا خادم سيد الشهدا2

۱۳5۳/۶/2۹غالمرضا رمضانی۳
۱۳4۳/۱/5حسن نارنج پور4
۱۳55/۶/۱0علی پاك نيت5

ف
آئین مردماهوازردی

مصطفی بوعذار۱

خسرو مرادی کوزری2

بهمن تقی پور۳

معصومه عمودی4

سيدجالل حسينی5

ف
بچه های شوشردی

ایرونی
برديا آريان فر ۱

بهرام آريان فر 2

اسماء ارجمنديان ۳

مهدی کريم پور 4

علی نيسی 5

الهام صوفی ۶

محمد کريم پور 7

ف
منگشتباغملکردی

محمد رضا صفاران ۱

فرخ بك زاهدی 2

مجتبی مقدم ۳

يونس مرادی هزاروند 4

حجت اله صفاران 5

ناهيد مالئی ۶

مهوش صفاران7

ف
هدیدزفولردی

۱۳۳4/2/۶عبدالمحمد نعناکار۱
محمد نادر پور2

۱۳۶7/8/27محمدصادق اکبرنژاد۳
۱۳۳4/2/۶احمد نعناکار4
۱۳۶4/۱2/2۹محمد جواد اکبر نژاد5

ف
الغدیرخرمشهرردی

عبداله حليات ۱

کريم عساکره 2

حسين پوريده ۳

رضا وثوقی 4

علی يالی زاده 5

عادل غضبان ۶

عبدالحليم تقلبی 7

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
تباهوازردی

ساسان رياحی پور ۱

فاطمه نژادنيلی 2

کوروش بهراد ۳

آرش سهرابی 4

آرش ساربان 5

مهرداد بهراد ۶

مژگان جهان آرا 7

ف
سایه سارشوش دانیالردی

عبدالحسين رسته خاك۱

مصطفی عمله2

فرزاد پارسا نژاد۳

ايمان ديناروند4

سيده ليال هاشمی نژاد 5
الوار

ف
قاب دزفولردی

کوچک
سروش مداح ۱

سعيد گل گل 2

مهدی شريفی ۳

فاطمه صياح طرفی 4

عليرضا مهدويان پور 5

امير گل گل ۶

ايزد ايروانی 7

ف
صوت شوشردی

الغریب
ناجی عباسی نيا ۱

محمود بالويی 2

آمنه نيسی ۳

سيده آيدا تفاخ 4

فريح سرخه 5

ناجی کثير ۶

محمدعلی کرمالچعب 7

ف
تیردادبهبهانردی

هادی شجاعی ۱

مرضيه شجاعی 2

سارا گرايمی ۳

ياسين پارسامنش 4

محمود ممتازان 5

حجت اله تجلی ۶

مالك قره غانی 7

ف
ناببهبهانردی

ساسان شکوريان ۱

اباذر محمدحسنی 2

جهانشاد زراعت پيشه ۳

اورانوس شرافت 4

سيداسماعيل سخايی 5

غالمرضا عبداله زاده ۶

سيدمحمدحسن ربيعی 7

ف
شهر اهوازردی

علی اصغر شادروان ۱

معصومه پيريان 2

سيد منصور ناصری ۳

محسن توکل 4

حسن سليمی فر 5

نعمت نعمتی ۶

عبدالمجيد حياتی 7

ف
اندیشه شوشردی

عباس کرم الهی ۱

ميالد ديناروند 2

کاظم شوهانی ۳

مصطفی کرمی بالنجانی 4

مهدی کشاورز 5

جنان پورمنصوری ۶

فاطمه مواليی 7

ف
شاپرکدزفولردی

عبدالرضا صفا مهر ۱

عبدالحسين صنيعی 2

عبدالرضا رابطی ۳

ليال آرين فر 4

عبدالکريم محمدعلی 5
پاره چی 

ف
نقطهدزفولردی

مهدی عبدالشاهزاده ۱
کوتيانی 

ميالد پاك سرشت 2

حميد کوچك کوتيانی ۳

آزاده رئيسی 4

ستار رشنو 5
ف

نورشادگانردی

۱۳48/۶/28علی درفش ۱
۱۳۶۱/۶/۳0خليل آمله 2
سيدعدنان طاهری ۳

۱۳۶2/4/27موسوی 

۱۳۶0/۶/2۱هاشم عساکره 4
علی البونعيم 5

ف
فدکشوشترردی

ساسان مددی کاهکش ۱

محمود نارنج پور 2

مهسا عباسپور ۳

روح اهلل محمدی 4

افسانه سوزنگر 5

ف
شکوفهسوسنگردردی

۱۳58/۶/۱4علی سودانی ۱
مريم فرهی 2

۱۳70/۳/7ناصر سواری ۳



۱۳۶8/۱0/2۳احمد جاللی 4

۱۳7۳/۱۱/۱4امير نگراوی 5

ف
نمایش  شوش ردی

سنتی 

رضا طاهری شوشی ۱

صادق اسماعيلی فر 2

عليرضا ديناروندی ۳

علی طاهری شوش 4

مهدی ياسينی 5

ف
الغدیردشت آزادگانردی

خسرو شبيبی ۱

مصطفی شبيبی 2

سعيد زرگانی مفرد ۳

محمد سعيدی 4

مرتضی شبيبی 5

ف
شمایل شوشترردی

۱۳5۱/۱2/۶حميد بهداروندی ۱
۱۳5۳/۶/۳0محمد گله ملکی 2
محمد اسدی ۳

۱۳58/7/۱فاطمه بهداروندزاده 4
۱۳۳۱/۱۱/۱۳احمد نجوايی 5

ف
مهتاب شوشردی

رحيم سپهوند ۱

علی رحم حاجيوندالياسی 2

امير اللوند ۳

توفيق چنانی 4

حسين ياللی 5

ف
میثاقشوشترردی

عليرضا زراعت کار زاده ۱

حسين نجف زاده 2

محمود نجف زاده ۳

سيد حبيب موسوی 4

زهرا موفق 5

ف
شمایلدشت آزادگانردی

عبدالهادی الجرف ۱

مصطفی زهرونی 2

سحر الجرف ۳

عباس زايرپور عباسی 4

راحيل مينوسرشت 5
ف

جنة شوش دانیالردی
الحسین

احمد خدادادی ۱

حيدر عبدالهی 2

محمد ديناروند ۳

محمد کعب عمير 4

محمد حيدری اصل 5

ف
نگاهسوسنگردردی

رضا حويزاوی ۱

افشين مشايخی 2

محمد زبيدات اصل ۳

محمد سعدی 4

معصومه فريسات 5

ف
بامدادبهبهانردی

حسين قنوات امانی ۱

سيدبهاءالدين سيد 2

حسين بنائی ۳

فاطمه اسماعيل پور 4

عباس برگ 5

ف
ایزداغاجاریردی

مرتضی امينی پور ۱

بهاره پور افشار 2

مصطفی تميمی پور ۳

سحر ملحانی 4

مينا ملحانی 5

ف
ناگهانآبادانردی

حميد طالبی طادی ۱

پيام پارسافر 2

يوسف زقور زاده ۳

سهيال ره گشای 4

امير جوشقانی 5

فريد باب المراد ۶

مجيد طالبی طادی 7

ف
دیگرخوزستانردی

علی عباسيه ۱

احمد دشتی 2

شهرام پورعسکر ۳

حسين فرخزاده 4

الهام چاسبی 5
ف

بارانآبادانردی

فرشيدقنبری ۱

مهدی پرويش 2

محسن نيکويی ۳

مهدی گازری 4

فرشيد رودباری 5

فاطمه عليپور گم يك ۶

مسعود سهيم پور معرفی 7

ف
آفتاباندیمشکردی

مجيد صادپاپی۱

اسماعيل فيروزی سنگری 2

محمد جعفری ۳

هوشنگ ضيائی پور4

محسن عرب زاده 5
محمدی 

حجت اسالمی پور۶

محمد ياقوت پور7

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
طلوعاندیمشکردی

امين پورمند۱

فروغ جاللی2

محمد مهرپويان۳

محراب مقدم4

اميد پورمند5

ف
رهایبندر ماهشهرردی

دانيال سياحی ۱

کاظم وفادار شوشتری 2

امين کاکولکی ۳

معصومه قنواتی 4

نگار درخشان 5

مصطفی عبادی ۶

الهام عسکراوی 7

ف
پالک هفتبندر ماهشهرردی

حسين کارگر۱

مژده خياط سليقه2

محمد علي ميناوي۳

مهدي شريفي4

علي اميرزاده5

احمد طاهرپور ثامري۶

يحيی باوی7

ف
خدام کارونردی

الزهرا س
عقيل نواصری ۱

علی حاتمی 2

عباس ناصری ۳

فاطمه نواصری 4

پيمان ترکاشوند 5

ف
خورشید آبادانردی

اروند
اميرحسين افتخارپذيرائی ۱

محمد بهرامي ياراحمدي 2

محمد رضا چوپان ۳

محبوبه ضيائي 4

سحر مقدم 5

ف
ستاکآبادانردی

علی حيدری ۱

طاهر نيك آزاد 2

زينب حقيقت ۳

طيبه نيك آزاد 4

علی عيدی شيخ رباط 5

بهنام کاوه ۶

مسعود زبيدی 7

ف
اری تریناندیمشکردی

مهدی آشوغ ۱

محسن خدادادی 2

سارا المشعل ۳

شکوفه جودکی 4

آرش خوشنام 5

ف
ایستگاهآبادانردی

شبنم زيرك قشقايی ۱

محمدرضا قاسمی 2

نازی جمعی ۳

زهرا مهنايی 4

احمدرضا شجاعی 5

دريا زيرك قشقايی ۶

پريسا دشتی گوهری 7

ف
ایران زمینشوشترردی

مجيد بهداري ۱

ليال حسيني 2

رضا صباغي ۳

راضيه دشت گلي4

حمزه محمدي 5

ف
اشراقاهوازردی

سيده مريم قريشيان فر۱

فيصل زرگانی 2

عباس متقيازهيری اصل ۳

توفيق مرجانی 4

هادی ناصری5

زنجان

ف
بهارانزنجانردی

ساسان قجر ۱

عليرضا همتيان 2

فرهاد عندليبی ۳

مشهود ابراهيمخانی 4

اسحق نوفر 5

علی سالمی ۶

حسن اسدی 7

صديقه شريف پور قزوينی 8

حميد عزتی کلی ۹

ف
تماشاابهرردی

احمد رحمانی ۱

حسين رضايی 2

حميد کاوندی قزلجه ۳

داود صفائيان 4

محمد کاوندی قزلجه 5

ف
آنودیازنجانردی

۱۳55/7/۱۶ايرج محرمی ۱

۱۳5۱/۱/۳علی آقاجانلو 2
۱۳58/۱/۱حسين نجفی ۳
۱۳5۶/۱۱/۱۱رضا جنتی 4

۱۳28/۳/۹صفر علی کريمی 5



۱۳55/۶/۳معراج کرمی ۶
۱۳5۹/4/8زری محمدی 7
۱۳5۱/۱/۱زهرا کلهری 8
۱۳52/۱/۶حسين فضل اللهی ۹

ف
تی آرتخدابندهردی

۱۳57/5/۱هادی رفيعی۱
۱۳۶7/۶/۳۱فرزاد طاهری قيداری2
ميالد عيوضی۳

۱۳۶8/۱/۱2بنيامين قنبری4
۱۳2۳/4/7مهين فاطمی5

ف
پوپکزنجانردی

۱۳5۶/8/20حميدرضا قزلباش ۱
۱۳55/۶/25عليرضا فريدراد 2
۱۳57/۳/7محمدولی فروتن ۳
۱۳27/۱۱/۱علی اکبر اوصانلو 4
۱۳57/5/۱حسين اسماعيلی 5
۱۳58/7/۱۳مهری قربانلو ۶
۱۳57/۱/۱جالل نوری 7

ف
عرفانزنجانردی

مسعود صنايعی ۱

رضا صحبتی 2

حسين عباسی نيا ۳

رضا ياوری 4

فريدون صفری 5

امير سهامی ۶

امير نعمتی 7

ف
قلندرخرمدرهردی

محمد رحمانيان۱

جواد مهدی خانلو2

امير کمالی ۳

سميه مرادی 4

ساناز عزيزی5

ف
آکانزانیازنجانردی

۱۳44/۱0/2يعقوب حسنی ۱
۱۳5۳/2/۱5فياض حاجيلو 2
۱۳55/7/۱5فرزانه حسنلو ۳
۱۳5۳/2/۱محبوبه نوری 4
۱۳5۱/۶/2۹پرويز رسولی 5

ف
پاپیلیزنجانردی

رسول صالحی ۱

ناصر مقدم 2

زهير فروتن ماهينی ۳

مديا دالوری عدالت 4

مريم ياراحمدی 5

ف
ساختزنجانردی

۱۳۶۱/۶/۳0سياوش عربخانی ۱
۱۳4۱/7/2۱زهرا ميثاق فر 2
۱۳۶4/7/۶سپيده سهرابی ۳
۱۳55/۶/۱اکبر رحمتی 4
۱۳۳۶/۱2/۱5محمود عربخانی 5

سمنان

ف
چکاد دامغانردی

علی اصغر خطيب زاده ۱

حسام خليل نژادی 2

عرفان خطيب زاده ۳

مجيد وحيدی 4

ابوالفضل باقريان 5

ف
بارانسمنانردی

۱۳4۶/۱/28علی اکبر شفائيان ۱
۱۳58/۳/۱2محمدرضا خطيبی 2
۱۳57/5/2۳سحر اصغرزاده ۳

ايرج غيبی خيرآبادی 4

عبداهلل 5
۱۳۶۱/5/۱۶صندوقدارشاهجوئی 

ف
یکگرمسارردی

عباس شکوهی۱

محسن اسماعيلی2

حسين نصيری۳

محمدباقرراکب سرخه4

محمدحسينعرب5

عليرضارضازاده۶

محمدرضاقدس راد7

ف
کویر شاهرودردی

سيامکمهاجری۱

ايرج امير عبداللهيان2

غالمرضا ارديانی۳

حسن يردانی4

جواد احمديان5

وحيدمال ابراهيمی۶

فريدون اميرعبداللهيان7

ف
تیرمن مهدیشهرردی

صابرارمغانی۱

عليرضاقنديان2

آزادهقراييان۳

خاطرهطالبی4

طاهرارمغانی5

ف
محک  سمنانردی

مصطفی باقرآبادی۱

رودين بهروان2

رحمت اهلل رزاقی۳

سمانه نجار4

صديقه عليپور5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
بازی  شاهرود ردی

محمد عرب اسدی 2(

حسين ناظميان پور ۳(

سيد سعيد آقايان

هادی آقاحسينی 4(

عليرضا مويدی 5(

مسعود تفضلی مقدم ۶(

مصطفی حسينی 7(

ف
نصر  گرمسارردی

محسن فدايی باش 

رضا مقامی 

سميرا صفايی شجاعی 

ليال مرادی 

محمد حسين محمدی 

سیستان و بلوچستان

ف
آداپا   زاهدان ردی

پرويز باقری۱

ارسالن محبی2

مصطفی شهرکی۳

رويا اربابی4

عليرضا کيخا5

ف
گل گز زاهدان ردی

محمد علی کخا۱

سعيد پيرسارانی 2
سيستانی

عليرضا کيخا۳

محدثه مهرپويان4

فاطمه سوری5

ف
ماه زاهدان ردی

عباسعلی کيخای۱

روح اهلل سليمانی2

ايمان محمودی۳

علی رضا ارجونی4

فرشته سرگزی5

ف
رها چابهار ردی

نيکو توانايی بشرويه ۱

سيد مهدی شربتی 2

سيد عليرضا حيدری ۳
امغان 

عبدالمجيد بلوچ شارکی 4

حامد ميرسيفی 5

ف
آهنگ بلوچ ایرانشهر ردی

محمد دين دشتی۱(

نصيراحمد مالزهي2(

معصومه ميرکازهي۳(

صادق سهرابي4(

رحمان ريگي حسين 5(
آبادي

ف
هیراد زاهدان ردی

نجيم سرحدی۱

کامبيزسرحدی2

ناهيد صيادی۳

فاطمهبنيادی4

سارا بربری فکور5

ف
تیا چابهار ردی

مريم خائف مژدهی۱

امين حاجی محمد صادق 2
چيت ساز

عليرضا انصاری پور ۳

امين زمانی خلفلو 4

ميثم عالی مقدم 5

ف
وانوشهزاهدان ردی

آناهيتا ريسباف۱

عزيزاهلل براهويی2

سيد مهدی هاشمی۳

خداداد نارويی4

سلمان فارسی صالح زهی5

حميد رضا سليمانی راد۶

رضا عرب7

ف
هامون زاهدان ردی

احمدگل بيگی۱

پروانه افشاری پور2

حسين مددی۳

امين هراتی زاده4

سيد عليحسينی5

سيد محمد تقی حسينی۶

محمود اشرف فرخزاد7

ف
هورشید سرباز-راسک ردی

باقر بليدئی۱

عبدالغفار کرد2

محمد جامه خاکستری۳

منصور پاد4

الل بخش بلوچی زهی5

فارس

ف
تجربهسپیدانردی

محمد علی فريدونی۱

محمد ترابی اردکانی2

اسحق اسمعيلی اردکانی۳

اسمعيل خادمی اردکانی4

قدير طالبی اردکانی5

ف
صباسپیدانردی

خديجه غضنفری خالری۱

مهدی حسنی2



عليرضا جمشيدی۳

محمدجواد جمشيدی4

فرهاد غضنفری5

ف
میعاد نی ریزردی

صحنه
۱۳۶0/۱0/27سپهر شعبانی۱

۱۳۶7/۱0/۱0محمد جواد علی مردانی2

فريبا دلداری۳

۱۳58/۱0/2سعيد صالح4
۱۳۶4/5/۳0فاطمه شفيعی سروستانی5

ف
بازی گوشاقلیدردی

اصغر اسالمی۱

جواد رفيعی2

مسعود قلندری۳

شادی تابنده4

محمدحسين اقليدی5

ف
قاصدکالرستانردی

غزل بهارستانی۱

امير شايان مهر2

حجت ستوده نياالری۳

فاطمه قوامی4

حسين سخاوتی5

ف
پیامفساردی

۱۳5۶/4/۳احمد وامق۱
۱۳4۹/۱2/۱منوچهر محسنی2
غالمرضا کوهی چرگی۳

محمد مهدی گلواله4

۱۳۶4/2/۱4حسن رشيديان5

ف
اوماشیرازردی

احمد عليزاده ۱

علی افشار 2

علی محمد حسام فر ۳

مهدی هنرجويان 4

اشکان فرهادی 5

سعيد ذوالنوريان ۶

رسول صحت 7

ف
سپهرهنردارابردی

ابوالفضل اکبريان۱

سيده ظحی نظری منش2

حميدرضا موحد۳

سيد محمدصالح 4
هنرمندپيشه

مهدی مشهوری5

ف
اردیبهشتفراشبندردی

۱۳۶7/2/2بهنام بداغی بهلولی۱
۱۳55/۹/28فاطمه تعجب2
۱۳۶7/۹/2۳رضا صفری جعفرلو۳
۱۳57/۶/۱2عباس فوالدی زاده مطلق4
۱۳55/2/۶رباب امير سادات5

ف
بامدادشیرازردی

آرمان طيران ۱

سعيدرضا خوش شانس 2

فرانك جوادپور ۳

زاوش تقوايی 4

رامين کشوری 5

حسين قهرمانی ۶

سهند شکرزاده 7

ف
پژواکدارابردی

خليل بردباريان ۱

محبوبه اقبال 2

مجيد عبدی ۳

اميد رهبر 4

حامد قائدی 5

مريم اقبال ۶

صالح درانی نژاد 7

ف
بارانشیرازردی

بهاره شفيعی سروستانی ۱

مرضيه برزوييان 2

مرضيه مسائلی ۳

شمس آفاق شفيعی 4
سروستانی 

فهيمه روشن ضمير 5

مجيد شناور ۶

فيروزه شايگان 7

ف
آیینهالرستانردی

۱۳۶۳/۶/۳0رقيه ارشادی۱
۱۳4۶/۶/27عبدالرضا ميرزانيا2
۱۳۶2/۳/۱محسن زارع۳
۱۳۶۱/۱0/۱۹مرضيه آل ابراهيم4

۱۳58/۱/۱مهدی باقرنژاد5

ف
خورشید شیرازردی

علی ثابت ۱

طاهره قاسمی 2

محسن اسکندری ۳

مرتضی محمدی 4

هانيه زارع 5

اميد فوالدی ۶

حسن فالح زاده 7

ف
دگردیس شیرازردی

اسماعيل نبی زاده ۱

مهران امين الری 2

زهرا شعبانی ۳

مهدی اسالمی زاده 4

نگين پيروزی 5

مليحه قربانی ۶

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



سعيد دلپسند 7

ف
پنهانمرودشتردی

محمد رضا راستگو ۱

بصيرت اکبری 2

احمد راستگو ۳

جواد زارع 4

کاظم فالحی 5

محمد بخشنده ۶

مرجان ميرزايی 7

ف
تقاطعمرودشتردی

محمد رضا فالحی ۱

محمد طاهری 2

معصومه حبيبی ۳

ليال همايون 4

مهدی زارع 5

علی فتوحی ۶

فاطمه همايون 7

ف
نقابدارابردی

حسين مقدس ۱

مليحه حاتميان 2

محمدعلی تقی زاده ۳

ابراهيم بهنام 4

محمد جابری 5

سعيد راهنورد ۶

سيد عبدالرضا بالغتی 7

ف
بهارآبادهردی

مهرداد نعمت الهی ۱

محمدمهدی عطاری 2

بهمن رجبی ۳

جواد عطاری 4

غالمحسين قاسمی 5

ف
جوانجهرمردی

زهرا حيدريان فرد ۱

عبداله شاکری 2

محمدسعيد حکمت شعار ۳

محمود غفارزاده جهرمی4

مريم عبدلی ظهر شيری 5
ف

سروششیرازردی

مهران مقدر ۱

رها شيرازی 2

منيژه ستوده ۳

سميرا سخندانی 4

آرمين ره بين 5

ف
مکعبشیرازردی

محمد صادق عليپور ۱

مريم شکری دودجی 2

مهدی مصلح ۳

فاطمه منصور صفاييان 4

فرزاد بی طرف حقيقی 5

ف
پرسوناشیرازردی

حميده مقدسی ۱

محمد خالقی 2

عبدالرضا ناظمی ۳

نگين مطفف 4

فرشته يعقوب زاده 5

ف
روزبهفیروزآبادردی

عبداهلل پناهی ۱

علی زحمتکشان 2

حامد چابك ۳

غالمرضا وکيلی 4

مهدی نادری طراح5

ف
محراب فساردی

سروش
محمد حسين سروش ۱

حميده خوب رو 2

حميدرضا ناصری ۳

مجيد توکلی 4

ابراهيم پاکدل 5

ف
ققنوس قیروکارزینردی

شهر قیر
مجتبی حسينی قيری ۱

هادی محيط قيری 2

احسان غالمی فرد ۳

مجتبی روستا 4

غالمرضا قنبری 5

ف
دراماقیروکارزینردی

جواد صادقی ۱

ايراهيم صادقی 2

طاهره رحمانی ۳

محمدرضا صادق 4

زهرا پورابراهيم 5

ف
پرسیاشیرازردی

شيما پورسهم الدين ۱

سيد محمد هادی هاشم 2
زاده 

معصومه کشاورزی ۳

الدن کامياب کالنتری 4

سيد امين پرس 5

شهرزاد شجاع الدينی ۶

مسعود احمدی 7

ف
همادارابردی

محمدعلی سيستانی ۱

عبدالرحمن سيستانی 2



محمود جابری ۳

محمدباقر سيستانی 4

سميه حسنی 5

بدرالسادات کبيری ۶

ابوالحسن صادقيان 7

ف
پویا شیرازردی

۱۳40/7/۱5ابوالقاسم چهل تنان۱

 ۱۳54/4/8امير صادقی2
۱۳۶۱/۱۱/2۹مهری منصوری۳

۱۳50/۶/۱علی رضا جهانديده4
۱۳۶0/۱2/4نويد جعفری5
۱۳۶0/4/20حسين چناری۶
۱۳۶0/4/۱2اردالن خرم نيا7

قزوین

ف
هنر معاصر قزوینردی

۱۳۳5/۱/27ناصر ايزدفر۱

سپيده رحيم زاده بهزادی2

۱۳52/۱2/07کيوان حبيبی قرانی۳

۱۳۶7/0۳/0۱آذر متفکر 4

عمار رسولی سفيددری5

مهدی احمدی۶

حسن حسامی7

ف
نگاه نوقزوینردی

۱۳57/0۱/0۱محمد صمدی نيارکی۱

۱۳۶۳/5/۱۹حميده وحيدی2
۱۳55/۳/28مرتضی نجفی۳
۱۳۶۳/۶/۳0مهدی خدايی  4
۱۳۶0/4/۱4امير اميدی راد 5
۱۳۶۱/04/05فرشيد قلی پور۶

۱۳۶۳/۱/20ميثم جمالی7

ف
چکاوکآبیکردی

امير کلهری پور۱

سعيد قربانی2

منصور صوفی۳

نسرين صوفی4

سعيد معروف پور5
ف

البرزالوندردی

محمد مهدی شهرتی ۱
نائينی

محمد نوروزی2

غالمحسين آدشيرينی۳

محمد شهسواری4

حامد ياربيگی5

ف
چخشوشقزوینردی

بهنام علی بخشی۱

وحيد صدوقيان2

بهزاد علی بخشی۳

نگين کهن طالمی4

محمدرضا کاکاوند5

الياس جباری۶

نرگس رحمانی7

ف
میمتاکستانردی

مهناز عابدی ۱

منصور رحمانی 2

مجيد رحمانی ۳

مهدی محمد بيگی4

علی انوری نژاد5

ف
یسناالبرزردی

سعيد شيخي ۱

فرشته مصطفي پور 2

وحيد عبداله بگلو ۳

متين زاوشي 4

رسول رجبي 5

ف
ژاوقزوینردی

ميثم مالزينل ۱

مجتبی -ميثم 2
گودرزتباری-گودرزی 

ليال شاقالنی ۳

محمد قويدل 4

علی محمدبيگی 5

ف
مهرگانبوئین زهراردی

مجيديوسفی رامندی۱

محمدفخريان2

زهراحسينی امينی۳

- حسين يوسفی 4

فرزانه بگلری5

قم

ف
طراوت قمردی

۱۳۶4/4/۶محمدرضا شاه مردی۱
۱۳۶۹/4/2بهناز انارکی2
۱۳۶5/7/25داود پژمان فر۳
۱۳۶۳/2/27مهدی خجستگی4
۱۳۶۶/۶/2۹احمد شريفی فرد5

ف
امروزقمردی

۱۳52/۱/۱علی فرحناك۱
۱۳5۶/2/20سيد محمد حسينی2
۱۳58/۶/۳0مهدی بچاری مالك۳
۱۳۶۳/4/۳0فاضل حايری يزدی4
۱۳۶2/۶/27صديقه مشايخی5
۱۳۶4/۱0/20عبدالرضا مالك بچاری۶

۱۳۶4/2/۱2مهدی رکنی7

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



۱۳۶0/5/۱5عطااهلل منتظری8
۱۳57/۱/۱۳مرتضی ايجادی۹

ف
عرشیانقمردی

۱۳5۹/7/2۱مهدی مهدی راد۱
۱۳5۱/۱۱/۱0مصطفی قربانيان2

۱۳5۱/۳/۱رضا ابوذر۳
۱۳۳7/۱2/۱عظيم اسدی4
۱۳4۹/7/2ابوالفضل صادق5

ف
یده قمردی

۱۳5۹/8/24محمد رضا  کوهستانی        ۱
۱۳58/۱/۱4سيد حميد الجوردی                 2
۱۳5۶/4/2۹مهدی  نيك روش                       ۳
۱۳54/۱/۱5احمد  سليمانی                   4
۱۳52/4/۱2محمد جواد  پيروزی               5
۱۳5۶/۶/۳0ماشااهلل کوهستانی              ۶
۱۳57/۶/2مجيد اميری  7

ف
خانه پروازقمردی

۱۳۶5/۱/5    مجيد  عليزاده ۱
۱۳۶7/4/۳  مصطفی  فرحی يزدی 2

۱۳۶0/۱/۱  سميه  زاهدی ۳     
۱۳5۶/۹/20محسن  صلواتی 4    

  ۱۳5۹/۳/۱  سيد سعيد ميرصادقی 5

ف
چاوشقمردی

۱۳۳7/4/۱0  اصغر  نوبخت ۱
 ۱۳55/2/2۶  امير حسين  ياوری 2

 ۱۳5۹/۳/۳0  مريم السادات  صدرپور ۳     
  ۱۳۶۱/5/8 عاطفه  سلمانی شيك 4    

۱۳4۱/۱0/۱2هادی  افضلی نژاد 5

ف
اوجقمردی

 ۱۳۳7/۱2/20اعظم  دلداده ۱

۱۳۶۳/۱2/2 اعظم جباری 2
 ۱۳۶5/۹/2۶  راضيه داورپناه ۳     
  ۱۳۶۱/7/۱زهرااسالمی پور 4    

 ۱۳۶۶/8/2۳  عبدالرضا  متقيان نژاد5

کردستان

ف
آناهیتاسقزردی

عليرضا اسمعيلی۱

کمال نوجوان2

امين صادقی۳

وريا شاکر4

ساالر سلطانپور5

عبداله رضايی۶

خليل سعيدی7

ف
باران مریوانردی

سيد فاتح بادپروا۱

جمال ايمانی2

نعمت ايزدی۳

عبدالسالم نباتی4

سمانه سيف5

اسماعيل زوئينه۶

حسن سجادی7

ف
تجربهسنندجردی

عبيد اهلل رستمی ۱

بهار لطافتيان 2

فريدون حامدی ۳

شعله عزيزی 4

کورش احمدی 5

آنيتا جعفری ۶

زهرا محمدی کانی 7
سواران 

رامين شيرزادی 8

شهرام رستمی ۹

ف
پیوندسقزردی

امير زارع زاده۱

مفيده زارع زاده2

زينبه رضوانی۳

محمد زارع زاده4

احسان زارع زاده5

ف
کازیوهبانهردی

سامان مهران ۱

رحيم ذبيحی 2

نگار عبداله نژاد ۳

بهار عبداله نژاد 4

علی محموديان 5

آريا احمدی ۶

فرزاد حسن ميرزايی 7
ف

شانو بانهردی

بهاالدين عزيززاده۱

فرياد عزيززاده2

فريدون توکلی۳

ظاهر توتونچی4

فرهاد توکلی5

ف
مات دیواندرهردی

محمد سليمی ۱

حسين مرادی 2

بهروز مرادی ۳

زاهد سبحانی 4

امجد کريمی 5

ف
چرکنویس بیجارردی

سيد ياسر هاشم زاده ۱

مهدی صفرپور 2

سيد حسين موسوی ۳



وحيد زارعی 4

محسن افشاری 5

ف
ری رامریوانردی

سعدی محمدی عبد ۱

گوران جهانی 2

کريم خاوری ۳

ابراهيم ادوايی 4

نامق خدايار 5

ف
رونیاسقزردی

جميل منصوری۱

پرويز احمدی2

شهربانو هادی۳

زاهد آرمی 4

داريوش رفعتی5

ف
مدرنسنندجردی

سيد فريدون احمدی ۱

مازيار قبادی 2

هيرش نقشبندی ۳

شهريار اردالن 4

جمشيد کلوندی 5

ف
شانوی روژمریوانردی

عطا شکيبايی ۱

مدريك قادری 2

محمد اقبال درخشانی ۳

صبری ملکی 4

محمد امين کهنه پوشی 5

ف
معاصرسنندجردی

فرشيد کرمی ۱

ايوب حسين پناهی 2

شهره کامرانی همت ۳

اسعد فريدی 4

مهرداد يوسفی 5

ف
پیداقروهردی

يونس صحرارو ۱

علی غالمی 2

بهزاد فرمانی ۳

محمد صمدی 4

آرمان اسماعيلی 5

ف
شینمریوانردی

مختار محمدی ۱

رحمان کريمی 2

نگين عزتی ۳

طه فرجی 4

سعيد سبحانی 5

ف
تیک تاکسنندجردی

افشين خدری۱

سيمين چائی چی2

مهران مکاری۳

فريد آريانژاد4

سيد آزاد پير خضری5

ف
ریگامریوانردی

کژال راست بين ۱

پريسا يعقوبی 2

سه رکه وت عبداالهی ۳

اسو ابراهيمی 4

سنور راست بين 5

ف
مهرسنندجردی

حميدرضا احمدی ۱
کردستانی 

زاهد زندی 2

سميه رحيمی ۳

دنيا گفتاری 4

صابر نيك بخت 5

ف
اهورامریوانردی

عزيززادسر۱

ژيالبرزوئی2

محمدرضاامينی۳

هيوامحمديان4

کاملحسينی5

ف
ژینسنندجردی

شيرين معاذی ۱

سيوان سيدی 2

نيشتمان رسول نژاد ۳

جالل نصيری 4

اميد بختياری 5

فرشيد گويلی ۶

صابر دلبينا 7

رضا سعيديانی 8

شهرام ميرزايی ۹

ف
 به یانیمریوانردی

هيوا منوچهری ۱

محمد منوچهری 2

مهتاب حسينی ۳

بالل انفرادی 4

هوشيار بالنده 5

ف
یوناسقزردی

جالل باباميری ۱

لطيف شکرزاده 2

فرزاد عادلی ۳

ادريس دل آرامی 4

خالد خاکی 5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
سایهایوانردی

۱۳5۶/۱0/2صيدفاضل خاني۱
۹/2۱/ ۱۳۶4مصيب محمودي2
۱۳۶4/۶/۳0عقيل نوري۳
۱۳۶۶/4/7مريم فالحي 4
۱۳5۹/۱0/۱5جعفر فرخ پور5

کرمان

ف
هزاردستانرفسنجانردی

بابکنوری۱

مهديهحسينی رباطی2

محبوبه الساداتحسينی ۳
فيروز آبادی

سيد محسنحسينی 4
کرمانی

محمد هاديبمانادی 5
پاريزی

باربدنوری۶

بهينوری پستی7

ف
بهاررفسنجانردی

محمد دانشور ۱

محمدحسين مکرمی 2
سه پله 

شکوفه کريمی لطف ۳
آبادی 

زهرا رشيدی زارع 4

اميرحسين فخرائی 5

کرمان جنوبی

ف
صباجیرفتردی

حسين پهلوان نژاد ۱

ابراهيم عبداللهی 2

علی پردلی ۳

منوچهر صبوری ميری 4

رضا دامن خورشيد 5

ف
بهزادکهنوجردی

مهرداد بهزادی ۱

مرتضی عبدل زاده 2

اسماعيل مهدی زهی ۳

ليال ميرزايی آنالوچه 4

حمزه شهبازی کهنوج 5

ف
نخلعنبرابادردی

اسمعيل ماليي ۱

موسي ماليي 2

محمد اهلل توکلي ۳

مصيب حسيني 4

محسن اقتداري 5

ف
بیانکهنوجردی

علی ببربيان ۱

وحيده ببربيان 2

محسن تارنگ ۳

خديجه ملك لوزاده 4

جهانبخش لورگی پور 5

ف
استالرودبار جنوبردی

محمد سالمي نژاد ۱

کرامت بيات 2

عبدالوهاب بيات ۳

ايمان سالمی 4

صدرالدين سالمی 5

ف
دمبیلمنوجانردی

نجمه فتاحی ۱

عبدالحجت حسينی 2

صابر مظهری نژاد ۳
دوساری 

فريبا آزادی 4

احمد درويشی 5

ف
آنارامجیرفتردی

مهدی مهاجری راينی ۱

فاطمه نعمتی 2

زهرا نادری ۳

حجت خواجه انصاری 4

مهديه نعمتی عزيزاباد 5

ف
درب جیرفتردی

بهشت
محسن فاريابی ۱

محمد اماندادی 2

ابراهيم عادلی ساردو ۳

حسين سعيدی 4

محسن عادلی ساردو 5
ف

ٍگدروزیاجیرفتردی

مصطفی پالشی ۱

محسن پالشی 2

يوسف فاريابی ۳

رضا سلطانی 4

فريده پالشی 5

کرمانشاه

ف
پارسا کرمانشاهردی

۱۳4۱/5/25نيلوفر قلعه شاخانی۱

۱۳۳2/۱0/۱۹هواس پلوك2

۶/۱/ ۱۳۳۳برومند کرانی۳     

۱۳28/۱2/28ابراهيم سعدالهی4    

۱۳۶0/۱2/۱8پوريا پلوك5

۱۳۶7/۳/۳پارسا پلوك۶   

۱۳۶۳/۶/۳0حسين کيهانپور7

۱۳۳۹/۱/۱شهين اشرف8



۱۳۳0/5/25داريوشگراوندی۹

ف
تیک کرمانشاه ردی

۱۳۳4/5/۱2نجاتعلی ميرزايی۱

۱۳5۹/۱۱/2۶آرش منصوری باوندپور2

۱۳5۱/۱2/2۹سيدمجتبی رضابيگی۳     

۱۳57/7/۱فرشادطاهری4    

۱۳۶7/۱2/۱0نسرين احمدی5

ف
کلهرکرمانشاه ردی

۱۳۶0/8/22سعيد نوروزی۱

۱۳۳4/5/۱4عبدالرضا روضئه2

۱۳50/5/28فريبا صادقيان۳     

۱۳۶۱/۱2/27علی حس نوری 4    

۱۳۶8/5/28 صبا قاسمی5

ف
آشنا کرمانشاه ردی

۱۳۳2/7/۱۹خسرو خندان تبريزی۱

۱۳۶۱/۶/۳0بابك محتشم نژاد2

۱۳42/۱0/۱7فرهاد صالحی۳     

۱۳۶۶/7/۱۶طاهره فتحی چاالبه ای4    

۱۳۱۹/7/۳اصغر  جمشيدی5

ف
شهید کرمانشاه ردی

آوینی

۱۳۳8/۹/۱محمد کيانيان5

۱۳۳8/۹/۱0 منصورميخ بر2

۱۳58/۱۱/۱4هاشم شهربانوپورمحمدی۳     

۱۳۶0/7/۱پورياجاللی4    

۱۳2۶/۱0/۱0اميرکرم۱

ف
شهرکرمانشاه ردی

 ۱۳۶۱/2/۱بهروزرضا مخصوصی ۱

۱۳58/۱0/۱5بيژن رضايی2

۱۳۶۳/۱0/27شيما روشن۳     

۱۳2۳/۹/2۶محمد حبيبيان4    

۱۳۶8/8/4بهزاد مخصوصی5

ف
بازیکرمانشاه ردی

۱۳5۶/4/27  محمدرضا درند ۱

۱۳55/۱/۱  سعيد زندی2

۱۳۶0/۱۱/5  مصطفی ذوقی۳     

۱۳۶7/۶/2۶ مريم عطيه ميرزايی4    

۱۳5۳/2/۱8  سيد سروش پيمبری 5

۱۳5۳/7/۱2 مهرداد بنکداری۶

۱۳5۹/۳/۱۳ ندا صادقيان7

۱۳۶0/۳/24  سعيد جمشيدی8

۱۳5۱/7/۱ هدايت حيدری۹

ف
سایه هاکرمانشاه ردی

۱۳۶8/۹/2۱سيدسپاس طباطبايی۱

۱۳۶۶/7/22سارا ميری2

۱۳۶8/۱۱/28دانيار عباسی۳     

۱۳۶0/۱0/۱7بهزاد اسکندری4    

۱۳۶0/۱0/۹ مصطفی دهشت5

۱۳۶4/5/۹علی مردانی۶

۱۳۶4/۹/۱۱مجتبی کريمی7

ف
تک کرمانشاه ردی

آفرینش 

۱۳57/۱/۱بهزاد حيدری۱

۱۳۶0/۶/۳۱ژيال محمدخانی 2

۱۳۶۹/2/25سميرا زنگنه۳     

۱۳57/۶/۳۱سارا مهری4    

۱۳57/۱0/۱گودرز رضايی5

ف
آفرینشاسالم آباد ردی

۱۳57/۱۱/۱رسول نادری۱

۱۳54/7/۶  مسعود قنبری2

۱۳57/7/۱  شکوفه کريمی۳     

۱۳5۶/۱0/5وحيد حسينی4    

۱۳57/۹/۱کرمرضا بساطی5

ف
پیله اسالم آباد ردی

     يوسف ميرزايی۱

     سميه مهری2

۱۳55/۱2/8      آرش آزادی۳     

      خسرو اميری4    

     علی صميمی5

ف
نقال ها کرمانشاه ردی

۱۳۶2/7/۱      مرتضی اسديمرام۱

۱۳۶۱/۱۱/۱4      حسين نادری2

۱۳۶۱/۱/۳۱      فريد طاهری۳     

۱۳۶4/۹/۳     مهدی اسدی تبار4    

۱۳۶2/۱0/4      وحيد خسروی5

ف
شیرز کرمانشاه ردی

۱۳۳8/۳/۱     نعمت اسدی مرام۱

      امين احمدی 2
۱۳۶2/4/۳کاکاوندی

۱۳72/7/24      علی چناری۳     

۱۳۶7/8/25      پرستو اسدی4    

 ۱۳۶4/۱۱/۱5      الهه مهدی پور 5

ف
شیدا کرمانشاه ردی

۱۳50/۶/2     جالل برفی۱

۱۳5۳/۳/۱0     جمال برفی2

۱۳4۹/2/5      علی حشمتی۳     

      مجتبی حشمتی 4    
۱۳47/4/۶منش

۱۳50/۶/۱5      قدرت اله ساالری5

۱۳4۹/۱۱/7     مجتبی اميری۶

۱۳54/4/۶     محمدرضا مظفری 7

ف
راوی هنر کرمانشاهردی

آزاد 
مصطفی قلندرلکی۱

کامران شهاليی2

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



نيره مردی۳     

۱۳57/۱۱/5پويا بازرگان4    
محسن ساالری5

آذين اميری۶

عبدالرحمان هوشياری  7

ف
مهرآذینکرمانشاهردی

۱۳۶8/۱/۱۶سحر جعفری۱
۱۳۶2/2/2مرتضی جعفری2

۱۳۶۹/۱۱/4مريم کاوئی سرچقا ۳     
۱۳۶۹/۹/۱افروز فتاحی4    

5
4/۱2/ ابراهيم مطيعي

۱۳28
۱۳۶8/5/۱2محمدهادي صادقي متين۶
۱۳70/۱0/۱2احسان سلطان آبادي 7

ف
اساطیرکرمانشاهردی

۱۳۶4/۱/28مازيار اسدزاده۱
۱۳50/8/4هومن روحتافی2

۱۳58/۱0/5زهرا  الماسی۳     
۱۳57/5/۱مسعود معماری4    

۱۳۶۹/4/۱محمد بيگمحمدی 5
۱۳70/۱۱/2بنيامين ايثاری۶
۱۳42/۱۱/4روح اهلل حيدری 7

کهگیلویه و بویر احمد

ف
هلیایاسوجردی

سيدرضارفيعي۱

يوسفعلي آبادي2

سيد عبدالهنوري۳

رستمشريعتي سوق4

صالحزيني پور5

ف
ماهاندهدشت ردی

سيد محمدخالقی۱

ليالاحمدوند2

محبوبهخالقی۳

احمدصفدری4

فرشته جمالی5

ف
مردم دهدشت ردی

ايرج کاظمی جو۱

سيدعلی احمدی پور2

سيد مهدی رضوی پور۳

حجت اله سيدپور4

افضل محمدی5

ف
شهدای دهدشت ردی

چرام
سيد قربانعلی موسوی ۱

شيرازی

سيد حمزه موسوی2

سرمست آتشپنجه۳

سيما تابش4

مهرداد کاظمی پور5

گلستان

ف
ترجهگرگانردی

محمدحسن رستمانی ۱

احمد جندقی 2

داود سعيدی ۳

عليرضا پور محمد 4

روح اله خالقی 5

علی يزدانی دماوندی ۶

مهدی صفرپور 7

سيد رهبان مسلمی عقيلی 8

حبيب اله عباس نايبی ۹

ف
فخرالدین گرگانردی

اسعد 

غالمعلی رضائی ۱

محمد هادی نامور 2

اهلل قلی نظری ۳

زهرا امامی زيدی 4

بابك تهرانی 5

ايرج قوشچی باشی ۶

يحيی ديوانی 7

کبری غالمی 8

محمدرضا نازوئی ۹

ف
آوارگرگانردی

فريبا چوپان نژاد نجف ۱
۱۳45/۶/2۶آبادی

۱۳۳۶/0۹/05امير کاووش2

۱۳4۳/02/2۶عباس وفايی۳     

۱۳۶0/02/0۱ سيد مهدی صمدی4    

۱۳5۶/0۳/02راحيل السادات کريمی5

۱۳۶4/08/24فاطمه پاشايی۶

۱۳۶2/0۶/۳۱احسان رجبلو7

۱۳۶8/0۶/25رضا پور تراب زاده8

۱۳۶0/0۳/0۳احمد رجبلو۹

ف
پنگوئنگرگانردی

عبدالخالق مصدق ۱

رمضان يازرلو 2

صفر روحی نامقی ۳

صمد رحيمی 4

مهدی کاويان 5

فاطمه احمدی ۶

جالل سالمتی اوزينه 7

سيد حسن حسينی نژاد 8

محدثه بحری ۹

ف
پیشکسوتان بندرگزردی

محراب

علی اکبر بخشی۱

علی اصغر خلخالی2

محمدباقر بخشی۳



جمشيد کردی4

ابوالفضل اميرلطيفی5

ف
مهر گلستانگرگانردی

محسن حکيمی ۱

محسن مقامی 2

علی باباکردی ۳

رقيه اسالنی کتولی 4

مهدی حکيمی 5

نسرين يوسفی ۶

حميده محمدی کتولی 7

ف
گپگنبد کاووسردی

عبدالرضا شيبانی۱

علی عربی2

مرتضی شکيبافر۳

مينا رجب زاده نردينی4

احسان يزدان پناه5

ف
امیدهای آزادشهرردی

جوان
محمد ميرعرب رضی ۱

مجتبی سنچولی پردل 2

زهرا قويدل ۳

مليحه دونلو 4

محسن ميرعرب رضی 5

ف
تئاتر کیمیای بندرگزردی

گلستان

مرتضی ملك محمودی ۱

عليرضا اميدی 2

فرزانه مازندرانی ۳

محسن دماوندی 4

ثمينه صادقی 5

ف
مهتابگرگانردی

احمد علی جهانی راد ۱

انسيه نيشابوری 2

محمد نقابی ۳

سميه رضايی 4

امير شمس استانه رضوی 5

گیالن

ف
خورتابالهیجانردی

۱۳54/4/۱۹سيد وحيد  فخر موسوی۱
۱۳4۱/۱۱/2۱محمد علی  صادق حسنی2

۱۳24/۱2/2۶محمد علی  حقانی فر۳     

۱۳48/۹/2۱جواد  تميزکار4    

۱۳45/۱2/27فرهاد  بشارتی5

۱۳55/۱/27آرش  نيك سيرت۶
۱۳۶4/۶/۱0امير  رجبپور نخجيری7
محمد  حسنپور ديوشلی 8

۱۳52/7/۱نژاد

۱۳52/۶/20علی اکبر  شيديان اکبر۹

ف
همزادالهیجانردی

۱۳54/4/۱۹سيد وحيد  فخر موسوی۱
۱۳4۱/۱۱/2۱محمد علی  صادق حسنی2

۱۳24/۱2/2۶محمد علی  حقانی فر۳     

۱۳48/۹/2۱جواد  تميزکار4    

۱۳45/۱2/27فرهاد  بشارتی5

۱۳55/۱/27آرش  نيك سيرت۶
۱۳۶4/۶/۱0امير  رجبپور نخجيری7
محمد  حسنپور ديوشلی 8

۱۳52/7/۱نژاد

۱۳52/۶/20علی اکبر  شيديان اکبر۹

ف
 مارلیکرشتردی

سيد غالمرضا  ميرمعنوی ۱
۱۳2۹/۱/۱بيغرض

۱۳2۹/۹/۱۶حسين ) فرامرز (  طالبی2
۱۳۱8/۱2/۱2انوش  نصراهلل زاده۳     

۱۳52/7/22علی  اسدی شالمايی4    

۱۳57/۶/2۹سيد عباس  ميرمعنوی5
۱۳58/۱/۱احمد  اميری امامی۶
مريم السادات  ميرمعنوی 7

۱۳۶۱/۹/۹بيغرض

۱۳45/4/۱0کاظم  فالحی8
۱۳۳7/۹/۹هادی  شريف زارع۹

ف
پژواکرشتردی

۱۳5۱/7/7محمد مهدی يوسفی زاده۱
حميد ابراهيمی2

۱۳44/۱/۱محسن محبوب بشری۳     
۱۳5۶/۶/28زينب شعبانی4    

۱۳58/4/۱۱حسن حامد5
۱۳57/۱2/۱5رضا فتوت خواه۶

۱۳54/۱/2۶اکبر صمدی نيا7

ف
مهر راديرشتردی

حسين  سرپرست شلماني ۱

۱۳۶8/8/28پيرمحمد  ابراهيميان 2
۱۳57/۱2/20فرشاد  فرهودي ۳     

حميد  سرپرست شلماني 4    

۶0/۱0/22پريسا  قاسمي 5
۱۳۶2/2/8امير  نام آور ۶
۱۳۶7/4/25رضا  وقاري 7
زينت  صرفه جو 8

۱۳28/8/۱۳عباس  زارعي  ۹

ف
رویدادرشتردی

۱۳۶0/۶/۳0مهدی  طاهرپور۱
۱۳5۶/۹/5داوود  صدری2

۱۳۳0/۱0/۱4مسعود  بدرطالعی۳     

۱۳۶۳/۱2/۱۶ميالد دافساری4    

۱۳5۹/۱/۱7مرضيه  بردبار5
۱۳5۹/۶/۳0آرش  بدرطالعی۶
۱۳۶0/۱/۶عليرضا  اسدبکی7
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ف
سیاهکلدیلمونردی

۱۳5۶/۳/۱5محمود  فرضی نزاد۱
۱۳۶5/2/۶منيزه  واحدقازيانی2

۱۳۶۶/۱/24مهدی  صديقی فشتالی۳     
حسين  رفعتی شالدهی4    

۱۳۳4/۱/۱4سيد هادی  حسينی5
۱۳۶۶/۱2/22سجاد  دقيق۶

۱۳5۶/۶/22محمدعلی  نقدی7

ف
مهرآژندبندرانزلیردی

فاطمه توکلی ايزدی ۱
 ۱۳28/۱/۱5    فومنی

۱۳۶0/۶/27صهبا منيرزاد2
۱۳۱7/۱/۱5غالمحسين منيرزاد۳     
۱۳58/4/28زهرا بيگناه مقدم4    

۱۳۳8/4/۱۹آصف احمدی آبکنار5
الهه احمدی آبکنار۶

۱۳22/۱/۱5غالمرضا قناعتی7

ف
رودبارردی

گروه 
نمایشی 

آراد
۱۳5۶/4/۱کاظم نظری برسری۱
۱۳۶4/۶/28گلنار قلی پور آغوزبنی2

۱۳70/۳/۱4علی قلی پور آغوزبنی۳     
۱۳50/۳/۱5مهدی فتحی برسری4    

زهرا بهاديوند چگينی5

ف
شروملنگرودردی

۱۳۳8/۶/۱0حسن صادق دقيقی۱
سيده مائده سيد هوشيار 2

۱۳۶۹/۱۱/۱۹لنگرودی

سيدمحمدصادق عابديني ۳     
۱۳44/۳/2۱گيالني

۱۳58/۶/۱0عبداهلل بهادری4    
۱۳50/۱۱/۶سيد سهيل حسنی5

ف
جهشرشتردی

۱۳58/۶/۱محمد رسائلی۱
۱۳5۹/۱0/25مجيد  کاظم زاده2

۱۳5۱/۱0/20الهه فرخی۳     

۱۳۶8/5/۳سيد سينا کوزانی4    

اسماعيل الله زاده5

۱۳58/7/۱2پروين طوفانی۶

۱۳۶۱/۱2/۱4محمد  کاظم زاده7

ف
ایجگرهبندرانزلیردی

۱۳2۶/۱۱/27عليرضا عيسی پور۱

۱۳۳2/۱۱/2علی اصغر کهن قنبريان2
شهرام حمدوی ۳     

سيده فاطمه حبيب 4    
۱۳۳۶/۹/7محمدی

۱۳۳4/7/۱7صادق واحدی ساحلی5

ف
پرمهتالشردی

57/۶/۱7مهدی سيف الهی ۱
علی رزمجو 2

روح اله بخت شاهی ۳     
۱۳58/2/2ديزگاه 

۱۳۶۱/۶/۱رسول برجی 4    
۱۳۶0/4/۱احمد  فرهادی طولی5
۱۳۶2/4/۱۱محمد امين فاروقی۶
علی اکبر رسول زاده7

ف
 تی تیآستانه اشرفیهردی

۱۳5۶5/5/۳پوريا کريمی دردشتی۱
حسين لطف پور 2

۱۳4۶/2/20جسيدانی

۱۳5۶/۶/4اميد کفشدار جاللی۳     
۱۳5۳/۱/2۱محمد رضا جعفری لفوت4    

محمد رضا پور علی 5
۱۳۶8/۱2/25کيسمی

۱۳۶۹/۶/20ميالد حسين زاده راحم۶

۱۳۶۹/2/2احمد الفتی فرد7

ف
ترنم وارش رشتردی

چیستا
۱۳۶0/8/2۱محمد پورجعفری صفت۱
۱۳22/2/۱4علی حاجعلی عسکری2

۱۳58/5/۳۱مصطفی مصيب زاده۳     
۱۳20/4/۱4اکبر محبوبی فر4    

۱۳۶0/2/۱ابراهيم حسن زاده5
۱۳۶8/۶/۱مريم يکتافرد۶
۱۳۶8/5/۱۱بيژن رحمتی7

ف
خورشیدرشتردی

سيد محمد حسنی کومله۱

عليرضا پارسی2

رضا حقيقی تطفی۳     

اکبر پور پاك نيا4    

فريبرز زيده سرائی5

محمد شکوری۶

خورشيد محب پور 7
شالدهی

ف
فرهنگبندرانزلیردی

۱۳45/8/۱۳فرهاد رحمان زاده۱

۱۳45/7/27محمد رضا حسين زاده2
۱۳۳۳/۶/20عباس پيشگاه بحری۳     
۱۳44/۱۱/۱۱عليرضا غاروريانی4    

۱۳۶۳/۱2/۳جواد الله دوست5

ف
آماردیسفومنردی

مجيد پرکار گشتی ۱-

سيد علی مرتضوی فومنی 2-

حسن ذره بين مقدم ۳-

طيبه فکوری حسين 4-
آبادی 

حسين انصاری 5-



محمدعلی پورجانی ۶-
فومنی 

کبری عليپور 7-

ف
سکوتلنگرودردی

۱۳5۹/4/2شيرين اخباری۱
۱۳۳4/۱2/7حجت اله عليپورصفاريان2

۱۳5۹/۱۱/4کميل احسانی فر۳     
۱۳۶۱/5/۱8حميدرضا شعبانی4    

۱۳۶5/۱2/۱2علی پارسامنش5

ف
دانشالهیجانردی

۱۳50/5/20علی بيداوسی۱
۱۳۶۶/2/2۶ميالد حسن نيا2

۱۳۶2/۱0/2سلماز محمدی دموچالی۳     
۱۳۶2/۳/28عماد سماك عابدی4    

۱۳۶2/۶/24اسماعيل رحيمی سروش5

ف
افرارشتردی

۱۳5۹/4/۹مهرداد هنرمند تميزکار ۱
۱۳۶۱/۱/2۱مهدی شايان 2

۱۳58/2/۱5نيما حسندخت فيروز ۳     
۱۳۶۳/8/۱مهرداد بخشی آبکنار 4    

۱۳۶4/2/۱4الناز ابروش مهدی5

ف
آفرینش رشتردی

۱۳5۳/7/۱7زهرا بردبار کوچصفهانی ۱
۱۳55/7/20ليال بردبارکوچصفهانی 2

۱۳۶۳/۳/۱7سميه گياهی ۳     
۱۳58/۱2/20محمد اسدالهی 4    

۱۳۶۳/2/۶مينا حسنی5

ف
لتورشتردی

حامد اخباری ۱-

ياسين طيب نعيمی 2-

مجيد کهريزی ۳-

غزل نعيمی 4-

آرمين طيب نعيمی 5-

ف
فجر رودبارردی

منجیل
حميد پورکان ۱

۱۳50/4/۱0کيومرث بابايی 2
۱۳40/۱/5ميترا يگانه ۳     
افسانه پورابراهيم 4    

۱۳۶۹/8/7کلشتری 

ريحانه پورابراهيم 5
۱۳۶۶/۱2/۹کلشتری

ف
اتفاقرشتردی

۱۳58/7/۱ابوذر آستاني۱
۶8/۳/۳0حسين نوري2

۱۳۶4/5/۱۶عباس نيکنام پيردهي۳     
۱۳۶2/۶/2فرشيد پيروي 4    

۱۳۳7/۶/۶مينا خداخواهان5

ف
روزنه رشتردی

سپید
عبدالحسين توشه۱

رضا توشه2

ميرحامد ۳     
حيدرنژادپيرکالچاهی

اسحاق مجيدی مبارکه4    

پرند رمضانپور رودبارکی5

ف
فیامینفومنردی

عليرضا عباسی۱

عادل عاطف محبوب2

علی سيفی زاده۳     

محمد رضا اکبری4    

سيد عبداله سيد کريمی5

ف
لوزاناملشردی

۱۳5۹/5/7همت شعبانی ۱
محمد امين2

۱۳55/۶/۳0نرگس فرضی کويخی۳     
مسعود اميری امام4    

۱۳5۳/۶/25مجيد پتکی5

ف
روزنه آبیصومعه سراردی

۱۳5۶/5/۱0مهدی مهربان۱
۱۳۶4/2/24رقيه ساجدی2

۱۳58/۱۱/۱5ليال مهربان۳     

۱۳25/۳/28رمضانعلی شکوفنده4    
۱۳4۱/۱0/2۶محسن اشرف خانی5

ف
هوسمرودسرردی

۱۳58/۶/20مرتضی زينل۱
۱۳۶۱/۶/۱0محسن پور نظری2

۱۳58/۹/20مينا رحمتی خشکرودی۳     
۱۳۶0/۶/۱2مريم بذرافشان4    

۱۳54/8/۱سيدرضا مولوی5
ف

لوتوسرشتردی

مصطفی غالمی ۱
۱۳۶2/۶/۱5استادسرايی

۱۳۶۳/۶/25سعيد ايرجی سدهی2
۱۳57/۶/۱۱حسين گلی احمد گورابی۳     
۱۳54/۱۱/۳0اسماعيل يونسی4    

۱۳۹5/4/۱سميه جاه طلب ضيابری5

ف
کاسپینآستاراردی

۱۳۶0/۶/۱سميرا صفر خواه۱
۱۳۶۳/۱/۱بابك زينالی2

۱۳58/8/27سيامك حسن زاده۳     
۱۳۶2/۶/2۶مريم عظيمی کهن4    

۱۳5۹/۱۱/4الناز سيف اللهيان5

ف
تلخکبندرانزلیردی

۱۳47/۳/۱مهدی دوگوهرانی۱
۱۳50/۱2/20افشين عموزاده ليچايی2
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۱۳۶5/2/24ميالد کی مرام۳     

۱۳4۱/۶/۱4محمد يوسف راد4    

۱۳54/۱2/25مريم نژاد5

محمود طالب سربازی ۶
۱۳47/4/2کژدهی

 محمد رضا نعيمی 7
۱۳48/۳/7کويشاهی

ف
آمارد گیله رشتردی

مرد
حميدرضا عليزاده ۱

۱۳55/8/22نشرودکلی

۱۳۳8/۱۱/۳0نرجس خاتون بدر طالعی2

۱۳۶2/۶/25هاجر نوروزی توچائی۳     

۱۳4۱/۶/20ناهيد فتوحی ابوابی4    

روح اهلل محمدی 5
۱۳57/۱۱/۱۱گيگاسری

لرستان

ف
شهرآشوببروجردردی

سعيد شجاعي۱

۱۳5۹/۶/۳0پژمان شاهوردي2
مسلم شکيبا فرد۳     

پريسا روزبهاني4    

محمد قربانعلي5

ف
دیالوگبروجردردی

۱۳50/۶/۳0محمد باجالن۱
۱۳۳۱/۶/۱2عبدالرضا فريدزاده2

۱۳5۶/۶/7اردشير برزگر۳     
۱۳۶2/۶/5حميدرضا شريعتمداري4    

۱۳54/۱2/28داريوش برزگر5

ف
کوچهبروجردردی

۱۳۳7/2/۱اسداله صمدي پور۱
۱۳54/۹/2۶علي شجاعي2

۱۳42/۹/20غالم عباس گودرزي۳     

۱۳۳۱/۱/۱2حجت اهلل عالي منش4    
۱۳42/۱0/۱0مهدي شجاعي5

۱۳5۶/۶/۱سعيد مقبري۶
۱۳۳/4/4عبدالمحمد عليزاده مقدم7
۱۳4۶/۱/۱مرضيه يزداني8
۱۳5۱/۱0/۱محمد عميد۹

ف
سیمرغبروجردردی

۱۳45/۱/2محسن زنگ زرين۱
۱۳5۶/۱/۱حميد آقايی2

۱۳5۶/4/۱رضا امينايی چترودی۳     
۱۳5۹/2/۱0محبوبه هدايت4    

۱۳۳8/۱/۱غالمرضا فريد5
مسعود سميعی۶

۱۳2۹/۱/۱0عليرضا ميم جعفری7

ف
کاکتوسدورودردی

شهاب امرايی رشنو ۱

محرم رحمت 2

جمشيد صالح نيا ۳     

فاطمه سرمدي نجف 4    
آبادي 

بهروز توحيديان 5

ف
صفیرخرم آبادردی

  ۱۳45/2/2 فرزاد زيدی نژاد۱
 ۱۳5۶/۶/۳گلشن حسنوند2

 ۱۳۶4/۶/5مسعود حسنوند۳     
 ۱۳70/۱۱/2۶طناز رك رك4    

 ۱۳5۱/4/۳قباد بيرانوند5

 ۱۳۶۱/۱2/۱7رزيتا طهماسبی۶

 ۱۳54/7/22سهيال جايدری7

ف
آس تئاتردورودردی

۱۳۶2/5/۱۳وهاب امرايی۱

مسعود لك                2

معاد سلمانپور۳     

محرم رحمت4    

سعيد پيامنی5

ف
سروشالیگودرزردی

۱۳44/5/۳عليرضا بيگلری۱
۱۳48/2/۱۶امير حسن محمد صالحی2

۱۳5۶/۶/۱۱مهری لونی۳     
۱۳4۳/۳/2خديجه قادراحمدی4    

  ۱۳۶8/5/8   توحيد آيت5

ف
پلکالشترردی

۱۳۶0/4/۱اميرمحمد حسنوند۱
۱۳۶۹/۱۱/۱۶احسان حسنوند2

 ۱۳70/۶/8رويا ابوالفتحی۳     

 ۱۳۶4/۶/5خديجه حسنوند4    
۱۳۶0/۶/2۳وحيد شيخی يگانه5

ف
آسمان آبیخرم آبادردی

۱۳۶۱/7/2رامين رسول زاده۱
۱۳۶۱/۶/۱2سميه شمسی پور2

ندا شاکرمی۳     

محمد حسينی4    

علی نيك پی5

ف
هفتالیگودرزردی

۱۳52/8/28مرتضی آذرفر۱

۱۳۶0/۱2/۱8حمزه سميعی فرد2

۱۳۶0/۶/25رضوان حاجی علی۳     
۱۳۶۹/2/2۹هادی کيان مهر4    

۱۳5۶/۶/25محسن اکبری5

ف
بارانالشترردی



علي مرادجاني ۱

سجاد کريميان 2

علي مومني هابيل ۳

سميه يوسفوند 4

مسلم صالحي 5

ف
نوین الیگودرزردی

صحنه
مهرداد توکلی ۱

اصغر صالح کوتاهی 2

عفت لونی ۳

مجتبی توکلی 4

هاجر لونی 5

ف
ازناردی

 ۶2/۱۱/۹محسن لك۱
 ۱۳5۹/8/۱علی آسترکی2

 ۱۳۶۱/۳/۱۶سميه جمشيدی۳     
 ۱۳۶2/۱۱/۱۳مهدی)کيانوش( همتی4    

 ۱۳۶2/۹/2تهمينه فرهادی5

ف
قابدلفانردی

 ۱۳54/2/5يوسف رضا مراديان۱
 ۱۳54/۱2/20محمد امير کريمي2

 ۱۳54/۱2/20کريم زارع۳     

 ۱۳۶۳/8/۱اکرم موسوي4    
 ۱۳5۹/۹/۱هادی نجفی5

ف
آسارهخرم آبادردی

پيمان کرم زاده ۱

سيد محمد طاهريان 2

رضا رضايی ۳

ستار طرهانی نژاد 4

شهرام وليخانی 5

ف
پرچیندورودردی

حجت اهلل خادم فرد ۱

سعيد فرامرزی 2

الهه کليايی ۳

طاهره خادمی 4

ندا جودکی 5

ف
تیادورودردی

يوسف لطفی زاده ۱

سولماز نصرالهی 2

فاطمه زلقی ۳

محمد علی پور 4

ابراهيم پوالدوندی 5

ف
ماندگاربروجردردی

حسين فالمرزي ۱

محمد ميرزايي 2

سيد حميد رضا ۳
شريعتمداري 

پريسا خراساني 4

مهدي نوره 5

ف
کاسیوخرم آبادردی

۱
  بهزاد پاکدل

۱۳5۳/4/20
۱۳۶۱/۳/۱مريم خورشيدوند2

 ۱۳۶۶/۶/۳0سجاد پاکدل۳     
 ۱۳7۱/۱/۱فرشيد احمدي4    

 ۱۳۶۶/۶/۱2فرشاد احمدي5

ف
پنداربروجردردی

مرتضي هرمزي نژاد۱

نازنين مهاجر حسيني2

سحر مقصودي۳

مهتاب زند4

زهره سالمت5

عرفان مقصودي۶

عباس خسروي7

ف
نیرواناخرم ابادردی

اسنفديار ماليری ۱

محمد باقر مردای فر 2

امين مردای فرد ۳

ابوذر فرجی 4

بابك لطيفي 5

پژمان باقري پور ۶

فائزه خوانساری 7

ف
کاسیوخرم ابادردی

بهزاد پاکدل ۱

مريم خورشيدوند 2

سجاد پاکدل ۳

فرشيد احمدي 4

فرشاد احمدي 5

مازندران
ف

پیاده رو بهشهرردی

۱۳۶4/04/۱۱عمار اکبرپور علی تپه۱

۱۳54/۱0/۱4عباس دامغانيان2

۱۳۶۱/04/2۹مهدی برنجی۳     

۱۳۶5/0۱/25آرمان غفاريان4    

۱۳5۹/0۱/0۱سيدمصطفی نبوی کالته5

ف
بارانبهشهرردی

۱۳۶۳/0۶/20رضا عموزاد مهديرجی۱

منوچهر عموزاد 2
۱۳58/0۱/۱0مهديرجی

۱۳۶۱/04/۱5امين الهی۳     

۱۳۶۱/۱0/24علی يخکشی4    

۱۳۶4/0۶/۱0سجاد وليزاده5

ف
آکادمی ساریردی

۱۳۶۳/0۶/20رضا عموزاد مهديرجی۱

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



منوچهر عموزاد 2
۱۳58/0۱/۱0مهديرجی

۱۳۶۱/04/۱5امين الهی۳     

۱۳۶۱/۱0/24علی يخکشی4    

۱۳۶4/0۶/۱0سجاد وليزاده5

۱۳۶۳/0۹/25محمد فضلی۶

۱۳۶2/02/۱۱سامان فالحپور7

ف
ویشار  بهشهرردی

سيدابراهيم عمادی ۱
۱۳44/02/08نوکنده

۱۳24/0۹/۱4محمد يوسفی2

۱۳58/0۶/0۱علی کشاورزيان۳     

۱۳5۶/02/20محمدرضا اسحقی گرجی4    

علی اکبر چهاردهی 5
۱۳۶۱/02/20باالدهی

۱۳۶8/02/0۹فاطمه محبوب اليزال۶

۱۳48/0۱/0۱حسين فقانی7

ف
سایه   قائم شهر ردی

۱۳4۱/۱۱/08رجبعلی فالح۱

۱۳۳۶/02/02بهرام نجفدری2

۱۳27/0۶/05رشيد بابازاده۳     

۱۳2۹/05/0۱ايرج الياسی4    

۱۳۳۱/04/۳0نبی اهلل مهمان نواز5

۱۳۶۱/0۶/05مريم الهاميان۶

۱۳45/0۱/0۱طيبه مقدم7

ف
گپساریردی

۱۳57/0۶/20مهدی رمضانی۱

۱۳۶۱/0۱/0۱محمدرضا پهنابی2

۱۳۶۳/0۶/۳0ونوشه گلپايگانی۳     

۱۳58/۱۱/28بهنام مجرد4    

۱۳۶۳/0۶/۱2افروز کشاورز5

۱۳57/0۶/05اردشير تيموری۶

۱۳۳4/0۳/07محمد منصوری7

ف
صحنه بابل ردی

۱۳47/0۳/02عباسعلی ابوالحسنی۱

۱۳5۱/0۶/۱5مهدی قاسميان اميری2

حسن کامبيز ميرزايی ۳     
۱۳54/0۹/20مقری

۱۳47/0۱/۱۶محمد رشيدا4    

۱۳2۱/04/22کيوان سعيدی زند5

۱۳۶2/07/2۶فاطمه مينو طوسی۶

۱۳44/۱2/04بيژن راستگو7

۱۳44/07/0۶مصطفی مکبری8

۱۳5۳/05/28ناهيد رجب پور عزيزی۹

ف
سمندر  بهشهر ردی

۱۳5۶/04/0۹احمدرضا محمدی۱

۱۳۶5/05/۱2وحيد کبيری2

۱۳۳8/04/۱4قدير اسدی۳     

سيدمحمد موسوی 4    
۱۳۶0/0۶/20خورشيدی

۱۳۶۳/0۱/04حميد رحيمی نژاد5

ف
سیرانگبهشهرردی

۱۳۳۱/۱۱/07الهيار هزارجريبی۱

۱۳۶0/04/08مهيار هزارجريبی2

۱۳2۶/04/04عبدالعلی محمودجانلو۳     

۱۳۳۳/0۱/0۱عليرضا علی قليان4    

معصومه  سارا يزدانی 5
۱۳۶5/05/2۱طوسی

۱۳۶۳/0۱/2۳سمانه تقی پور۶

۱۳50/04/05فرهاد نقدعلی7

ف
ثانیه بهشهرردی

محمدمهدی خليل ۱
۱۳۳4/0۹/۱۹خليلی

-سيدولی اله عمرانی2

۱۳5۹/05/20الهام ابراهيم پورگرجی۳     

۱۳۶5/۱0/28محمد جوادی4    

۱۳54/۱۱/24حسن جعفری5

ف
آبینه قائم شهر ردی

اسفنديار بهاری ۱

ضياء فضل اله پور بالف 2

عادل فرنودی ۳

پويا بهاری 4

فائزه احمدی کرد آسيابی 5

ف
همرهان محمود آباد ردی

۱۳۶8/0۹/۱2طاهره محمدی۱

۱۳47/۱0/۱2احترام حسين پور2

حميدرضا گل محمدی ۳     
۱۳۳7/۱۱/04توان دشتی

۱۳۶۶/0۱/08حسن رامی4    

۱۳7۱/05/2۳عليرضا دورافکن5

ف
مهرساریقائمشهرردی

۱۳۶۱/02/22صاحب آهنگر دارابی۱

۱۳۶۳/04/04فاطمه مکاری2

۱۳۶۱/۱0/04مرضيه مکاری۳     

۱۳۶۱/0۶/۱8حسين قربانی کرچائی4    

۱۳۶۱/0۶/24محمد پناهی5

۱۳۶۳/۱2/24امين وطنی شهميرزادی۶

۱۳۶0/0۶/0۶حديث زارع نژاد7

ف
موالنا نوشهر ردی

۱۳5۹/05/0۳ميثم زندی۱

۱۳۳۶/0۳/۱4مسعود اجداديان2

۱۳۶۹/0۶/۱5فاطمه زندی۳     

۱۳۶5/0۶/28ساناز پورعلمی4    

۱۳۶8/0۱/0۱سيدپژمان حسينی5

۱۳۶8/04/22زينب ترك۶

۱۳۶2/۱۱/22مريم زندی7

ف
قاصدک  ساری ردی

۱۳۳7/0۹/2۶حسين باغبان مازندرانی۱



۱۳۶۹/۱۱/0۹سيدمهدی ميرتبريزيان2

۱۳۶8/02/0۳محدثه يداله پور۳     

۱۳۶7/0۹/20تيمور نوربخش والشدی4    

۱۳۶5/۱۱/۱0فاطمه مرادی5

ف
گمان   قائمشهر ردی

۱۳5۹/05/۱0عباس ميار۱

۱۳۶۱/04/20خدايار رضوانی2

۱۳۶۱/02/۱7رحمان قدمی۳     

۱۳۶2/07/۱5مصطفی ساری خان4    

۱۳۶۳/0۱/0۱حديث ميار  5

ف
جاویدانآمل ردی

۱۳52/0۳/0۳شعبان عليجانپور۱

۱۳55/07/0۱سيدعلي حسيني روکش2

۱۳۶2/05/24محبوبه عليزاده۳     

۱۳55/0۶/۳0حشمت اله شجاع4    

۱۳55/0۳/۱4پيمان اسفندياري مقدم5

ف
عالمت آمل ردی

سوال
۱۳5۹/0۶/۳0مژگان نوروزي۱

۱۳5۳/۱2/0۱مهناز ساالري2

۱۳۶4/0۶/25مجتبي امدادي۳     

۱۳70/0۶/0۳رضا بحري ايرايي4    

۱۳58/0۳/0۶مرتضي شريعتي الريجاني5

ف
بیتبابل ردی

۱۳۶0/05/07محمد شجاعی۱

۱۳۶2/۱۱/27علی محمودی چوبی2

۱۳۶۳/0۱/۱۹روجا رنجبر۳     

۱۳۶5/0۶/۳۱محمدمهدی گدازگر4    

۱۳۶۱/04/2۶علی آقاجانی افروزی5

ف
سونرآمل ردی

۱۳58/0۳/27غنچه شکوهيان۱

۱۳۶0/0۳/2۳سانازکفايتی2

۱۳۶0/0۶/2۶محسن اردشير بهرستاقی۳     

۱۳۶۹/0۳/2۱محمدرضا شجاعی4    

۱۳۶۹/0۶/۱5سعيد شفيعيان5

ف
تالیکاگ آمل ردی

۱۳52/0۶/0۳امير اميرنيا۱

سيداسماعيل مدنی 2
۱۳۶2/0۶/27مشايی

۱۳42/۱۱/0۱شيرين نادری مقدم۳     

۱۳۶۳/04/04مجيد شعاعی4    

۱۳50/0۱/۱2مرضيه برزگر5

ف
تاللونوشهرردی

۱۳4۹/04/02رضا پاك نژاد۱

۱۳55/0۶/۳۱عليرضا واقف2

۱۳۶۶/0۶/28هادی حسن زاده۳     

۱۳5۹/0۶/۱2غالم مسکين فام4    

۱۳5۹/0۹/04جمال تيموری5

ف
معاصرتنکابنردی

تنکابن

۱۳4۳/02/۱2داريوش شافی۱

۱۳۶2/0۹/۳0فريبرز رسولی پور2

۱۳5۱/04/20ضيا ولوی۳     

۱۳۶7/۱2/02سيدسجاد دين پرست4    

۱۳۶۶/0۱/۱5گالره ازکيا5

ف
شوال تنکابنردی

۱۳5۹/0۳/۱۶سيدجواد صادق حسينی۱

۱۳۳8/۱2/05ابوالقاسم طالبی2

۱۳48/05/0۶عليرضا شاعرپور۳     

۱۳57/0۶/2۹الله شعبان نشتايی4    

۱۳57/0۶/02ليلی صادق حسينی5

ف
آریای جوان تنکابنردی

۱۳۶2/0۶/۳۱عليرضا هنربری۱

۱۳۶5/05/07منصور خاکساری2

۱۳۶5/05/07نعيم صالحی۳     

۱۳5۳/۱0/04الهام اسمعيل زاده4    

۱۳58/0۶/20عبدالرحيم ناظريان5

ف
تالی تنکابنردی

۱۳50/۱2/۱0سعيد اميرکاليی۱

۱۳27/07/0۶حسين حيدرزاده2

۱۳۶۶/0۶/۳0احمد نصری۳     

۱۳58/0۱/۱۱مهدی اميرکاليی4    

۱۳۶8/05/02توحيد محمديان آهی5

۱۳5۹/02/۱0طاهره قلی تبارعمرانی۶

۱۳۶۳/۱0/04رقيه اسکی کرمانی7

ف
وفا تنکابنردی

۱۳52/۱0/0۶مصطفی سليمانی نژاد۱

۱۳۶2/0۳/27شفق نصراهلل پور2

۱۳۶۳/04/۱۶سيدآريان موسوی۳     

۱۳۶۱/0۱/05يوسف سليمانی نژاد4    

۱۳48/0۶/02صابر صفاری5

ف
شیدا  ساریردی

۱۳4۶/0۱/۱4سيدعلی شيدايی فر۱

۱۳58/08/۱۹طيبه رستميان مقدم2

۱۳۶4/0۶/28محمد اخالقی۳     

۱۳50/05/20مهدی خادمی4    

۱۳5۹/04/0۱مريم آقاجانی5

ف
ایران شهر آمل ردی

۱۳۶4/05/۱2مرتضی صادقيان۱

۱۳۶۱/0۳/۱5سحر مشرفی2

برزين محبوبيان۳     

۱۳۶8/04/2۳محمدجواد ايزدی نياکی4    

۱۳54/04/02رضا اميرصالحی5

۱۳۹۶گروه های ثبت شده تئاتری استان ها |



ف
خش ساری ردی

۱۳۶۶/۱2/2۶علی اصغری قاجاری۱

۱۳72/0۶/08طاهر بالوئی2

۱۳۶۶/08/۱8محمد سام۳     

۱۳70/0۹/28الهام آذری4    

۱۳70/۱۱/2۱علی طالبی5

ف
جاوید ساری ردی

۱۳۶۱/0۶/22مجتبی دهدار۱

۱۳58/0۹/2۶محبوبه ارميانی2

۱۳۶۹/07/0۱محسن فرقانی۳     

۱۳۶5/0۶/25مهدی ابدی4    

۱۳۶8/07/0۱محسن عسکری5

ف
فرهنگ قایم شهرردی

۱۳۳۹/04/0۱حسينعلی بينوايی۱

۱۳58/05/04محسن صفری2

۱۳۶8/0۹/0۳محمدامين رهبر۳     

۱۳۶۱/02/20فاطمه محمدی4    

۱۳۶۶/0۶/24سياوش فالحپور5

۱۳2۹/0۳/۱0محمود جباری۶

۱۳۶4/02/۱۹حجت اله احمدی7

ف
تابشنکاردی

۱۳52/0۱/02غالمرضا بامتی طوسی۱

۱۳55/04/۱0علی اصغر رضايی2

۱۳۶۹/02/۱۱جواد رضايی۳     

۱۳58/0۳/04خليل غالمی سفيدکوهی4    

۱۳55/05/0۱احمد خدادی5

ف
تیرنگساریردی

۱۳58/۱۱/۱2 ياسرمحمودی برنتی۱

۱۳52/07/0۱عليرضاسعيدی کياسری2

۱۳۶۱/0۶/۳0مصطفی اژدرپورمنفرد۳     

۱۳57/۱۱/۱8نداحبيبی احمدآبادی4    

۱۳40/0۱/0۱جان اهلل وليزاده5

۱۳2۶/0۹/0۶هوشنگ رضايی۶

۱۳58/07/0۱سيدحسين ساداتی7

ف
آموت هنربابلسرردی

۱۳57/۱2/۱2اميرحسين فالحت پيشه۱

۱۳۶5/04/22امين باقری 2

۱۳58/0۶/۳0عبدالحسين پورشرفشاده۳     

۱۳۶۳/05/۱0سيده نسترن ميرسنجری4    

۱۳70/0۶/20مصطفی تقی زاده5

ف
تئاترفردارامسرردی

۱۳54/0۱/07هوشنگ اميدی نژاد۱

۱۳5۶/04/05طيبه عليخانيان2

۱۳48/04/02حميدرضادلشب۳     

۱۳۳۱/0۶/۱0سيدصدراقاسمی4    

۱۳۳8/0۳/02فرزاد مسرور5

ف
آفرینشساریردی

۱۳72/04/05سيدحسن شيدايی فر۱

۱۳4۹/04/28اکرم رادخواه2

۱۳77/۱2/2۶سيدمحمد شيدايی فر۳     

۱۳58/۱2/28مريم فرجی 4    

۱۳48/0۱/۱5سيدحسين شيدايی فر5

مرکزی

ف
پیاماراکردی

فرهاد رحمتی کرهرودی ۱

فروهر رحمتی 2

حسين جهان گيری ۳

محمد حسين غالمی 4

الدن بهرامی يان زاغه 5

ميثم صالحی مرزيجرانی ۶

فاطمه نجفی مهر 7

ف
عشاقخمینردی

شمس اهلل اکبری ۱

حميد عرب 2

رضا عباسی ۳

حسين کرمی 4

اشرف فرقدان 5

فرشته طاهری ۶

روح اهلل رضايی 7

ف
کاتارسیساراکردی

سعيد زارع ۱

امير زاوش 2

عباس احمدلو ۳

حسين محمدمرادی 4

حسين باجالن 5

حسام الدين لك ۶

آرش زرنيخی 7

ف
نیوشادلیجانردی

حسن قاسمی ۱

علی ابراهيمی 2

رحمان ابراهيمی ۳

مرتضي قاسمي 4

محسن رجبي 5

ف
فریاد تجربهاراکردی

خليل ا خسروبيگی ۱

ناصر کريمی نيك 2

سميه سبزيچی کرهرودی ۳

بهمن پارساآرا 4

سيدمحمد محمدی 5

حشمت ا زارعی ۶



رضا ميرزايی 7

ف
طالباراکردی

شهرام سلطانی ۱

غالم عباس سلطانی 2

اعظم سليمانی ۳

حميده متولی 4

شايان سلطانی 5

عادل عزيزنژاد ۶

آتنا فارسيجانی 7

ف
اشک و اراکردی

لبخند

غالمرضا يونس فرد ۱

ايمان ملکی پور 2

اميد عباسی ۳

رضا مظفری 4

سيد صائب مير 5

ف
ریشه در ساوهردی

بیشه

معصومه شعبانی ۱

سيد عباس طباطبايی 2
حسينی 

مهدی اوشی ۳

حديثه شعبانی 4

محمد چهره قانی 5

ف
سادهاراکردی

خداداد خدام ۱

محمد صمديان 2

ازاده خنجری ۳

فرهاد مداحی 4

پيام عزيزی 5

خاطره مسلمی ۶

محسن ساسانی 7

ف
موج نوساوهردی

حجت رحيمی ۱

عليرضا جنتی راد 2

الهام تقوی ۳

حسين صالحی مشاور 4

علی خاکپور 5

داود ناظمی ۶

فاطمه خادمی 7

ف
شهید سبط ساوهردی

احمدی

علی اصغر سعادت پور ۱

مهدی جوکار 2

هاجر اسحاقی ۳

مجيد پژوه 4

زهرا فخاری 5

ف
مسیحااراکردی

مريم ملکی ۱

زهرا بزارشی 2

پژمان محمودی ۳

حميد صالحی 4

بابك روزبه 5

ف
چهره های آشتیانردی

بی نقاب

عباد کريمی آشتيانی ۱

محسن سليمانی آشتيانی 2

هادی رضايی آشتيانی ۳

احسان اله حضرتی 4
آشتيانی 

طيبه ميرائی 5

ف
سایه روشن ساوهردی

ساوه

عليرضا رضی ۱

مهدی ملکی بيگدلی 2

اکبر صديف ۳

مصطفی صديف 4

علی بهمن پور 5

ف
بازیدلیجانردی

عبدالرضا فتحی سقزچی ۱

سيد مهدی جاللی 2

علی محمدی ۳

مصطفی پاداشی 4

مريم حافظی 5

ف
کوچهاراکردی

افق ايرجی ۱

سعيد آهنگران مقدم 2

محمد جواد شريفی ۳

نفيسه مهری 4

جاويد پناهی 5
ف

چامهاراکردی

سعيد کمانی ۱

فائزه نظری 2

مرتضی عليدادی ۳

الهه فربدزاده 4

پوريا رضايی 5

ف
آروین آشتیانردی

داود مقصودی ۱

رضا مقصودی 2

جعفر فرهاد خانی ۳

هادی توکلی 4

محدثه سربندی 5

ف
تن ها خمینردی

مهدی محمدی ۱

مهناز حسينی 2
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مهدی خسروی ۳

محمد جواد طاهری 4

نگار سرلك 5

ف
تجربهدلیجانردی

سيدهادی رضوی ۱

جواد صفری 2

ليال احمدبيکی ۳

رضا سهرابی 4

غالمعلی صفری 5

هرمزگان

ف
تیگاررودانردی

مهران محمودزاده ۱
دهبارزی

صالح صالح زاده2

مرضيه کريمی۳

ساناز نجفی4

ف
انگاره مینابردی

علی رحيمی شهواری ۱

عبداهلل خداکريمی 2

شيوا قاسمی گوربندی ۳

جاويد سفالگر 4

علی رحيمی شهواری 5

خالد رحيمی شهواری ۶

حامد رحيمی شهواری 7

ف
جوالسکرودانردی

مصيب داوری ۱

عاطفه اقتداريث 2

شايان عباسپور ۳

مصطفی داوری 4

مهرزاد نجفی 5

اسحاق زاهدی ۶

ميالد صفايی 7

ف
صدف مینابردی

باقر رمضان زاده ۱

حبيب اله ناصری 2

معصومه عبدالصمدی ۳

عبدالکريم حمزوی 4

تابنده عسکری مينابی 5
نژاد 

رضا بابا يوسفی ۶

زيبا سبحانی مينابی 7

ف
ابوذرمینابردی

ايوب رحيمی شهواری ۱

جعفر قاسمی 2

ابوالقاسم احديان ۳

حسين زاهدی 4

ماهان صابری 5

آمنه اکبری ۶

نسرين صابری 7

ف
تارسبندرعباسردی

رضا غريب زاده دريايی ۱

ياسين بهرامی 2

محمد حمزه وی سرخايی ۳

طيبه زندش 4

اسحق آزادبخش 5

ف
کارگاهبندرعباسردی

مجيد سرنی زاده ۱

مهدی عطايی دريايی 2

مجيد جمشيدی ۳

راضيه ذاکری 4

رحيمه ايرانمنش 5

مجيد کشاورز ۶

مجيد بشکال 7

ف
آینه جنوب رودانردی

عليرضا داوری ۱

کورش سلمانی 2

فريده سلمانی ۳

مريم ساالری نسب 4

ابراهيم اسفندی 5

ف
ابوذربندرعباسردی

حسين کريمی پوری ۱

عبدالرضا بلوچ نژاد 2

الهام عليزاده ۳

ليال غالمی 4

شکوفه رضائی 5

ف
گردونبندرعباسردی

هومان محسن زاده ۱

رضا جوشعار 2

جواد بهرامی ۳

محمدعلی قويدل فرد 4

محمد جوشعار 5

ف
تگرودانردی

علی اصغر کمالی ۱

مخمد رهبری 2

مصطفی نجفی ۳

زهرا شريفی 4

رضا روزرخ 5

ف
گلپنگبندر عباسردی

حسن رونده ۱

سارا توکلی 2

عليرضا زارعی ۳

عصمت رضاپور 4



فهيمه آصفری5

ف
البستربندرخمیرردی

حسين محمد حسينی ۱

احمد شنبه نيا 2

مرضيه آزادی خالص ۳

مرتضی شنبه نيا 4

صالحه ايران منش 5

ف
لورقشم ردی

اميد الماسي نيا۱

حميد الماسي نيا2

پريا علينقي۳

سارا نظيري يان4

الهه نوروزيان5

همدان

ف
آریاهمدانردی

سعيد باغبانی نير۱

سعيد پورشعبانيان2

محسن تيما۳

بابك ابراهيمی4

مليحه جاويد عهد5

اصغر فاميل ستاری۶

مجيد شهبازی7

ف
بوعلیهمدانردی

سيد محمد جواد ۱
کبودراهنگی 

نصراهلل عبادی 2

سهراب نيك فرجاد ۳

سعيد محموديان 4

اکرم عرفانی 5

ناهيد دولت پور ۶

مجيد رسولی 7

اسداهلل ملکی 8

بيت اهلل اسدی ۹

ف
فریادهمدانردی

رضا روان ۱

حسين صفی 2

سيد محمود حکمتی ۳
اطهر 

ابراهيم طاهری 4

معصومه بهاره جليليان 5

حميد ترابيان ۶

بهروز ناصر شريعتی 7

محمد مهدی کلهری 8

عباس رجب زاده ۹

ف
ساراهمدانردی

بهرام دوست قرين ۱

عباس دوست قرين 2

شهرام صمدی نيا ۳

سميرا پاشايی 4

مصطفی بيگی 5

محمد نجاری ۶

امير بختياری 7

عليرضا گنجه ای 8

حميد رضا کاظمی ۹

ف
راسپیناهمدانردی

فرزاد لباسي ۱

فريبا يعقوبلو 2

فرهاد لباسي ۳

مسعود کياني نيا 4

سيده معصومه زيوري 5
حسيني پور 

قادر شهسواري ۶

ف
صحنههمدانردی

محسن پورقاسمی۱

فاطمه پورقاسمی2

اردشير ثريايی۳

محمد هادی مواليی مکرم4

محمدرضا عباسی5

ف
بارانمالیرردی

علی ضيايی۱

محمد قاسمی2

پری بارانی۳

مهدی بيات4

رضا باغبان5

ف
اندیشهرزنردی

حميد رضا عليخانی هرمز ۱

مجيد قديمی2

مهدی عزيزی۳

عبدا عادلی ضاحك4

جواد غفاری5

ف
مادهمدانردی

احمد بگرليان ۱

نيما بيگلريان 2

محمد مهدی چايانی ۳

نوشين بگرليان 4

غالم رضا مهری 5

محمود ممدوح ۶

صابر دارپوی 7

ف
سایههمدانردی

کيانوش بهروزپور ۱

اصغر فکور 2

اسماعيل طاهری ۳

مرتضی تحصيلی 4

محمد حسن کوثری 5
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۶

منيژه احمدی 

حميد رضايی مجد 7

ف
دریانهاوندردی

ميثم مرادی ۱

مسعود رضی 2

علی ميرزا سيف ۳

حسين محمودوند 4

يعقوب مهراد 5

ف
سپید و مالیرردی

سیاه
مهدی حبيبی ۱

نرگس خاك کار 2

مسعود روستا ۳

سياوش وفايی نژاد 4

الهام رياضت 5

ف
هناسهمالیرردی

روح اهلل صالحی ۱

روح اهلل پارسايی کيا 2

حميد بهزادی ۳

مانا پوراسد 4

مهدی يعقوبی 5

ف
یاس کبودمالیرردی

مهدی روزبهانی ۱

سيده زينب مير معينی 2

فروزان حسينی ۳

زهير کزازی 4

سميه حيدری 5

ف
پژواکهمدانردی

محمد علی مهيمنی ۱

مريم رازانی 2

نفيسه صالحی ۳

مزدك مهيمنی4

مازيار مهيمنی 5

ف
صورتکهمدانردی

فوآد ابراهيميان ۱

مرضيه درخشان نيا 2

رضا افشاری ۳

مهدی کوثری يگانه 4

ندا پيله ور 5

یزد

ف
پویایزدردی

محمدتقی احتياط ۱

احمد علی مهدی نژاد 2

محمدرضا صارمی ۳

اميررضا وزيری 4

محمدرضا صاحب جالل 5

عباس راغبيان ۶

محمدمهدی فتاحی 7

ف
فجرمیبدردی

حسين آقائی ميبدی ۱

وحيد احمدی 2

نيکخواه رجبی ميبدی ۳

بهاره السادات آقائی 4
ميبدی 

محمد علی برزگر بفروئی 5

محسن دهقانی فيروز ۶
آبادی 

نسرين اسحاقيه 7

ف
پوریای ولییزدردی

محمدرضا ابوالحسنی ۱
باجگانی 

محمد محمدسيفی 2

نادر نظافت ۳

فاطمه توانگرمروستی 4

محمود گلکار 5

محمدرضا شريفی ۶
اشکذری 

محمد حسين غفاری فرد 7

ف
چاپاریزدردی

سيد بابك طباطبايی ۱

علی محمد ناصر بافقی 2

پاشا بدرود ۳

حميد محسناوی پور 4

محمدرضا زبرجدی 5

حامد مهريزی زاده ۶

کرامت يزدانی 7
ف

جوانمیبدردی

محمد جواد آقايی ميبدی ۱

جعفر جعفرزاده 2
فيروزآبادی 

خليل عبيات ۳

سيد جواد عظيمی دخت 4
شورکی 

عليرضا سيفيان 5

سعيد رضائی ده آبادی ۶

محمد حسين مشك 7
آباديان 

ف
کریاسیزدردی

علی جاور ۱

وحيد آبرود 2

صديقه مطلق ۳

زمان ارکمان 4

زهرا زين الدينی 5

سعيد خبيری ۶



حسين افروز 7

ف
پیوند یزدردی

محسن جاور ۱

مريم السادات هاشمی 2
شاهدانی 

افشين مجاهد ۳

سيد محسن افزونی 4

حسين حيدری 5

ف
شاخ نبات ابرکوهردی

اسماعيل اخالقی ابرقويی ۱

سعيد قمری 2

ابوالفضل صادقيان ۳

محمد حسن پورحاصلی 4

عاطفه اکرمی 5

ف
نسیم صدوقردی

رضوانشهر
مجيد کرمی مجومرد ۱

سيد حسين پوررضوي 2

اکبر حاتميان ۳

حميدرضا رفيعي مجومرد 4

مهدی کرمی مجومرد 5

ف
تلنگراردکانردی

شهاب قانعی ۱

حسين قانعی 2

ميالد قانعی ۳

رحمان دهقان منشادی 4

بهزاد شفيع زاده 5

ف
کارگاه مهریزردی

تجربه

مسلم زارع بيدکی ۱

محمد نعمتی 2

عليرضا آرامی ۳

زهرا زارع بيدکی 4

عليرضا زارع بيدکی 5

ف
طنز آوراناردکانردی

حسين مروتی شريف آباد ۱

آرزو دهستانی 2

علی هاتفی اردکانی ۳

حميدرضا هاتفی اردکانی 4

ابوالفضل پورچاپی 5
اردکانی 

ف
تماشاخانهمهریزردی

محمدحسن ابويی ۱
مهريزی 

ابوالفضل ميروکيلی 2

عاطفه ابويی مهريزی ۳

محمد حسن کشاورزی 4

حسين ابوئی مهريزی 5

ف
شقایقاردکانردی

محمد علی زمانيان ۱

محمود کمالی 2

يوسف بهجتی ۳

محمد رضا مهديزاده 4

سيد مهدی طبائی 5

ف
آرسویزدردی

صادق نصيری ۱

عليرضا خورشيد نام 2

مهرنوش مقيمی ۳

سيد حسين پيغمبری 4

احسان زرين آبادی 5

ف
رویشتفتردی

محدرسول شجاعی تفت ۱

الهه نظريان 2

محسن فالح تفتی ۳

سيدولی عرب زاده 4

مجتبی ملك ثابت 5

ف
یاساردکانردی

افسانه زمانيان ۱

شاهپور زمانيان 2

محمدعلی نصيری ۳

محمود فقرايی 4

محمد درا 5

ف
دانش اشکذرردی

پژوهان
احسان دهقانی ۱

امير حسين دهقانی 2

فاطمه بمانی ۳

امين دهقانی 4

ابوالفضل راسته 5
ف

طلوع مهرصدوقردی

جمال دهقانی اشکذری ۱

محمد حسن دهقانی 2
اشکذری 

نبی ايوبی اشکذری ۳

مصطفی دهقانی اشکذری 4

مصطفی سديدی 5
اشکذری 

ف
سفیران نیرتفتردی

محمدرضا دهقان نيری ۱

سجاد دهقان نيری 2

محمد احمد نيری ۳

محمدحسن احمد نيری 4

علی دهقان نيری 5

ف
کوثر میبدردی

عليرضا آقائی ميبدی ۱
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سيد مهدی پور جعفری 2

حاتم بحرانی پور ۳

نادر دهقانی فيروز آبادی 4

سيد ابوالفضل دهقانی 5
فيروز آبادی 

ف
پیک یاس میبدردی

احمد برزگر بفروئی ۱

محمدحسن حائری نسب 2

مسلم برزگر بفروئی ۳

سعيد عليزاده 4

مرضيه محمدی علی بيك 5

ف
مهرخاتمردی

ذبيح اله محمودی ميمند ۱

اکبر عمادی هاشم آبادی 2

عليرضا ثقفی ابرقوئی ۳

مجتبی ابوالحسنی هراتی 4

کرامت اله عطائی 5

ف
بارانیزدردی

مرتضی کوراغلی ۱

حسن کوراغلی 2

محمد رضا اميرخانی ۳

علی هويدايی 4

محمد رضا شوق الشعراء 5

ف
آئینهمیبدردی

سيدناصر امامی ميبدی ۱

علی پايدار 2

بيژن پروری ۳

کامران پروری 4

محسن کريمی 5

ف
پتواژیزدردی

احمد ندافی مجومردی ۱

محمود دهقان هراتی 2

مجتبی الله زاری ۳

عباس مالزينلی 4

مجيد جواديان زاده 5

ف
مااردکانردی

جواد کمال آبادی ۱

محمدجواد شاکر 2

محسن فتاحی ۳

مريم نداف 4

سعيد برخورداری 5

ف
کارگاه یزدردی

کوچک
محمد علی شکاری ۱

مهدی قانع 2

محمد رضا ارکان ۳

فهيمه سهيلی 4

علی اصغر باروتکوب زاده 5

ف
شیدیزدردی

احمد شهرياری راد ۱

مهدی مالکی 2

حکيمه مومنی ۳

وحيد ابوئی 4

سيدمجتبی مديرطاهری 5

ف
اندیشه یزدردی

پویا

فاطمه دهقان ۱

محمد جباری 2

مجيد عظيمی نيا ۳

کامران فرضی 4

مهرداد جباری 5

ف
باهمیزدردی

جعفر دل دل ۱

علي دهقانپور 2

محمدرضا اسکندري ۳

مهدي محمدي 4

ابراهيم سرداري 5

ف
فانوس شببافقردی

محسن دهقان ۱

اميرعلی رسولی فرد 2

عباسعلی حاجی شمس ۳
الدينی 

امين رحيمی پور 4

مهدی گلستانيان 5

ف
رسالت بافقردی

بافق
سيدمحمدعباس زاده ۱

بافقی 

علی اصغرموفق 2

علی طالعی بافقی ۳

الهام ملك زاده بافقی 4

سيد کاظم عباس زاده 5
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۹۱۳۳۱5757۱۱۳۳۹/5/2

0۹۱۳۳۱۱0284۱۳55/۳/25شهاب غزالی

0۹۱۳۳۱۱2474۱۳5۹/7/27اسماعيل موحدی

0۹۱۳۳2۶8۱44۱۳52/۶/۱۶ منصور قربانی

0۹۱۳۱0500۶7۱۳5۶/4/2محسن عرب زاده

اردبیل

 سيدرضی محمودی : رئيس
 انجمن

۹۱45۹۶22۹4۱۳4۹/۱/۹

0۹۱4۱528۶۹8۱۳4۹/۳/28 جاويد رخشانی : نائب رئيس

۹۱4۱5702۳۶۱۳40/5/۳0 ناصر رهنما

ایالم

0۹۱8۳428۳۹5۱۳5۹/5/۱5سعيد خيرالهی : رييس انجمن

 مصطفی کوليوندی:
نائب رئيس 

0۹۱8۹4۱۳755۱۳۶2/5/2

0۹۱28۶۶۱245۱۳۶۳/۶/۳0 محمد اکبريان کهره

بوشهر

 جهانشير ياراحمدی : رئيس
انجمن

۹۳۹4522۱25۱۳52/۶/20

0۹۳8080۳۹44۱۳48/۶/۱8احمدرضا قربانی : نائب رئيس

0۹۱7۳75084۱۱۳۶2/۱۱/۶ عبدالحميد شعرانی

0۹۱7۳7۳۹254۱۳52/۳/۱سعيد بهمرد

0۹۱7774۳۳۹8۱۳5۳/۳/۱محمد مظفری

0۹۱7۹0۶۳۱2۹۱۳5۶/۶/۱۶ابراهيم شاکری مطلق

تهران

0۹۳۶۱447002۱۳۶۳/۶/22 اميرحسين شفيعی : رئيس انجمن

0۹۱202۱5۳45۱۳۶0/5/8خيام وقار کاشانی : نائب رئيس

0۹۳۹7۳550۶۶۱۳48/۱۱/28هومن رهنمون

0۹۱2۳۹۳۶0۹5۱۳5۹/۶/۱ محمدحسين ميربابا

0۹۳5457۹۶42۱۳5۹/۶/۳0 عليرضا ترامشلو

چهارمحال بختیاری

0۹۱۶240۹0۱۱۱۳5۳/2/4  فرشيد بزرگ نيا : رئيس انجمن

هیئت مدیره شعب استانی



0۹۱۳۳82۹550۱۳55/۱0/۱اکبر دانيالی : نائب رئيس

0۹۱۳۹8۳۶۹48۱۳5۳/۱۱/۱5 قاسم اسماعيلی

خراسان جنوبی

0۹۱5740۱0۹۹۱۳44/4/۱ علی شريفی : رئيس انجمن

0۹۱575۶7۶۹4۱۳4۹/۱/۱5حسين ابراهيمی : نائب رئيس

0۹۱55۶۱۱۶0۹۱۳55/7/۱ محمد زهرايی

خراسان رضوی

0۹۱55۱88۱۹2۱۳5۳/۱/۱ سيدجواد اشکذری : رئيس انجمن

0۹۱5۳۳22740۱۳4۶/۱/۱5محمد حسن زاده : نائب رئيس

0۹۱5۱580۹۹5۱۳57/5/2۱ احمدرضا افشاری

0۹۳0۱0740۳8۱۳5۶/۶/20عليرضا اسدی : عضو

0۹۱5۱۱0۶۱4۶۱/۳/۱۳52علی روحی : عضو

خراسان شمالی
0۹۱558520۱4۱۳5۳/2/20 امين فرحی:  رئيس انجمن

0۹۱57۱۹۱۶۶0۱۳۶0/۶/۳0مهدی کشميری : نائب رئيس

0۹0۳۶۹۳۶880۱۳58/۱0/7احسان کمالی

خوزستان

0۹۱۶۱424۱۳8۱۳57/۶/۱۱محمد ياقوت پور: رئيس انجمن

0۹۱۶۶7۳205۳۱۳5۶/۶/28  ساسان شکوريان : نائب رئيس

0۹۱۶۳4۳400۳۱۳۳4/2/۶عبدالمحمد نعناع کار

0۹۱۶8۳8۳077۱۳55/۶/20حميدرضا ساالروند

0۹۱۶۶۱۶4045۱۳۶۶/۶/۳0مهرداد بهراد

زنجان
۹۱254۱7458۱۳58/۱/۱ حسن نجفی :  رئيس انجمن

0۹۱2۶4۱2208۱۳40/4/25 امير سهامی : نائب رئيس

0۹۱۹24۱48۶4۱۳5۶/8/20 حميد قزلباش

0۹۱2542۶8۱0۱۳28/۳/۹صفرعلی کريمی

سمنان
0۹۱2۳۳۱۶۶2۹۱۳۳4/۱/۱۳رحيم موسوی

سیستان و بلوچستان

0۹۱5۱4۱۳۳85۱۳52/۳/20عليرضا سلمان نژاد

فارس
۹0۳۳۹0۶7۱۶۱۳54/4/8امير صادقی

قزوین
0۹۱2۶8۱۱۹۳4۱۳۳5/۱/27ناصر ايزدفر

قشم)منطقه آزاد(
۹۱722۹7074۱۳5۱/7/۱حسن پاروکش صياد

قم

0۹۱2252۱۱42۱۳۳7/4/۱0 اصغر نوبخت : رئيس انجمن

0۹۱2۱5۱0422۱۳52/۱/۱ علی فرحناك : نائب رئيس

0۹۱۹2۹۳۱۹50۱۳4۹/7/2ابوالفضل صادق

کردستان

0۹۱8۳7۳4۹۳۹۱۳4۹/4/۱عبيد رستمی : رئيس انجمن

0۹۱8۳75084۱۱۳50/5/20 فاتح بادپروا : نائب رئيس

0۹۱887۱۱۹۹2۱۳52/7/۱ مازيار قبادی

0۹۱8۳74040۹۱۳۳۹/۱0/۱ محمد زارع زاده

0۹۱87742844۱۳5۳/۱/8 فريدون حامدی

کرمان

0۹۱۳۱42۶۶2۹۱۳47/5/۹عبدالرضا قراری

کرمان جنوبی
۹۱۳745008۱۱۳54/2/2 ابراهيم عادلی رئيسه

0۹۱۳502۳7۱7۱۳4۹/۱/2۳مهرداد بهزادی

0۹۳۶8072۱20۱۳58/7/4 محمد اله توکلی

کرمانشاه
0۹۱88۳۶5۶۳۳۱۳5۶/4/27 محمدرضا درند : رئيس انجمن

0۹۱8۳۳۶۶080۱۳4۱/۱0/24 نيلوفر قلعه شاخانی : نائب رئيس

0۹۳55۱2۹24۶۱۳۶۱/۱2/۱4حسين نادری

کهگیلویه و بویر احمد

0۹۱7۹۱78۳8۹۱۳44/۱2/27اردشير کيانی

گلستان

۹۱۱۱77۹225۱۳۳2/۱2/۱4اله قلی نظری



۱۳۹۶هيئت مديره شعب استانی |

گیالن

0۹۱۱۱44۹7۳5۱۳4۱/۱۱/2۱محمدعلی صادق حسنی

لرستان

0۹۱۶۳۶7۶227۱۳45/2/2  فرزاد زيدی نژاد : رئيس

0۹۱۶۶۶۶47۹7۱۳۶2/۱۱/۹ محسن لك : نائب رئيس

0۹۱۹42۶۶۳5۶۱۳۶0/۳/۱5 مسلم صالحی

0۹۱۶۳۶548۶۱۱۳۳8/۱/۱غالمرضا فريد

0۹۱۶۳۶4004۱۱۳44/5/۳ عليرضا بيگلری

مازندران
0۹۱۱۳۹50۶۶۹۱۳5۹/5/۳ ميثم زندی : رئيس انجمن

0۹۱۱۳5۳0۹۳۶۱۳۳4/۳/7محمد منصوری : نائب رئيس

0۹۱۱۹208۹۳۶۱۳۶۱/۳/۱5 سحر مشرفی

0۹۱۱2۱2۳8۱۹۱۳۶0/۶/2۶محسن اردشير بهرستانی

۹۳۶4۳۶48۱4۱۳5۳/۱/۱۳عليرضا قنبری سروينه باغی

مرکزی
0۹۱8۳۶۱545۱۱۳5۳/۱۱/۱0  خداداد خدام : رئيس انجمن

0۹۳۹22۱02۳7۱۳57/۱2/24مهدی محمدی : نائب رئيس

0۹۳۶۳5۳۶2۶2۱۳۶۳/7/۳ شهرام سلطانی

0۹۱87۶۱75۱4۱۳۶۱/۳/۱۶ خليل اله خسرو بيگی

0۹۱88۶۳200۹۱۳5۹/۱۱/۱۶غالمرضا يونس فرد

هرمزگان
0۹۱7۱58744۶۱۳55/۱/۱حسين کريمی پور

همدان
 سهراب نيك فرجاد : رئيس

 انجمن
0۹۱8۳۱5۱4۶8۱۳۳8/۱/2

0۹۳۹007۹۶0۳۱۳5۹/7/۱محمد قاسمی

0۹۱8۳۱۹7۳7۱۱۳50/2/27سعيد باغبانی نير

یزد

 محمدرضا صاحب جالل :
رئيس انجمن

0۹۱۳۳5۳4744۱۳44/8/۳0

 عليرضا خورشيدنام : نائب
رئيس

0۹۱۳۳5۱4۱57۱۳52/۳/20

0۹۱۳25۱0۱4۱۱۳58/۹/۱5مسلم زارع

0۹۱۳۱5۱۳۳82۱۳5۹/۶/28شهاب قانعی

0۹۱۳۳50425۱۱۳5۶/7/۱جعفر دل دل

یادداشت 



تئاتر آفتاب
مدير: ليال مدن پور

نشانی: بلوار آفريقا - نرسيده به چهارراه جهان 
کودك - کوچه کمال - پالك 2

تلفن:
ظرفيت: ۱00 نفر

تماشاخانه ارغنون 
مديران: محمدحسين زيکساری، محمد 

صمدی راد
نشانی : خيابان نوفل لوشاتو- بعد از خيابان 

رازی- بن بست زيبا- پالك ۱  
تلفن: ۶۶48۳742 - 0۹۱2۶۱875۹8

ظرفيت: ۱۱0 نفر 

تماشاخانه استاد مشایخی 
مدير: شاهين چگينی

نشانی: ضلع شمال غربی چهار راه ولی عصر- 
پالك ۱478 

تلفن: ۶۶۹7۹4۶8 - 0۹۱2۱4۹8۱۶۹ 
    info@maantheatreir :ايميل

ظرفيت: 5۱ نفر 

تئاتر باران
مديران: فهيمه امن زاده، خيام وقار کاشانی 

نشانی: خيابان فلسطين- پائين تر از انقالب- 
پالك 2۹2 

تلفن: ۶۶۱7۶40۳ - 0۹۳۶۳4۹۳۶۳۳ 
ظرفيت: ۱20 نفر 

تماشاخانه بازیگاه 

مدير : داوود نامور
نشانی: ميدان وليعصر- بلوار کشاورز- خيابان 

کبکانيان- کوچه مرتضی زاده- پالك ۱2 
تلفن: 88۹۶۳۱80 - 0۹۱2۶۱85۳۳8 

 tbazigah@yahoocom :ايميل
ظرفيت: 40 نفر 

تماشاخانه پالیز
مدير: علی پاليزدار

نشانی: خيابان کريمخان زند - خيابان استاد 
نجات اللهی - خيابان سپند غربی - پالك ۶۹

تلفن: 0۹۱2۱04۱707
ظرفيت: ۱80 نفر

تماشاخانه پندار
مدير: کيانوش هاشم بابادی

نشانی: خيابان نجات اللهی – بعد از فالحی 
پور – طبقه فوقانی آژانس هواپيمايی – سالن 

پندار
تلفن: 0۹۱270۳78۹4 - 0۹۳740۶۹۹82

ظرفيت: 50 نفر

تئاتر مستقل تهران
مدير: مصطفی کوشکی

نشانی: خيابان جمهوری - خيابان رازی - 
پالك 50

تلفن:۶۶۹7۹74۱
ظرفيت: ۱۶5 نفر

تماشاخانه  تتماج
مدير: حميد اصغری تتماج

نشانی: خيابان طالقانی- خيابان بهار شمالی- 

کوچه يزدانيان- پالك 4۳- طبقه ۳ 
تلفن: 7750۱۹7۳ 

ظرفيت:40نفر

خانه نمایش دا
مدير: کسری شاهينی

نشانی: خيابان فاطمی- ابتدای خيابان شهيد 
گمنام - خيابان شهيد جهان مهر- پالك 2۶

تلفن: 0۹۳58۶7۱۶77 – 880۱۶074
ظرفيت: 40 نفر 

تماشاخانه دراما 
مدير: محمد يوسفی

نشانی: خيابان فلسطين جنوبی- خيابان 
لبافی نژاد- کوچه زحل- بن بست اول- پالك 

2- طبقه اول 
تلفن: ۶۶۱7۶802 – 0۹۱25۹۱0474

ظرفيت: 50 نفر 
تماشاخانه سه نقطه 

مديران: محمدحسن نجفی چيمه، فاطمه 
قوامی

نشانی: ميدان ولی عصر- بلوار کشاورز- خيابان 
کبکانيان- نبش کوچه مرتضی زاده 

تلفن: 88۹52۳84 - 0۹۱2۳027۹2۱ 
ظرفيت: 40 نفر 

تماشاخانه فانوس 
مدير:مرتضی يونس زاده

نشانی: ضلع شمال غربی ميدان هفت تير- 
جنب فروشگاه ياس- کوچه آذری- پالك ۳5 

تلفن: 88۳۱۹270 -  0۹۱2۳۹4۹۳2۶ 
ظرفيت: 50 نفر 

متاشاخانه های خصوصی



تماشاخانه فنی زاده  )مرکز آفرینش منشور 
هنر(

مدير: مهدی علی نژاد 
نشانی: خيابان انقالب- ابتدای خيابان ويال – کوچه 

مراغه- پالك 2
تلفن: 0۹۱2۳۶۶۹۹۶0 – 0۹۱2۳۳85754

ظرفيت: 40 نفر 

تماشاخانه کنش معاصر
مدير: فارس باقری

نشانی: خيابان طالقانی - بين فريمان و سرپرست - 
جنب درمانگاه آلرژی

تلفن: 0۹۱25۶۶7۱77
ظرفيت: ۱40

مکتب تهران 
مدير:  جالل تهرانی

نشانی: خيابان کريم خان- خيابان آبان جنوبی- 
کوچه کيوان- پالك 8 

تلفن: 888۹۱5۱2 
   maktabetehran@gmailcom :ايميل

ظرفيت: ۳0 نفر 

تماشاخانه موج نو 
مدير: مهدی کوهيان، ميالد شجره

نشانی: خيابان شريعتی- خيابان ميرداماد- کوچه 
رودبار شرقی- پالك 57 

تلفن: 222245۱8
ظرفيت:50 نفر 

تماشاخانه هامون
مدير: يوسف رضامند

نشانی: ميدان محسنی- خيابان رودبار غربی- 
پالك ۱۶

تلفن: 2۶4۱4۱74
ظرفيت:۱00نفر

 
تماشاخانه همای سعادت 

مدير: سعيد دولتی
نشانی: آيت اهلل کاشانی- زير پل شهيد باکری- 

جنب بانك پارسيان – پالك 2۶۱
تلفن: 44۳5۳050 - 0۹۳5۱۱۹2۱72  

  m@gmailcom :ايميل
ظرفيت:80نفر

تماشاخانه های خصوصی استان ها
خراسان رضوی

تماشاخانه شمایل
مدير: حجت طباطبايی

ظرفيت: ۹0 نفر
نشانی: مشهد- خيابان سناباد- بين سناباد 45 و 

47 - پالك ۳۹۱/۱ 
تلفن: 05۱۳84۶552۳ -  0۹۱5۳۱۱42۹2

تأسيس: ۱۳8۹
تماشاخانه انوشیروان ارجمند

مدير: عادل توکلی
ظرفيت: 70 نفر

نشانی: مشهد- بلوار وکيل آباد- وکيل آباد ۳7- قائم 
مقام فراهانی 5- پالك 5۹/۱ 

تلفن: 05۱۳8۹2۳54۳- 0۹۱5۱۱7۹۱0۱
تأسيس: ۱۳۹۳

خراسان شمالی
تماشاخانه میم

مدير: حسن عابدی
ظرفيت: ۶0 نفر

نشانی: بجنورد- بلوار مدرس- بين چهارراه شهيد 
فهميده و دانش آموز- نبش رستوران هزار و يك شب 

تلفن: 0۹۱5۱84۱۳8۶-تأسيس: ۱۳8۹

خوزستان
تماشاخانه چهارسو
مدير: ساسان شکوريان

ظرفيت: 50 نفر
نشانی: بهبهان- ميدان محسنی- فرهنگسرای 

بهبهانيان- درب پشتی
تلفن: 0۶۱527280۳- 0۶۱527220۱4- 

0۹۱۶508205۳-تأسيس: ۱۳8۹

تماشاخانه قاف
مدير: ايوب بختياری

ظرفيت: 70 نفر
نشانی: اهواز- کيان پارس- ساختمان قاف
تلفن: 0۹۳۹4۱0۹۳۶۱-تأسيس: ۱۳۹4

زنجان
تئاتر بهاران

مدير: ساسان قجر
ظرفيت: ۱00 نفر

نشانی: زنجان- خيابان جاويد- روبروی پارك 
انديشه- جنب اتوگالری ايران زمين- پالك ۱44/۱

تلفن: 024۳۳۳۳8۹5۱-  0۹۳77۹۶۳4۶۶
تأسيس: ۱۳۹4

سمنان
تاالر آفرینش

مدير: سيدرحيم موسوی
ظرفيت: 207 نفر

نشانی: سمنان- ميدان مطهری- تاالر آفرينش
تلفن: 0۹۱2۳۳۱۶۶2۹- 02۳۳۳۳50777

تأسيس: ۱۳۹0

قم
تماشاخانه اسوه

مدير: محمد عرفان منش
ظرفيت: ۶0 نفر

نشانی: قم- 45 متری صدوق- ۳0 متری قائم- نبش 
کوچه ۳

تلفن: 025۳2۹0۱557-تأسيس: ۱۳۹۱
 

کرمان
تماشاخانه موج نو

مدير: مهدی بذرافشان دقاقين
ظرفيت: 80 نفر

نشانی: کرمان- خيابان احمدی- نرسيده به چهارراه 
احمدی- سمت چپ 

تلفن: 0۹۱۳۳87۶4۳۱-تأسيس: ۱۳۹2
مجموعه تماشــاخانه های یادگاران صنعتی 

)هیئت امنایی(
مدير: يداله آقاعباسی

نشانی: کرمان- خيابان شهيد بهشتی- جنب اداره 
بهزيستی

تلفن: 0۹۱۳۱420۳4۹
تاالر اصلی

ظرفيت: ۳00 نفر
تأسيس: ۱۳۹2 

تاالر همايون صنعتی
ظرفيت: ۱20 نفر 

تأسيس: ۱۳۹4 
کارگاه نمايش 
ظرفيت: 50 نفر
تأسيس: ۱۳۹4

گلستان
تماشاخانه آرشه

مدير: مصطفی جمال ليوانی
ظرفيت: 45 نفر

نشانی: گرگان- خيابان سرخواجه هفت
تلفن: 0۹۳۶۱487۱۶8-تأسيس: ۱۳۹۳

۱۳۹۶تماشاخانه  های خصوصی  |



تماشاخانه شکرستان
مدير: مريم شاکری

ظرفيت: 70 نفر
نشانی: گرگان- جاده نهارخوران- روبروی مينا گل

تلفن: 0۹۳۹5۱08۱۹7-تأسيس: ۱۳۹4
گیالن

آموزشگاه هنرهای نمایشی افرا
مدير: مهرداد هنرمند

ظرفيت: ۳5
نشانی: رشت- خيابان سعدی- جنب بازار روز- 

ساختمان افرا
تلفن: 0۹۱۱۱۳۶۶۱2۹- 0۱۳۳۳2۳8۶8۹

تأسيس: ۱۳۹2
آموزشگاه سیمرغ )پالتو نصر(

مدير: محب عليزاده
ظرفيت: ۶0

نشانی: رشت - خيابان استد سرا- خيابان مهر 
شريف- پالك ۱۱

تلفن: 0۹۱۱۹275۱2۶- 0۱۳۳۳2۶570۶
تأسيس: ۱۳۹۱

 سینما تئاتر هفت
مدير: علی حلبی

ظرفيت: 50
نشانی: رشت- ميدان شهيد انصاری- ابتدای خيابان 

گلسار
تلفن: 0۹۱۱۳885۱۹۹ -تأسيس: ۱۳۹2

سالن شهرداری
مدير:شهرداری و محمد پور جعفری

ظرفيت:۶0 نفر
نشانی: رشت - ميدان شــهرداری - خيابان سعدی - 

روبروی مجتمع خاتم االنبيا - خانه فرهنگ و هنر
تلفن: 0۹۳۶870۳280

مازندران
تماشاخانه شهرتئاتر جاوید

مدير: محبوبه ارميانی
ظرفيت: 40 نفر

نشانی: ساری- خيابان زينبيه- پالك ۹۶
تلفن: 0۹۳۹528۳۹5۶-تأسيس: ۱۳۹۱

 خانه فیلم شیدایی
مدير: حسين شيدايی فر

ظرفيت: 50 نفر
نشانی: ساری- خيابان فرهنگ- کوچه فرهنگ 4

تلفن: 0۹۱۱۱5۹۱۳48-تأسيس: ۱۳۹4

تماشاخانه ابوالحسنی
مدير: سپيده زين العابدينی

ظرفيت: 40 نفر 
نشانی: بابل- خيابان مدرس- نيلوفر ۱۱- ساختمان 

کارسايش حسن پور
تلفن: 0۹۱۱۳۱۳04۹7-تأسيس: ۱۳۹4

تماشاخانه گره
مدير: علی کشاورزيان

ظرفيت: 40 نفر
نشانی: بهشهر- خيابان امام خمينی )ره(- جنب 

سينما بهمن
تلفن: 0۹۳52۶72708-تأسيس: ۱۳۹2

تماشاخانه ماسک
مدير: مجيد شعاعی

ظرفيت: ۳0 نفر
نشانی: آمل- خيابان هراز - آفتاب 28

تلفن: 0۹۳۹27۶4۱2۶-تأسيس: ۱۳۹4

یادداشت تماشاخانه های خصوصی



۱۳۹۶سالنامه تئاتر ايران |

تاالرهای  استان ها

آذربایجان شرقی
 

پالتو استاد محب اهری
تبريز/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80

تلفن: 0۹۱4۱۱۹5۶۶7

 تاالر استاد صيامی )مجتمع فرهنگی سينمايی(
اهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 240

تلفن: ۳۳28۱202

 تاالر اقبال آذر )مجتمع فرهنگی هنری(
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳85

تلفن: 04۱-۳۳۳۱۹4۱5

 تاالر بلك باکس )مجتمع فرهنگی هنری(
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۹0

تلفن: 04۱-۳۳۳۱۹4۱5

 تاالر تبليغات
اهر / مالك: ســازمان تبليغات اســالمی / تعداد 

صندلی: ۱۱0
تلفن: ۳7828854

 تاالر خانه هنر
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 280

تلفن: ۳2844۹5۳

 تاالر قبه زرين
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر معلم
تبريز / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد صندلی: 

750

 تاالر وحدت
تبريز  / مالك: دانشگاه تبريز / تعداد صندلی: 800

 تاالر مجتمع رفاهی پتروشيمی
تبريز / مالك: پتروشيمی / تعداد صندلی: ۶00

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
مرند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری ميانه
ميانه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳۶0

 تاالر صوفی
مراغه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری مراغه
مراغه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری اهر
اهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

 تاالر کتابخانه عمومی
اهر / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: ۱00

تلفن: 0۹۱4۱۱۹5۶۶7

 تاالر مجتمع فرهنگی سراب
سراب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: 4۳2۳۳۳0۳

 تاالر فرهنگی شبستر
شبســتر/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

200
تلفن: 42224055

 تاالر کتابخانه عمومی
شبســتر/ مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

۱20
تلفن: 222224

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بناب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: ۳77۳4772

 تاالر کتابخانه عمومی
بناب/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: ۳77۳4772

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آذرشهر/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱20
تلفن: ۳4224۱00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بستان آباد/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: 4۳2۳۱27۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
خسروشهر/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

220
تلفن: ۳2۶۶۶744

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
جلفا/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

تلفن: 4205۳۱2۳



 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
عجبشير/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۶0

تلفن: ۳7۶۳۱00۳
 تاالر مجتمع فرهنگی هنری

کليبر/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱20
تلفن: 4444055۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ملکان/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۱0

تلفن: ۳7828854

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ورزقان/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱20

تلفن: 4455۱7۶۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هريس/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 280

تلفن: 4۳4۳588۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هشترود/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

تلفن: 5۶۶27۳۶0

 تاالر کتابخانه شهريار
تبريز/ مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 200

 تئاتر شهر، تاالر اصلی )تربيت(
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220

تلفن: 0۹۱4۳۱85۶75)رامين راستی(

 تئاتر شهر، تاالر استاد صادقی
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 75

تلفن: 0۹۱4۳۱85۶75)رامين راستی(

 تئاتر شهر، تاالر استاد پاياب
تبريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۶0

تلفن: 0۹۱4۳۱85۶75)رامين راستی(

 کتابخانه ثامن الحجج
ميانه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱78

 مجتمع فرهنگی هنری
ملکان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۱0

تلفن: ۳7828854

آذربایجان غربی

 تاالر وحدت
اروميه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 480

تلفن: ۳۳4۶۹7۹۱
 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهاباد

مهاباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱20
تلفن: 42222۹0۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اشنويه
اشنويه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: 44۶2۶80۱     

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری پيرانشهر
پيرانشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: 44222207

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سردشت
سردشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: 44۳2858۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری تکاب
تکاب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: 45527۹22

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شاهيندژ
شــاهيندژ / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

4۳2
تلفن: 4۶۳287۱7

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مياندوآب
مياندوآب / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

400
تلفن: 4524۹۶۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوکان
بوکان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 400

تلفن: 4۶2۶0۹۹۱ 

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سلماس
سلماس / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: ۳5228878

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خوی
خوی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 480

تلفن: ۳۶۳۳۹870

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری چالدران
چالدران / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 400

تلفن: ۳42۶۶۳8۱

 تاالر مجتمع واليت
شوط / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

تلفن: ۳4278024

 تاالر چايپاره
چايپاره / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۶72۱0۳۹ 

 تاالر پلدشت
پلدشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن:۳4285۶75 

 تاالر اميد
اروميه / مالك: بيمارستان اميد / تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۳۳8۱2۳0 

 تاالر کانون پرورش فکری
اروميه / مالك: کانون / تعداد صندلی:

 تاالر دانشگاه اروميه
اروميه / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 400

 تاالر کانون بسيج
اروميه / مالك: بسيج / تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۳45584۹ 

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شمس
اروميه / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 480

تلفن: ۳4۶۹7۹۱

 تاالر هالل احمر
اروميه / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۳20

تلفن: 2228708

 تاالر بازرگان
بازرگان / مالك: ارشاد / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر ماکو
ماکو / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 42477

 تاالر شماره ۱2 ارشاد
اروميه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 222۳2۱70

استان اردبیل

 تاالر شمس )مجتمع فدك(
اردبيل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 5۳8

تلفن: ۳۳2۳087۹

 تاالر بيضا
اردبيل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 240 

تلفن:۳۳2۳087۹

 تاالر محقق اردبيلی
اردبيل / مالك: دانشگاه محقق / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مدرس
اردبيل / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

270



 تاالر سماء
اردبيل / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: ۳50 

 تاالر دانشگاه پزشکی
اردبيل / مالك: دانشــگاه پزشکی / تعداد صندلی: 

۳00

 پالتو استاد نجفلو
اردبيل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۶0 

تلفن: ۳۳2۳087۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری جعفرآباد
جعفرآباد / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن: ۳۳۳2۳724

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری الغدير
نير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مجتمع آراز
پارس آباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۳00
تلفن: ۳۳۳25۳70

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری انديشه
مشــگين شــهر / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 400 
تلفن: ۳۳۳2۳500

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خلخال
خلخال / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 400
تلفن: ۳۳۳22۶۳8

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری گرمی
گرمی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00 

تلفن: ۳۳۳2۳۳۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی )ع(
بيله ســوار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۳00
تلفن:۳۳۳287۶4

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام حسن )ع(
آبيگلو / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری رضی
رضی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

 تاالر سينما حافظ
اردبيل / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۳00 

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مقدس اردبيلی
نيار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر ارشاد
کوثر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: ۳۳۳2۳225

 تاالر صدف
سرعين / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 400 

تلفن: ۳۳۳2۳۳۳

 تاالر ماسك سفيد
سرعين / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 500 

استان اصفهان

 تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان
اصفهان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر دانشگاه سوره
اصفهان / مالك: دانشگاه ســوره / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن: 2۳۱5۶8۶

 تاالر شهرداری )هنر(
اصفهان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 280 

 تاالر هنرسرای خورشيد
اصفهان / مالك: دانشگاه سوره / تعداد صندلی: ۱00 

 تاالر هالل احمر
اصفهان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۱80 

تلفن: ۶۶۱8000

 تاالر انديشه
اصفهان / مالك: بنياد شهيد / تعداد صندلی: 200 

تلفن: ۶244472

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان / تعداد صندلی: 

 ۳00

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان / تعداد صندلی: 200

 تاالر دانشگاه هنر
اصفهان / مالك: دانشگاه هنر / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان / مالك: دانشــگاه آزاد اســالمی / تعداد 

صندلی: ۳50

 تاالر بهزيستی
اصفهــان / مالــك: ســازمان بهزيســتی / تعداد 

صندلی: ۱80
تلفن: ۶۶۱۹4۳۱

 تاالر کارگران
اصفهان / مالك: اداره کار

تلفن: ۶۶۱0458

 تاالر شهيد آوينی
اصفهان / مالك: دانشگاه 

تلفن: 7۹۳224۳

 تاالر فلسطين
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان 

 تاالر چهارباغ
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان

تلفن: 222۶۹55

 تاالر برق منطقه ای
اصفهان / مالك: اداره برق 

تلفن: 244002

 تاالر شريعتی
اصفهان / مالك: دانشگاه علوم پزشکی / 

تلفن: 7۹22258

 تاالر هراتی
اصفهان / مالك: آموزش و پرورش 

تلفن: 22۱72۱۳

 تاالر مطهری
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان

تلفن: 2222085

 تاالر خانه کارگر
اصفهان / مالك: خانه کارگر 

تلفن: ۶27۱۳۳۶

 تاالر آب و فاضالب
اصفهان / مالك: سازمان آب و فاضالب / تعداد

تلفن: ۶۶884۱52

 تاالر هنرسرای خورشيد
اصفهان / مالك: شهرداری 

تلفن: 45۹۳5۶0
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 تاالر دبيرستان سعدی
اصفهان / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی:

تلفن: 220۹۹70

 تاالر فرشچيان
اصفهان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: ۶24۶00۱

 تاالر کوچك
اصفهان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:

تلفن: 5۶۶088۱

 تاالر صائب
اصفهان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 2۳5558۹

 تاالر آموزش و پرورش
اصفهان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 250

 تاالر فرهنگيان
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان / تعداد صندلی:

تلفن: 2227272

 تاالر ذوب آهن
فوالدشهر / مالك: ذوب آهن / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر فرهنگ
فوالدشهر / مالك: ذوب آهن / تعداد صندلی:

تلفن: 2۶2۹۶24

 تاالر شهربازی
فوالدشهر

تلفن: 2۶2800۱

 تاالر هنر و انديشه
فوالد شهر

تلفن: 2۶۳722۳

 تاالر نمايش کتابخانه
خمينی شهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳50

 تاالر کتابخانه عمومی
فالورجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

 تاالر آيت اهلل خامنه ای
فالورجان / مالك: سازمان تبليغات اسالمی

تلفن:۳5884

 تاالر امام خمينی
فالورجان / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 202۳۱

 تاالر بهشتی
فالورجان / مالك: آموزش و پرورش

 تاالر فرهنگ
کاشان / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 422۶۶۶۹

 تاالر کتابخانه عمومی
کاشان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر امام خمينی
نايين / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: 2252002

 تاالر کتابخانه اردستان
اردستان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر شهيد مفتح
اردستان / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: 2288

 تاالر مرکز تحقيقات معلمان
اردستان / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: 70۶۱

 تاالر فرهنگ
اردستان / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 40۳0-8420

 تاالر کانون فرهنگی و هنری
نطنز / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 8۹05

 تاالر فرهنگ
سميرم / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 4278

 تاالر دانشگاه آزاد
سميرم / مالك: دانشگاه آزاد

تلفن: 200۱2۹

 تاالر معراج
گلپايگان

تلفن: 27۳۱0

 تاالر گلپايگان
گلپايگان / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۹4۱۳

 تاالر غدير
مبارکه / مالك: شهرداری

تلفن: ۶200

 تاالر ايران مبارکه
مبارکه / مالك: خصوصی

تلفن: 55۳5

 تاالر شهيد عربيان
آران و بيدگل / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: ۳427

 تاالر بزرگمهر
آران و بيدگل / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: ۳040

 تاالر انديشه
آران و بيدگل / مالك: اراشد اسالمی

تلفن: 455۱
 تاالر آموزش و پرورش

تيران و کرون / مالك: شهرداری
تلفن: 2۱۱۱

 تاالر امام علی )ع(
تيران و کرون / مالك: شهرداری

تلفن: 2444

 تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
تيران و کرون / مالك: شهرداری

تلفن: 77۳7-77۳۶

 تاالر الغدير
خمينی شهر / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 400۱

 تاالر سلمان فارسی
خمينی شهر / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۹۱2۱

 تاالر فجر
دهاقان / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: ۳۱87

 تاالر آزادی
دهاقان / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 288۳

 تاالر شيخ بهايی
شاهين شهر / مالك: خصوصی



تلفن: 2۹700
 تاالر تئاتر ارشاد

شاهين شهر / مالك: ارشاد اسالمی
تلفن: 2۶۶28

 تاالر شهروند
شاهين شهر / مالك: شهرداری

 تاالر اشراق
شاهين شهر / مالك: شهرداری

 تاالر هالل احمر
داران / مالك: هالل احمر

تلفن: 2۱۳۱

 تاالر شهيد رجايی
داران / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: ۶۱70

 تاالر هفده شهريور
داران / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: 2۹0۶

 تاالر زينب کبری
داران / مالك: آموزش و پرورش

تلفن: 4700

 تاالر شهرداری
زرين شهر/ مالك: شهرداری

تلفن: 22200۱5

 تاالر جام جم
زرين شهر/ مالك: 
تلفن: 22270۶0

 تاالر شهيد مطهری
زرين شهر/ مالك: 
تلفن: 22۳00۶8

 تاالر شهيد توکلی
زرين شهر/ مالك: 
تلفن: 227۱5۱۶

 تاالر بهمن
زرين شهر/ مالك: 
تلفن: 22۱05۳5

 تاالر باغ بهاران
باغ بهاران/ مالك: 

تلفن: ۶2۶2

 تاالر چمگردان
چمگردان/ مالك: 

تلفن: 22۶7

 تاالر چرمهين
چرمهين/ مالك: 

تلفن: 4222

 تاالر سده لنجان
لنجان/ مالك: 

تلفن: 2۳۳2
 تاالر شريعتی

نجف آباد/ مالك: 
تلفن: 2۶27۱44

استان البرز
 

تئاتر شهر، تاالر استاد داوود فتحعلی بيگی
کرج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80 

تلفن: ۳25۱۹50۱

 تئاتر شهر، پالتوی رودکی
کرج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳0

تلفن: ۳22522۱۱

 تئاتر شهر، پالتوی فردوسی
کرج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 40 

تلفن: ۳22522۱۱

 پالتوی حياتی مهر
کرج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۶0 

تلفن: ۳25۶۳۱۳4

 تاالر سيروس صابر
کرج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳08 

تلفن: ۳25۶۳۱50

 سينما تئاتر ماهدشت
ماهدشــت / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱00
تلفن: ۳7۳۱۳۹۱۱

 تاالر مالصدرا
اشتهارد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00 

تلفن: ۳77285۱۱

 تاالر غدير
محمدشهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱00

تلفن: ۳۶۳۳4۹20
 تاالر واليت

فرديس / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 550 
تلفن: ۳۶۶7۶400

 تاالر امام علی )ع(
ساوجبالغ / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱00
تلفن: 442۳۹5۹0

 پالتو
ساوجبالغ / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 40
تلفن: 45۳557۶7

 پالتو وندا نگار
کرج / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 45 

 تاالر فانوس هنر
مهرشهر / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 50 

تلفن: ۳۳۳42۱40

 تاالر آموزشگاه خانه تئاتر البرز
کرج / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۳5 

تلفن: ۳44۱۳042

استان ایالم

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ايالم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن: ۳2225400

 تاالر دانشگاه ايالم
ايالم / مالك: دانشگاه ايالم / تعداد صندلی: 400 

تلفن: 0۹۱8۳40۳۶20)شهاب فتاحی(

 تاالر امور تربيتی
ايالم / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: ۳80

تلفن: ۳۳۳۳۳۱25

 تاالر نمايش کتابخانه عمومی
آبدانــان / مالك: امور کتابخانه هــا / تعداد صندلی: 

۱20
تلفن: 0۹۱8۳4۱0۹۱8)اردشير بوستانی(

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آبدانان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱52

تلفن: ۳۳۶252۶8

 تاالر شباب
چرداول )شــهر شــباب( / مالك: امور کتابخانه ها / 
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تعداد صندلی: ۱50
تلفن: 4۳8۳452

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ايوان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۱۳ 

تلفن:۳۳2۳۶۶5۹

 تاالر کتابخانه عمومی
شــيروان / مالك: امورکتابخانه ها / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن:۳4224۳۹4

 تاالر کتابخانه عمومی
چرداول / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن: ۳422408۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
چرداول-ســرابله / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی: ۱50 
تلفن: ۳4422۳240

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
دره شهر / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن:۳522224۶

 تاالر کتابخانه عمومی
دره شهر / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

 ۱20
تلفن: ۳۳72۳۱88

 تاالر کتابخانه عمومی
دهلران / مالــك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

 ۱20
تلفن: ۳۳72۳۱88

 تاالر کتابخانه عمومی
مهران / مالك: امور کتابخانــه ها / تعداد صندلی: 

 ۱20
تلفن: ۳۳825۱۳5

استان بوشهر

 تئاتر شهر، تاالر اصلی
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳80 

تلفن: 0۹۱7۳772۶48

 تاالر اداره کل
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۳0

تلفن: ۳۳۳205۳۶

 تئاتر شهر، تاالر روباز تابستانی
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 800

تلفن: 0۹۳۹4522۱25

 تئاتر شهر، پالتوی استاد صغيری
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱70 

تلفن: 0۹۳۹4522۱25

 تئاتر شهر، پالتوی استاد اميری
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80 

تلفن: 0۹۳۹4522۱25

 پالتوی حوزه هنری
بوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 50 

 تاالر ارشاد
دشــتی / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 270
تلفن: ۳5۳227۳20

 پالتوی فرهنگسرا
دشتی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00 

تلفن: ۳5۳227۳20

 تاالر شهيد خاتمی
جم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳20 

تلفن: 0۹۱7۶۹800۳2

 تاالر فرهنگ
دير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 25۶ 

تلفن: 0۹۱77725۶2۹

 تاالر هنر
دير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00 

تلفن: ۳5427500

 تاالر مفتون
دير-بردخــون/ مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: ۱۳0 
تلفن: 0۹۱7775۶8۳5

 تماشاخانه آفتاب
دير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر هنر
کنگان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 280
تلفن: 0۹۱777247۳۹

 پالتوی ارشاد
گناوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00 

تلفن: 72۳0۳44
 تاالر هنر

گناوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 272 
تلفن: 0۹۱7۳74۱۶05

 تاالر خليج فارس
گناوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 28۳ 

تلفن: 0۹۱7۳74۱۶05

 پالتو
گناوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80 

تلفن: 0۹۱7۱7۱042۱

 آمفی تئاتر
تنگســتان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۳00
تلفن: 0۹۱77720280

 تاالر رئيس علی دلواری
تنگســتان-دلوار / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی: ۱۶0
تلفن: 0۹۱7۳770۱۹5

 پالتو يك
تنگســتان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱۳5
تلفن: 0۹۱77720280

 تاالر فرهنگ
دشتستان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 2۳0
تلفن: 0۹۱72۶72850

 تاالر شهيد روا
دشتستان/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱20
تلفن: 0۹۳8۱8۱۳۳۹8

 تاالر شهيد رنجبر
دشتستان-آبپخش/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی: ۳00 
تلفن: 0۹۳۳00۱0848

 سينما صدف
خارگ/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 240 

تلفن: ۳۳824۶7۱
 پالتو

خارگ / مالك: ســازمان پايانهها / تعداد صندلی: 
 50



تلفن: 077۳۳824۶7۱
 تاالر پيامبر اعظم

ديلم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00 
تلفن: 0۹۱7۹۹28۶57

 پالتو چهره
ديلم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 40 

تلفن: 0۹۱7۹۹28۶57

 تاالر کانون پرورش فکری
دير / مالك: کانون / تعداد صندلی: 80 

تلفن: ۳542۳702

 تاالر شهيد حکيمی
دير / مالــك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

 2۳0
تلفن: ۳54240۹5

 تماشاخانه غالمحسين دريانورد
گناوه/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر رئيس علی دلواری
دلوار/ مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

 2۶0
تلفن: ۳542۳702

 تاالر شهيد سياه بخش
دير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 50 

تلفن: ۳542۳702
 تاالر تربيت

خارك / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 
80

 تاالر شهيد کشتکار
ديلم / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن: ۳۳240۱۹4

 پالتو نگاه
ديلم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

تلفن: 0۹۱7۹۹28۶57

 تاالر شهيد آوينی
بوشهر / مالك: ســازمان تبليغات / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر سينما کانون
بوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: 270

 تاالر آفرينش
بوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۹0

 تاالر شهيد باهنر
بوشــهر / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر نيروی دريايی
بوشــهر / مالك: نيروی دريايــی / تعداد صندلی: 

۱۹0

 تاالر پايگاه هوايی
بوشهر / مالك: نيروی هوايی / تعداد صندلی: 200

 تاالر کوثر
بوشــهر / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱80

 تاالر امام خمينی )ره(
بوشــهر / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

280

استان تهران)شهر تهران(

 آبی )کاخ نياوران(
تاالر آبی جزئی از مجموعه کاخ نياوران اســت که 

زير نظر سازمان ميراث فرهنگی اداره می شود.
گنجايش: 400 نفر

نشانی: خيابان شــهيد باهنر )نياوران(. کاخ موزه 
نياوران.

تلفن: 222820۱2-۱5
www.niavaranmu.ir :وب سايت

 انقالب )مجتمع فرهنگی ورزشی(
گنجايش: 250 نفر

نشــانی: تهران. خيابان وليعصر. ابتــدای اتوبان 
نيايش. مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب

تلفن: 2۶2۱۶۱5۳-2۶2۱۶۱52
وب سايت: 

www.enghelabsportcomplex.ir

 بوســتان )کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان(

گنجايش: ۱۳4 نفر
نشانی: تهران. بلوار کشاورز. خيابان حجاب. پارك 

الله. مرکز توليد تئاتر کانون
تلفن: 88۹۶۶۱۱۹

وب سايت:
www.kanoonparvaresh.com 

 پرديس )کانون فرهنگی تربيتی(
کانون پرديس در ســال ۱۳72 تأسيس شــده و 
متعلق به ســازمان دانش آمــوزی، زيرمجموعه 
آموزش وپــرورش اســت. اين ســالن معموالً به 

نمايش های کمدی اختصاص دارد.
نشانی: خيابان شريعتی. باالتر از دولت. روبه روی 

سينما فرهنگ.
تلفن:2۹0۳0222

 تالش )مجموعه فرهنگی ورزشی(
مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی و تفريحی تالش 

مجموعه ای دولتی و وابسته به وزارت کار است.
نشانی: خيابان وليعصر. باالتر از جام جم. نرسيده 

به چهارراه پارك وی.جنب رستوران سوپراستار.
تلفن: 22۶۶77۳2

www.talashcomplex.ir :وب سايت

 تئاتر شهر
مجموعهای متشکل از چند تاالر نمايش، امکانات 
تمرينی، فنی و همچنين بخش اداری و کتابخانه. 
تئاتر شــهر در ســال ۱۳5۱ افتتاح شد و شامل 

تاالرهای زير است:
تاالر اصلی

تاالر اصلــی، بزرگ ترين تاالر اجــرای نمايش در 
اين مجموعه به شــمار مــی رود و معموالً ميزبان 

اجراهای پرهزينه و توليدات فاخر تئاتری است.
گنجايش: 57۹ نفر

عمق صحنه ۱5 متر. ارتفاع ۱0 متر. پهنای جلوی 
صحنــه ۱۹ متر. پهنای صحنــه از دهانه ۱۶ متر. 
پهنای صحنه از وسط 2۶ متر. طول دهانه صحنه 

از ۱2 تا ۱4 متر.
تاالر چهارسو

چهارســو مخصوص نمايش های ايرانــی بوده و 
حدود ۱20 نفر گنجايش داشــته که در دوره های 
مختلف به دليل اشــکال بازسازی متفاوت، تعداد 

تماشاگران و شکل سالن متغير بوده است.
تاالر قشقايی

قشــقايی در ســال ۱۳5۹ دريکــی از انبارهای 
زيرزمينی احداث شد و نام يکی از شهدا )حسين 
قشــقايی( را به خود گرفت. اين تاالر حدود ۱50 

نفر گنجايش دارد.
تاالر سايه

ســايه يکی ديگر از بخش های زيرين ساختمان 
است که از سال ۱۳77 به بعد بانام تاالر سايه مورد 

بهره برداری قرارگرفته است.
کافه تريای تاالر اصلی

اين محل در حال حاضر جهت انجام نمايشــنامه 
خوانی يــا اجرای نمايش های محيطی اســتفاده 

می شود.
نشــانی: تهران. تقاطع خيابان انقالب و ولی عصر. 

مجموعه فرهنگی و هنری تئاتر شهر.
تلفن: ۶۶4۶05۹2 - ۶۶4۶05۹4

پيامك: ۳000۶880
www.teatreshahr.com :وب سايت

www.gishetheater.com :خريد بليت

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی )مجموعه 
تاالرها(

تاالر انديشه
يکی از بزرگ تريــن تاالرهــای در اختيار حوزه 
هنری که بيشــتر برای نمايش فيلم و اجرای آثار 
نمايشــی مورداســتفاده قرار می گيرد. اين تاالر 
شامل چند بخش: سالن انتظار، بالکن، تاالر اصلی 

و بخش VIP می شود.
گنجايش: حدود ۶80 نفر

تاالر سوره
اين تاالر در بخش زيرين ســاختمان جديد اداری 
واقع شده و از امکانات مناسبی جهت نمايش فيلم 
و اجرای نمايش بهره می برد. اين تاالر نيز شــامل 
بخش های: ســالن انتظار، بالکن، تــاالر اصلی و 

بخش VIP می شود.
گنجايش: حدود 400 نفر

تماشاخانه ماه
تماشاخانه ماه، بيشتر جهت اجرای نمايش هايی 
که امکانــات اجرايی محدودی طلــب می کنند، 
مورداستفاده قرار می گيرد و عالوه بر اين به عنوان 

سالن تمرين نيز مورداستفاده دارد.
گنجايش: حدود 50 نفر

تماشاخانه مهر
مهر ازجملــه تاالرهای قديمی مجموعه اســت 
که گستره اجرايی جشــنواره ای و حرفهای مرکز 
هنرهای نمايشــی حــوزه را در برمی گيــرد و از 
امکانات اجرايی مناســبی جهــت اجرای نمايش 

برخوردار است.
گنجايش: حدود ۱50 نفر

نشانی: تهران. خيابان حافظ. تقاطع سميه. حوزه 
هنری سازمان تبليغات اسالمی.

تلفن: 88804070-888۹505۳-88804072
www.hozehonari.com :وب سايت

 خانه نمايش
خانــه نمايــش در ســال ۱۳4۹ در طبقــه دوم 
اداره تئاتر تأســيس شد. در ســال ۱۳8۳ تعمير 
و بازگشايی شد. ســاختمان پيشــين در انتظار 
نوســازی اســت و در حال حاضر خانه نمايش در 

محل جديد تأسيس شده است.
گنجايش: 50-80 نفر

نشانی: ميدان فردوســی. خيابان شهيد موسوی. 
خيابان محمد آقا. اداره تئاتر.

تلفن: ۶۶700۱۳۱
www.edareteatr.com :وب سايت

 سرو
تماشاخانه ســرو تحت نظارت بنياد روايت است و 
در دوره جديــد بنياد فرهنگی روايت با هماهنگی 
انجمــن تئاتر انقــالب و دفاع مقــدس در مورد 

انتخاب نمايشها تصميم گيری ميکنند.

گنجايش: ۱۶0 نفر
تماشــاخانه ســرو به صورت بلك باکس، پرتابل و 
چهار ســويه بوده با مساحت ۱۳ در ۱۳ مترمربع و 
ارتفاع ۶ مترمربع است. همچنين استوديو نمايش 
روايت نيز در حاشــيه فضای باز ساختمان بنياد 
فرهنگی روايت در مجاورت تماشــاخانه ســرو با 

ظرفيت ۶0 تماشاگر قرار دارد.
نشــانی: ميدان فردوســی. ابتدای خيابان شهيد 

قرنی. خيابان شهيد فالح پور. پالك ۱
تلفن: 88۹۱۱450-2

وبالگ:
www.tamashakhanehsarv.blogfa.com 

 سنگلج
تماشــاخانه ســنگلج بيش از 50 ســال قدمت و 
سابقه فعاليت دارد و در سال ۱۳8۶ موردبازسازی 
زيربنايــی قــرار گرفت و بازگشــايی شــد. اين 
تماشــاخانه ازنظــر تجهيزات فنی، نــور و صدا و 
آکوســتيك در زمان خود منحصربه فرد به حساب 
می آمده اســت. اين تماشــاخانه در حال حاضر 
قديمی ترين تماشــاخانه فعال تهران به حســاب 

می آيد.
گنجايش: حدود 2۳۶ نفر

نشــانی: خيابان حافظ جنوبی. بعد از پارك شهر. 
ابتدای خيابان بهشت.

تلفن: 55۶25444
www.sangelaj.ir :وب سايت

 سينما تئاتر کانون )کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان(

گنجايش: 270 نفر
نشــانی: خيابــان وزرا. خيابــان بهشــتی. خالد 

اسالمبولی. مجتمع شهيد ملك شامران.
تلفن: 887۱5545

 سينما خانوادگی نور )سالن امام علی(
اين مجموعه وابسته به آموزش وپرورش است.

گنجايش: حدود 500 نفر
نشــانی: تهران. ســتاری جنوب به شمال. نبش 

فردوس شرقی. سينما خانوادگی نور.
تلفن: 0۹۳0۱5۱804۳

 شهيد واعظی )مجموعه فرهنگی هنری پرواز(
ايــن تاالر مجموعهــای دولتی اســت که متعلق 
به ارتــش جمهوری اســالمی ايران اســت و به 

فعاليت های نمايشی اين ارگان اختصاص دارد.
نشــانی: خيابان پيروزی. ايســتگاه ســليمانيه. 

مجموعه واعظی.
تلفن: ۳۳۳0۹۱۱۹

 فجر )مجموعه فرهنگی تربيتی(
اين مجموعه تحت نظر وزارت آموزش وپرورش است.

گنجايش: 500 نفر
نشانی: خيابان آزادی. رو به روی دانشگاه شريف. 

داخل پارك. کانون فرهنگی تربيتی فجر.
تلفن:۶۶055024

 محراب
اين مجموعه شامل دو تاالر اصلی و کوچك است.
گنجايش: تاالر اصلی ۳۶0 و تاالر کوچك 80 نفر

نشــانی: تقاطع خيابان وليعصــر و امام خمينی. 
مجموعه تاالر محراب.

تلفن: ۶۶402284
www.mehrab.farhang.gov.ir :وب سايت

 مولوی
تاالر مولوی طی فعاليت خود در پنج دهه متوالی 
به عنوان مرکز تئاتر دانشــگاهی ايران شــناخته 
می شود. اين تاالر زيرمجموعه اداره کل فرهنگی 

دانشگاه تهران است.
اين تاالر بعد از بازگشايی از دو سالن تشکيل شده 
است، سالن اصلی و ســالن کوچك. سالن اصلی 
تاالر مولوی، با ابعاد ۱8 متر عرض در 24 متر طول 
و ارتفاع ۳ متر، ســالنی Black Box اســت که 
قابليت جابه جايی جايگاه تماشاگران را داراست. 
ســالن کوچك تاالر مولوی با ابعاد ۶ متر طول در 
40/5 متــر عرض و ارتفاع ۳ متــر فضای خوبی را 
برای تجربه های دانشجويی در اختيار گروه ها قرار 

می دهد.
گنجايش: تاالر اصلی 200 و تاالر کوچك ۶0 نفر

نشانی: خيابان انقالب. خيابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶4۱۹850-۶۱۱۱2۶۶۹

پست الکترونيك:
info@molavitheatre.com 

www.molavitheatre.com :وب سايت

 ناصرخسرو
اين تاالر متعلق به دانشگاه تهران است و در طبقه 

فوقانی تاالر مولوی قرار دارد.
نشــانی: تهران. خيابان انقــالب. خيابان ۱۶ آذر. 

جنب تاالر مولوی
تلفن: ۶۱۱۱2۹۹7

 هنر
تاالر هنر در ســال ۱۳40 ساخته شده است و در 
هم جواری دانشکده ســينما و تئاتر دانشگاه هنر 
قرار دارد. در طی سال های گذشــته کانون تئاتر 
کودك و نوجــوان در ايــن مکان مســتقر بوده 
است. اين سالن در ســال ۱۳87 موردبازسازی و 

تعميرات بنيادين قرارگرفته است.
گنجايش: 248 نفر

نشــانی: ميــدان هفت تير. خيابان شــهيد مفتح 
جنوبی. خيابان ورزنده.



تلفن: 88۳0۶۶40 – 888۱۳440
talarhonar@chmail.ir :پست الکترونيك

www.talarehonar.ir :وب سايت

تاالرهای غیردولتی تهران
در ايــن بخش به تاالرهايی اشــاره می شــود که 
ازنظــر مالــی واداری از نهادها و ســازمان های 
دولتی مستقل بوده و ســازوکار مديريتی خاص 
خود را دارند. تاالرهای وابســته به شــهرداری و 
ســازمان های وابســته به آن نيز به دليل تعريف 
شــهرداری به عنوان ســازمانی غيردولتی در اين 
بخش آمده اند. تاالرهای ديگری نيز در اين بخش 
وجود داشــتند که به دليل فعال نبودن در زمينه 

اجرای نمايش در فهرست قرار نگرفتند.

 آفتاب
اين تاالر در سال ۱۳۹5 افتتاح شده است.

گنجايش: 80 تا ۱۱0 نفر
نشــانی: خيابان آفريقــا. قبل از چهــارراه جهان 

کودك. ابتدای کوچه کمال. پالك 2۶
تلفن:8878۳8۶7-88780۶40

 اباذر )سرای محله(
تاالر در محله ابوذر و در سال ۱۳۹۱ افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
گنجايش: ۱20 نفر

نشانی: بزرگراه شهيد اشــرفی اصفهانی. خيابان 
پيامبر. ابتدای خيابان شهيد اسکندرزاده

تلفن: 44۹۶۱۳7۶   -   44۹۶۱۳7۹
سامانه پيامکی: ۳000۶4۹8

پست الکترونيك:
mahalleh.abazar@gmail.com 

abazar.mytehran.ir :وب سايت

 ابن سينا )فرهنگسرا(
فرهنگســرا در ســال ۱۳7۳ راه اندازی شد. اين 
مجموعه بين سال های ۱۳7۹ تا ۱۳85 تحت نام 

فرهنگسرای قانون فعاليت می کرد.
گنجايش: حدود ۱75 نفر

نشانی: شــهرك قدس فاز ۱. خيابان ايران زمين 
شمالی. فرهنگسرای ابن سينا

تلفن: 88۳۶۶۳۶۶-8
دورنگار: 88۳۶۶۳۶۶-8

پست الکترونيك: 
f_ebnesina@yahoo.com

وب سايت: 
www.ebnesina.farhangsara.ir

 اخالق )فرهنگسرا(
فرهنگســرای اخالق به عنوان تنها فرهنگسرای 
منطقــه ۱4 فعاليت خود را از ســال ۱۳8۶ آغاز 

کرده است.

گنجايش: حدود ۱50 نفر
نشــانی: ميدان شــهدا. خيابان پيروزی. خيابان 
شــکوفه. خيابان شــهيد کاظمی. جنب بوستان 

گلزار
تلفن: ۳۳۳۱2400 - ۳۳۳۱2500

وب سايت: 
www.akhlagh.farhangsara.ir

 ارسباران )فرهنگسرا(
فرهنگ سرای ارســباران در آبان ماه سال ۱۳74 
در زمينی به مســاحت حــدود 2800 مترمربع 

گشايش يافت.
گنجايش: تاالر هنر: 2۹7 و تاالر استاد ذوالفقاری: 

45 نفر
نشانی: شريعتی. باالتر از پل سيدخندان. خيابان 

جلفا. فرهنگسرای ارسباران )هنر(
تلفن: 228728۱8-20

پست الکترونيك: 
arasbaran@farhangsara.ir

وب سايت: 
www.arasbaran.farhangsara.ir

 ارغنون
تماشــاخانه ارغنون زيرمجموعه موسسه مينای 

ارغنون در سال ۱۳۹4 تأسيس شده است.
گنجايش: ۱50 نفر

نشانی: خيابان نوفل لوشــاتو. بعد از خيابان رازی. 
بن بست زيبا. پالك ۱.
تلفن:۶۶48۳7۳42

 اريکه ايرانيــان )مجموعه فرهنگی، ورزشــی و 
تجاری(

مجتمع اريکه ايرانيان دارای ســه ســالن تئاتر، 
مجهز به سيستم های صوتی و تصويری است.

گنجايش: ۱۶0 تا ۱۹0 نفر
نشــانی: تهران. شــهرك غرب. بلوار اصلی شهيد 
فرحزادی. نبــش ارغوان غربی. مجموعه فرهنگی 

ورزشی تجاری اريکه ايرانيان.
تلفن: )55 خط( 22۳7000۱-5

دورنگار: 22۳70۱00
www.arikeh-iranian.ir:وب سايت

 آستارا )سينما تئاتر(
سينما آستارا در ســال ۱۳42، تأسيس شده و با 
داشــتن امکان اجرای تئاتر در روی سن، در حال 

حاضر محل اجرای نمايش های کمدی است.
گنجايش: 8۶0 نفر

نشــانی: تهران. منطقه 0۱ – ميــدان تجريش. 
خيابان شهرداری. پالك 77

تلفن: 227۱2۹۶۶- 227۱4022

 استاد فنی زاده
اين مرکز در سال ۱۳۹2 با عنوان مرکز هنری ميم 
به شــروع به فعاليت کرد و در سال ۱۳۹4 زير نظر 
موسسه آفرينش منشور هنر به تماشاخانه استاد 

فنی زاده تغيير نام داده است.
امکانات: چهار پالتوی 25 متری و ســالن اجرای 

۱00 متری
گنجايش: حدود 50 نفر

نشانی: خيابان انقالب. خيابان استاد نجات الهی. 
کوچه مراغه پالك 2 طبقه سوم. واحد 4

 -888080۱7  –  888080۱8 تلفــن: 
88۹44078

www.manshorehonar.com :وب سايت

 استاد مشايخی
اين تــاالر زيرمجموعه مرکز آفرينشــهای هنری 
تئاترمــان فعاليت می کند. تماشــاخانه اســتاد 

مشايخی از ۱۳۹۳ به طور رسمی افتتاح شد.
گنجايش: 5۱ نفر

نشانی: ضلع شــمال غرب چهارراه وليعصر. جنب 
داروخانه. پالك ۱478

تلفن: ۶۶۹7۶4۶8-۶۶۹7۶475

 استاد انتظامی )خانه موزه(
خانه موزه انتظامی در سال ۱۳۹2 به بهره برداری 
رســيد. تاالر بلــك باکس اين مجموعــه ميزبان 

اجرای نمايش است.
گنجايش: حدود ۱00 نفر

نشانی: تهران. خيابان اندرزگو )قيطريه(. شرق به 
غرب. روبروی بلوار کاوه. خيابــان احمدی. خانه 

موزه استاد عزت اهلل انتظامی
تلفن:22۳۹۳2۳8-22۳۹0۳20

 استاد عزتاهلل انتظامی )خانه هنرمندان(
اين تماشــاخانه يکی از تاالرهای تئاتر اســت که 
در جهت حمايت از آثار دانشــجويی و هنرمندان 

جوان عرصه تئاتر راهاندازی شده است.
گنجايش: ۱20 نفر

نشــانی: خيابان طالقانی، خيابان موسوی شمالی 
)فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر

تلفن: 88۳۱7487-88۳۱0457
دورنگار: 88۱40۳۳0

www.iranartists.org :وب سايت

 استاد شهريار )مجموعه فرهنگی دزاشيب(
نشــانی: تهران. انتهای فرمانيه. دزاشيب، خيابان 
عمار. نرسيده به سه راه ياســر. خيابان مهر. کوی 

مهر دوم
تلفن:2۶452۹۳۳

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 امام علی )ع( )مجتمع فرهنگی و هنری(
مجتمع امــام علی تحت نظــر معاونت اجتماعی 
شــهرداری شــروع به کار کرد. گنجايش: حدود 

۳50 نفر
نشانی: شهرك گلستان )راه آهن( بلوار گلها. ياس 
چهارم. خيابــان هجده متری ياس ها. بلوار طوبی. 

مجتمع امام علی
تلفن:4474۶7۹7

دورنگار:4474۶7۹5
پست الکترونيك

elaheh.nikakhtar@gmail.com:

 انديشه )فرهنگسرا(
فرهنگسرای انديشه در ســال ۱۳72 در منطقه 

هفت شهر تهران افتتاح شد.
آمفی تئاتر انديشــه در طبقه دوم ساختمان واقع 
و دارای 40۹ صندلی اســت که ۱00 عدد از اين 

صندلی ها در بالکن قرار دارد.
نشــانی: خيابــان شــريعتی. نرســيده بــه پل 
سيدخندان. بوستان انديشه. فرهنگ سرايانديشه.

تلفن: 885055۱۳-۱5
وب سايت: 

www.andisheh.farhangsara.ir

 ايرانشهر )تماشاخانه(
تماشــاخانه ايرانشــهر يك مرکز اجرای نمايش 
اســت که در ضلع شــرقی پارك هنرمندان قرار 
دارد. اين مجموعه دارای 2 تاالر نمايش است و در 

سال ۱۳88 به طور رسمی افتتاح شد.
تماشاخانه استاد ناظرزاده کرمانی

گنجايش: حدود 200 نفر
تماشاخانه استاد سمندريان

گنجايش: حدود ۱50 نفر
نشــانی: خيابان طالقانی، خيابان شهيد موسوی 
شــمالی، ضلــع جنوبی بــاغ هنر، جنــب خانه 

هنرمندان
تلفن: ۱۶-888۱4۱۱5-27-888۱4۱25

دورنگار: 888۳۱۱۶00
www.tamashakhaneh.ir :وب سايت

 اوين )سرای محله(
گنجايش: حدود 220 نفر

نشانی: بزرگراه يادگار امام. نبش خيابان کچويی
تلفن:224۳۳004-8

سامانه پيامکی:۳00۶8۶۳004040
www.evin.mytehran.ir:وب سايت

 ايوان شمس
بانام پيشــين تاالر حرکت در سال ۱۳8۹ توسط 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

تاسيس شد.

گنجايش: حدود 400 نفر
نشــانی: بزرگراه جالل آل احمد. ابتدای بزرگراه 

کردستان.
تلفن: 880۱5227-۹

www.eivaneshams.com :وب سايت

 ايوان عطار )کاخ سعدآباد(
گنجايش: 4۶0 نفر

نشــانی: خيابان وليعصر. خيابان شــهيد فالحی 
)زعفرانيه( انتهای خيابان شــهيد کمال طاهری. 

مجموعه فرهنگی تاريخی سعدآباد
تلفن: 227520۳۱

 ايوانك )سرای محله(
ســرای محله ايوانك به صورت مجموعه ای تحت 
نظر شــهرداری و به صورت خود گردان در محله 

ايوانك ايجادشده است.
گنجايش: ۱50 نفر

نشــانی: شــهرك غرب. فاز ۶. تقاطع گل افشان 
شمالی و بلوار ايوانك. سرای محله ايوانك.

تلفن: 88۳7۳۱8۳
پست الکترونيك:

eyvanak.sara@gmail.com 
www.eyvanak.mytehran :وب سايت

 باران
تئاتر باران در زمستان ســال ۹۳ زيرنظر موسسه 
باران هامون هنر افتتاح شــد. ابعــاد صحنه  اين 

سالن 20*8/50 و ارتفاع 5 متر است.
گنجايش: ۱2۱ نفر

نشــانی: خيابان فلســطين. پايين تــر از خيابان 
انقالب. پالك 2۹2

تلفن: ۶۶۱7۶8۱2-۶۶۱7۶828

 باربد
تئاتر باربد در سال ۱۳۹4 افتتاح شده است.

گنجايش: 55 نفر
نشــانی: چهارراه وليعصر. نرســيده به پل کالج. 

جنب فروشگاه تن درست. پالك ۹۹4 واحد 2
تلفن: ۶۶7۱550۳

 بازيگاه
اين تماشــاخانه در کنار ســالن اصلياش از چهار 

پالتو تمرين تئاتر نيز برخوردار است.
گنجايش: 45 نفر

نشــانی: ميدان وليعصــر. بلوار کشــاورز. بعد از 
خيابان فلســطين. خ کبکانيــان. خ مرتضی زاده. 

پالك ۱2، طبقه ی 4
تلفن: 88۹۶۳۱80

 باغ دربند )مجتمع تفريحی فرهنگی(
اين مجموعه تفريحی فرهنگــی در کنار نمايش 
فيلم به اجرای نمايش هــای معموالً کمدی می 

پردازد.

نشانی: ميدان تجريش. خيابان فنا خسرو. باالتر از 
مجتمع عدالت. باغ دربند.

 برج آزادی )مجموعه فرهنگی هنری(
ساختمان اين برج که در ميدان آزادی قرار دارد، 
در سال ۱۳50 مورد بهره برداری قرار گرفت و پس 
از انقالب اســالمی نيز به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی واگذار شد. ســالن آمفی تئاتر برج آزادی 
بــه طول 50 و عرض 24 متــر در عمق ۱5 متری 
از ســطح زميــن قرارگرفته و به پيشــرفته ترين 
تکنولوژی مجهز اســت. اين ســالن می تواند به 
شکل چندمنظوره مورداستفاده قرار گيرد و عالوه 
بر اکران فيلم و کنســرت موســيقی برای اجرای 

نمايش نيز از آن استفاده می شود.
گنجايش: 288 نفر

نشــانی: تهران. ميدان آزادی. مجموعه فرهنگی 
هنری آزادی.

تلفن: ۶۶02۳۹5۱-4
pr@azadi-tower.com :پست الکترونيك

www.azadi-tower.com :وب سايت

 برج ميالد
برج ميالد شــامل چندين تاالر است. تاالر اصلی 

)ورودی اصلی( در 2 طبقه همکف و بالکن است.
تاالر مولــوی )طبقه B1/-1( جهــت برگزاری 

همايش ها و پذيرايی های ويژه
گنجايش: ۱۶00 و ۱50 نفر

نشــانی: تهران. بزرگراه شــيخ فضــل اهلل نوری. 
ورودی بزرگراه شهيد همت. کنار گذر اختصاصی 

برج ميالد
نشانی: تهران. بزرگراه شهيد همت شرق. خروجی 
شــيخ فضل اله جنوب. پل کابلی اختصاصی برج 

ميالد تهران
تلفن:8585-84۳۶۱000

تلفن گويا:  84۳۶۱000 )۹82۱(
www.tehranmiladtower.ir :وب سايت

 بلوار )سينما تئاتر(
سينما تئاتر بلوار يکی ديگر از تاالرهايی است که 

به فعاليتهای تئاتر کمدی اختصاص دارد.
گنجايش: 700 نفر

نشانی: بلوار کشاورز. نبش خيابان ۱۶ آذر. سينما 
تئاتر بلوار.

تلفن: 88۹۶52۹2-88۹52۹84

 بوستان واليت
بوســتان واليت در زمينهای پادگان قلعه مرغی 
احداث شــده است. اين بوســتان در سال ۱۳۹0 
به بهرهبرداری رســيد. اين مــکان عالوه بر تمام 
امکانــات فرهنگی، هنری و ورزشــی ســالنی به 
نام قلعه شــادی برای نمايش های ويژه کودك و 



نوجوان دارد.
نشانی: انتهای بزرگراه نواب. ضلع جنوبی بوستان 

واليت. پارکينگ شماره ۳. قلعه شادی
تلفن: 550228۱۶

 بهاران )فرهنگسرا(
گنجايــش: ســالن آمفی تئاتــر 470 و ســالن 

اجتماعات 80 نفر
نشــانی: خيابان قزوين. ميدان ابوذر. انتهای 20 
متری ابوذر. انتهای ســجاد جنوبی. ميدان بهاران 

فرهنگسرای بهاران
تلفن: ۶22۳۱۱۱8

دورنگار: ۶22۳۱۱۱۹
پست الکترونيك:

baharan.farhangsar@yahoo.com 
وب سايت:

www.baharan.farhangsara.ir 

 بهمن )فرهنگسرا(
اين مجموعه در سال ۱۳70 ساخته شده و دارای 
چهــار تاالر مختص نمايش اســت. ايــن تاالرها 

عبارتند از:
تاالر شهيد آوينی

يکــی از تاالرهــای کاربــردی موجــود در اين 
فرهنگســرا با مســاحت حدود 2500 مترمربع 

به صورت روباز شکل گرفته است.
گنجايش: ۱550 نفر

مجموعه تاالرهای مبارك
اين مجموعه دارای دو تاالر تماشــاخانه مبارك و 

تاالر تجربه است.
مبارك،۱۶7 صندلی
تجربه ۱۶0 صندلی

از ديگر بخش های موجود در اين فرهنگســرا می 
توان به ۳ پالتــوی حرفهای تمرين با عنوان نقش 
)55 مترمربع(، نــگاه )۶5 مترمربع( و بازی )75 

مترمربع( اشاره نمود.
مجتمع فرهنگی هنری شهيد کريمی

اين مجتمع در دل فرهنگسرای بهمن و به منظور 
تامين فضای کافی و مناسب جهت توليد و ضبط 
برنامههای نمايشی و تله تئاتر تأسيس شده است. 
اين تاالر شامل تعداد 800 عدد صندلی متحرك 
با مســاحت نزديك به ۶00 مترمربع و ارتفاع ۱0 
متر به همراه کف مسطح جهت فيلمبرداری، سن 

به مساحت تقريبی ۳0 مترمربع است.
همچنين اين مجتمع شامل سالن نغمه با ظرفيت 

450 نفر است.
نشانی: ميدان راه آهن. ميدان بهمن.
تلفن: 55۳۱0745-550588۳۱

تلفن تاالر شهيد آوينی: 5507۱208
تلفن تاالر مبارك: 550588۳۱

تلفن تاالر نغمه: 5507۱208

پست الکترونيك:
bahman.cu.ce@gmail.com 

وب سايت: 
www.bahman.farhangsara.ir

 پاليز
اين تماشاخانه در سال ۱۳۹5 تأسيس شده است.

نشانی: تهران. خيابان کريم خان. خيابان عضدی 
)آبان(. خيابان سپند. پالك ۶۹

 پندار
تماشــاخانه پندار در ۱۳۹4 تاســيس شــد. اين 

مجموعه دارای سه پالتو برای تمرين است.
گنجايش: 40 نفر

نشانی: خيابان نجات اللهی. بعد از فالحپور. پالك 
۶۹، درب اول. سالن پندار.

تلفن: 88۹۳۹24۶

 تتماج
تماشــاخانه تتمــاج در ســال ۱۳۹4 زيــر نظر 
موسســه فرهنگی هليا فيلم شــروع به کار کرد. 
اين تماشاخانه در کنار خود پالتويی برای تمرين 

دارد.
گنجايش: 40 نفر

نشــانی: خيابان طالقانی. خيابان بهار شــمالی. 
کوچه  يزدان نياز. پالك ۳4، طبقه ۳
تلفن: 77۶0۱7۹0- 77۶0۱7۹0
www.heliafilm.ir :وب سايت

 تجريش )سرای محله(
سرای محله تجريش در زمينه های هنری ازجمله 

تئاتر نيز فعال است.
نشانی: تجريش. ابتدای خيابان شريعتی. پايين تر 

از داروخانه طالقانی.
تلفن: 222480۱7

info@mytajrish.ir :پست الکترونيك
www.tajrish.mytehran.ir :وب سايت

 تئاتر مستقل تهران
تئاتر تهران در سال ۱۳۹4 افتتاح شد.

گنجايش: ۱۶4 تا 2۳0 نفر
نشــانی: تهران. ضلع شــرقی چهــارراه وليعصر. 
خيابان رازی. نبش کوچه زنــد وکيل. پالك 50 

تئاتر مستقل تهران
تلفن: ۶۶۹7۹7۳5

 تيراژه 2 )پرديس سينمايی(
اين پرديس ســينمايی به دست بخش خصوصی 
در شرق تهران بنا شده است. دارای دو تاالر مجهز 

است.
گنجايش: ۱80 نفر

نشانی: اتوبان امام علی به سمت جنوب. خروجی 
شهيد مدنی. جنب مترو مدنی.

 پرديس تئاتر تهران )خاوران(
بزرگ ترين مجموعه تاالرهای تئاتر ايران اســت 
کــه در منطقه ۱5 تهران قــرار دارد. اين مرکز در 
همسايگی فرهنگسرای خاوران ساخته شده است. 

شروع ساخت اين مرکز از سال ۱۳8۶ بوده است.
تاالر نمايش اصلی

تــاالر نمايش اصلی ايــن مجموعه بــا دارا بودن 
صحنه بزرگ و حرفهــای در دو بخش تفکيکپذير 
اســت. يکی صحنه اصلی است که ۳4 مترعرض، 
۱2 متــر عمق و برج صحنهای بــه ارتفاع 22 متر 
دارد و ديگــری صحنه جلويی اســت که ۳2 متر 

عرض و ۱0 متر عمق دارد.
گنجايش: ۱200 نفر
تاالرهای بلك باکس

در کنار تــاالر نمايش اصلی، چهار تاالر برای تئاتر 
تجربی احداث شده است.

گنجايش: ۱50 نفر
تاالر نمايش عروسکی

مرکز تئاتــر حرفهای خــاوران همچنين به تاالر 
نمايش عروسکی نيز مجهز است.

گنجايش: ۱20 نفر
کارگاه ساخت دکور و کارگاه خياطی

همچنين در اين مجموعه، فضايی به مساحت يك 
هزار مترمربع برای کارگاه ســاخت دکور و کارگاه 
خياطی و ســه هزار مترمربع هم به اتاقهای پشت 
صحنه و ســالنهای تمرين اختصاص داده شــده 

است.
فضای باز اجرای نمايش

فضايــی نزديــك بــه ۳500 مترمربــع نيز به 
نمايش های آئينی و ســنتی اختصاص داده شده 

است.
نشــانی: تهران. خيابان خاوران. سه راه هاشم آباد. 

جنب فرهنگسرای خاوران. پرديس تئاتر تهران.
تلفن: ۳۳0۳4۱۹۹

 جنت آباد )سرای محله(
ســرای محله جنت آباد شــمالی در  سال ۱۳۹۱ 

افتتاح شد.
نشانی: جنت آباد شمالی بهارستان دهم. روبروی 

دبستان ادب. سرای محله
تلفن: 448۳5787

پست الکترونيك:
jannat.shomali@gmail.com 

www.itjannat.blogfa.com :وبالگ

 جام جم همت
اين تاالر بخشــی از برج تجاری مسکونی جام جم 
همت است که در کنار فعاليت های ديگر در عرصه 

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



نمايش نيز فعاليت دارد.
گنجايش: حدود 500 نفر

نشــانی: تهران. بزرگراه همت غرب. بعد از اشرفی 
اصفهانی. ابتدای ســردار جنگل. خيابان حيدری 

مقدم. مجتمع جام جم همت.
تلفن: 44۹۱85۶ - 444 ۹۳ 8 ۹4

پست الکترونيك:
info@jamejam-hemat.com 

www.jamejam-hemat.com :وب سايت

 چارسو )پرديس سينمايی(
طبقه ششم بازار چارســو يك فضای باز فرهنگی  
به متراژ ۳000 مترمربع اســت که دارای 5 سالن 
سينما اســت و اجرای نمايش و نمايشنامه خوانی 

نيز در آن صورت می گيرد.
گنجايش: حدود 500 نفر

نشــانی: تهران. ضلع جنوب شرقی تقاطع خيابان 
جمهوری اسالمی و حافظ.
کدپستی: ۱۱۳57۱44۶8

تلفن: ۶۶724444
دورنگار: ۶۶7۳442۱

www.cinemacharsou.com :وب سايت

 حافظ
گنجايش: در حالت دوســويه ۱75 نفر و در حالت 

چهارسويه در حدود 400 نفر
نشانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. رو به 

روی تاالر وحدت
تلفن تاالر وحدت: ۶۶7۳۱4۱۹ – ۶۶705۱0۱

پست الکترونيك:
support@talarvahdat.com 

www.talarvahdat.com :وب سايت
www.bonyadroudaki.ir 

 حافظ )سينما تئاتر(
ســينما حافظ در ســال ۱۳۳8 افتتاح شــده و 
دارای دو تاالر اســت که تاالر اصلی آن به اجرای 

نمايش های کمدی اختصاص دارد.
گنجايش: ۳00 نفر

نشــانی: جمهوری. بين بهارســتان و ســعدی. 
روبروی باغ سپهساالر.

کدپستی: ۱۱4۳۹۱4۱۳5
تلفن: ۳۳۱۱5۳8۶-۳۳۹2۱75۱

 خاوران )فرهنگسرا(
فرهنگسرای جوان که بيشتر به اسم فرهنگسرای 
خاوران شناخته می شــود يکی از فرهنگسراهای 
فعال در شهر تهران اســت. اولين گام احداث اين 
مکان در بهار سال ۱۳72، برداشته شد. اين مرکز 

دارای سه تاالر بزرگ به شرح زير است:
تاالر فرهنگ. ابعــاد صحنه  اين ســالن در دهنه 
صحنه 8 متر عمق صحنه از جلوی آوانسن 5 متر 

است.
گنجايش: حدود ۱8۳ نفر

تاالر شهيد مطهری صحنه ای قاب عکسی دارد و 
ابعاد صحنه اش ۹ متر در 7 متر است.

گنجايش: حدود ۳20 نفر
فضای نمايشی روباز سوم خرداد که در فضای آزاد 

درست شده است.
گنجايش: حدود 2000 نفر

نشــانی: خيابــان خاوران. ســهراه هاشــمآباد. 
فرهنگسرای خاوران.

تلفن: ۳۳7084۹۶-۳۳0000۳۳
Info@farhangsara.ir :پست الکترونيك

وب سايت: 
www.khavaran.farhangsara.ir

 دا
 قدمت ساختمان »تماشاخانه دا« به سال ۱۳0۳ 
بازميگردد. ايــن بنا يك حمــام قديمی بوده که 
در خرداد ســال ۱۳۹۱ تغيير کاربــری يافته و به 
تماشاخانه و فضای تمرين تئاتر تبديل شده است.

گنجايش: 40 نفر
نشــانی: ميدان فاطمی. ابتدای خيابان شــهيد 

گمنام. خيابان جهانمهر. پالك 2۶
تلفن: 8802۱۶4۶

 دارآباد )سرای محله(
سرای محله دارآباد در تابســتان سال ۱۳۹2 در 
بوســتان ســاحلی دارآباد احداث شد و همچون 
ديگر ســرای محالت زير نظر ســازمان فرهنگی 

هنری شهرداری فعاليت می کند.
نشانی: بلوار اوشــان. خيابان هاشــمی. بوستان 

ساحلی دارآباد
تلفن: 2۶۱0500۱-2۶۱0555۳

الکترونيــك:  پســت 
sarayemahaledarabad@yahoo.com
www.darabad.mytehran.ir :وب سايت

 دراما
تماشاخانه دراما در سال ۱۳۹2 تاسيس شد.

گنجايش: 45 نفر
نشــانی: خيابان انقالب. فلسطين جنوبی. خيابان 
لبافی نژاد. کوچه ی زحل. بن بســت اول. پالك 2. 

طبقه ۱
تلفن: ۶۶7۱4445-۶۶۱7۶8۱4-۶۶۱7۶802

پست الکترونيك:
dramatheather1393@gmail.com 

 دماوند )سينما تئاتر(
ســينما دماوند متعلق به فدراســيون ناشنوايان 
اســت و معموالً به اجرای نمايش های کمدی نيز 

می پردازد.

گنجايش: حدود 450 نفر
نشــانی: ميدان امام حســين. خيابــان دماوند. 

روبروی بيمارستان بوعلی
تلفن: 77557700

 دهکده المپيك ) سينما تئاتر(
اين مجموعــه فرهنگی در غرب تهــران )منطقه 
22( فعاليت خود را زير نظر ســينما آزادی انجام 

می دهد.
گنجايش: حدود 400 نفر

نشانی: تهران. انتهای اتوبان همت به سمت غرب. 
دهکده المپيك. خيابان ورزش شــرقی. المپيك 

چهارم
تلفن: ۶- 447۶4085

پست الکترونيك:
cinema.olympic@gmail.com 

 زرگنده )سرای محله(
سرای محله حســن آباد زرگنده از فروردين سال 

۹۱ شروع به کار نمود.
نشــانی: خيابان ظفر. خيابان فريد افشار. سرای 

محله زرگنده.
تلفن: 2۶۶02280-۶

پيامك: 50002۹2۶۶02280
پست الکترونيك: 

saraezargandeh@yahoo.com
وب سايت:

www.zargandeh.mytehran.ir 

 زعفرانيه )سرای محله(
نشانی سرای محله: زعفرانيه. خ اعجازی )آصف(. 
باالتر از ميــدان اعجازی. روبــروی کوچه زنبق. 

داخل پارك ريحانه.
 -224۳۹504  –  224۳۹502 تلفــن: 

224۳۹50۶
پست الکترونيك:

zaferanieh.sara@gmail.com 
وب سايت:

www.zaferaniyeh.mytehran.ir 

 زندگی )پرديس سينمايی(
نشانی: فلکه دوم صادقيه. بزرگراه آيت اهلل کاشانی. 
بلوار اباذر. روبه روی بيمارستان پيامبران. مجتمع 

تجاری سينمايی پرديس زندگی طبقه دوم
تلفن: 44004800

www.cinemazendegi.com :وب سايت

 سپهر )هتل ارم(
نشانی: تهران. ونك. بعد از چهارراه جهان کودك. 
بزرگراه حقانی. بعد از کتابخانه ملی. جنب روگذر 

شهيد همت غرب. هتل بزرگ ارم



تلفن: 222۶۶۶44-5
www.tehraneramhotel.com :وب سايت

 سرو )فرهنگسرا(
اين فرهنگســرا در ســال ۱۳74 در ضلع شمالی 
بوستان ساعی افتتاح شــد و دارای دو تاالر است. 
آمفی تئاتر جهت اجرای ســمينارها، نشســتها و 

همايش
گنجايش: ۱00 نفر

آمفی تئاتر روباز سرو
گنجايش: حدود 700 نفر

نشــانی: خيابان ولی عصر )عج(. باالتــر از پارك 
ساعی. کوی ساعی دوم. فرهنگسرای سرو.

کدپستی: ۱5۱۱۹۱۳8۱۱
تلفن: 88۶5۱78۶ و 8888۱87۹

دورنگار: 887۹۹۱54
پست الکترونيك:

sarv.farhangsara@gmail.com 
www.sarv.farhangsara.ir :وب سايت

 سروش ) سينما تئاتر(
سينما ســروش در شــهريور ۱۳۹۳ به سه تاالر 
تبديل شــد که گاه ميزبان اجــرای نمايش های 

کمدی هستند.
گنجايش: 400، 200 و ۱80 نفر

نشــانی: خيابان شــريعتی. نرســيده به سه راه 
طالقانی. سينما سروش.

تلفن: 77۶۳2۱۶8-77502۹2۹

 سعادت آباد )سرای محله(
نشانی: ســعادت آباد. خيابان شهيد عبقری )دوم( 

بوستان شقايق. خانه سالمت سعادت آباد
تلفن: 22۱۱۶7۶2

وب سايت:
www.saadat-abad.mytehran.ir 

 سمرقند )پرديس سينمايی(
اين مجتمع در کنار تاالرهای ســينما، يك تاالر را 
نيز به هنرهای نمايشــی اختصاص داده است. در 
اين تاالر نمايش کارهای گروه کودك و نوجوان و 

نمايش های کمدی به اجرا درمی آيند.
گنجايش: ۱80 نفر

نشــانی: جنت آباد جنوبــی. تقاطع بلــوار الله. 
مجتمع سمرقند. طبقه اول

تلفن: 4725۶
وب سايت:

www.cinemasamarghand.com 

 سه نقطه )تاالر شکيبايی و تاالر خسروی(
تماشاخانه سه نقطه در سال ۱۳8۹ افتتاح شد.

پالتوی استاد رکن الدين خسروی

گنجايش: ۶0 نفر
تاالر استاد خسرو شکيبايی

گنجايش: 4۹ نفر
نشــانی: ميدان ولی عصــر. بلوار کشــاورز. بعد از 
خيابان فلســطين. خيابان کبکانيان. نبش کوچه 

مرتضی زاده. پالك ۱0 و ۱2
تلفن: 02۱ 88۹52۳۹2 - 02۱ 88۹52440

پست الکترونيك:
support@3-noghte.com 

www.3-noghte.com :وب سايت

 سينما ايران )مجتمع فرهنگی هنری تهران(
گنجايش: ۶00 نفر

نشــانی: تهــران. خيابــان شــريعتی. روبه روی 
بهارشيراز

تلفن: 775۳87۱۱
www.cinema-iran.ir :وب سايت

 شفق )فرهنگسرا(
فرهنگســرای دانشــجو يا شــفق در پارك شفق 

تأسيس شده است.
گنجايش: 2۱0 نفر

نشــانی: تهــران. خيابــان ســيدجمال الدين 
شــفق.  بوســتان   .2۱ خيابــان  اســدآبادی. 

فرهنگ سرای شفق.
تلفن: 885540۱5-۱۹

دورنگار: 887۱7۱۹5
پست الکترونيك:

f.shafagh6@yahoo.com 
وب سايت:

www.shafagh.farhangsara.ir 

 شکوفه )پرديس سينمايی(
سينما شکوفه در ســال ۱۳40 تاسيس شد و در 
سال ۱۳88 بازسازی شده اســت. نام سينما پس 
از بازگشــايی مجدد به پرديس سينمايی شکوفه 

تغيير کرد.
گنجايش: 770 نفر

نشانی: ميدان شــهدا. ضلع جنوب غربی. پرديس 
سينمايی شکوفه

تلفن: ۳۳5۱270۱
دورنگار: ۳۳۱242۱8

 شهرآرا )سرای محله(
نشانی: خيابان ســتارخان. خيابان شهرآرا. ضلع 

شمالی پارك شهرآرا. سرای محله شهرآرا
تلفن: 88244۶72

www.shahrara.mytehran.ir :وب سايت

 شهيد چمران )مجموعه فرهنگی تفريحی(
اين مجموعه در ســال ۱۳42 بانام شرکت سی آر 

سی شروع به کار کرد.
يك تاالر ايــن مجموعه بــه نمايش های کمدی 
تعلق دارد و تــاالر ديگر مجموعه چمران در طول 
روز بــه اکران فيلم اختصاص داشــته و در شــب 

نمايش روی صحنه می برد.
گنجايش: ۳00 نفر

نشانی: خيابان شــريعتی. جنب پل شهيد صدر. 
روبروی در مترو.

تلفن: 2220۳0۳۱
www.chamrancomplex.ir :وب سايت

 صدرا )تاالر همايش و مراسم(
صدرا ســه تاالر مناســب برای اجراهای نمايشی 

دارد.
گنجايش: 4۶0،2۶0 و ۱80 نفر

نشــانی: تهران ميــدان ونك. خيابــان مالصدرا. 
خيابان شيخ بهايی جنوبی. جنب مسجد بقيه اهلل 

)عج(.
تلفن: 88۶04۹24

دورنگار: 88۶0۳۹۶۶
contact@site.com :پست الکترونيك
www.hamayeshsadra.ir :وب سايت

 صحرا )سينما تئاتر(
اين تاالر محلی برای اجرای آثار نمايشی کمدی و 

اکران فيلم های سينمايی است.
گنجايش: ۱200 نفر

نشانی: تهران. خيابان شريعتی. سه راه طالقانی.
تلفن: 77۶47445-77۶47228

 عطار نيشابوری )فرهنگسرا(
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: خيابان خــوش جنوبی. خيابــان نيکو. 
فرهنگسرای عطار.
تلفن: 557۱557۹

پست الکترونيك:
farhangsara_attar@yahoo.com 

www.attar.farhangsara.ir :وب سايت

 عمارت مسعوديه
عمارت مسعوديه مربوط به دوره قاجار است. اين 
اثــر در ۱۳77 بهعنوان يکی از آثــار ملی ايران به 
ثبت رسيده اســت. در حال حاضر حوضخانه اين 

عمارت تبديل به تاالری شده است.
گنجايش: ۱40 نفر

نشانی: خيابان بهارستان. خيابان اکباتان.
تلفن: ۳۳۹۹20۱2-۱4

 فانوس
تئاتر فانوس بلك باکســی به مســاحت ۶0 متر 
اســت. اين تاالر زير نظر موسسه فرهنگی هنری 

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



فانوس هنر پارس اداره ميشود.
گنجايش: 48 نفر

نشــانی: تهران. ميدان هفت تيــر. جنب مجتمع 
ياس. کوچه آذری. پالك 25

تلفن: 88۳۱۹270

 فدك )سرای محله(
گنجايش: ۱70 نفر

نشانی: نارمك. خيابان گلستان. ضلع شمال غربی 
ميدان هالل احمر. سرای محله فدك.

chmail.ir@fadak8 :پست الکترونيك
www.fadak.mytehran.ir :وب سايت

 فردوس )سرای محله(
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: فلکه دوم صادقيه، ابتــدای محمد علی 
جناح، نبش خيابان طاهريان.

تلفن: 44۹۶۱۳77-44۹۶۱۳82

 فردوسی
تاالر فردوســی در ســال ۱۳8۱ رو به روی تاالر 
وحدت و در قلب کارگاه دکور ســابق ساخته و در 

سال ۱۳82 افتتاح شد.
گنجايش: ۱40 نفر

نشانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. بنياد 
رودکی.

تلفن تاالر وحدت: ۶۶7۳۱4۱۹ - ۶۶705۱0۱
support@talarvahdat. :پســت الکترونيك

com
www. talarvahdat.com :وب سايت

www.bonyadroudaki.ir

 فردوس )فرهنگسرا(
فرهنگسرای فردوس در سال ۱۳8۱ تأسيس شده 

است.
گنجايش: 2۶0 نفر

نشــانی: فلکه دوم صادقيه. بلوار فــردوس. بعد از 
چهارراه مخابرات. فرهنگسرای فردوس.

کدپستی: ۱48۱74۳۳۳۱
تلفن: 4408۱0۳۹

پيامك: ۳000258۱۱7۱0۱8
www.ferdos.farhangsara.ir :وب سايت

 فردوسی )خانه انديشمندان علوم انسانی(
خانه انديشمندان علوم انسانی مجموعه ای است 
متعلق به شــهرداری تهران. آمفی تئاتر فردوسی 

در ضلع جنوب غربی پارك ورشو واقع شده است.
گنجايش: ۳50 نفر

نشــانی: خيابان اســتاد نجات اللهی )ويال(. نبش 
خيابان ورشو. خانه انديشمندان علوم انسانی

تلفن: 88۹۱۱۶۱۱

دورنگار: 88۹2852۱
www.ihht.ir :وب سايت

 قصر )باغ موزه(
تاالر فرخــی يــزدی، در ضلع غربــی مجموعه 

واقع شده است.
گنجايش: ۱00 نفر

نشانی: خيابان شــريعتی. خيابان مطهری شرقی. 
ميدان پليس.

تلفن: 8844۳۳۱۱
تلفن های گويای باغ مــوزه قصر: 884۳5۳۳0-

8844580۶-8842۳400
www.qasr.ir :وب سايت

 قيام )سينما تئاتر(
اين ســينما تا اواســط دهه ی ۱۳80 بانام سينما 
قيام فعال بود و پس از چند سال تعطيلی به عنوان 
تماشاخانه تهران تحت مالکيت بنياد مستضعفان 

شروع به فعاليت نمود.
ظرفيت: 4۱۶ نفر

نشــانی: خيابان طالقانی )تخت جمشيد(. بعد از 
تقاطع ولی عصر.

تلفن: 88۹۳8۳22 - 88۹۳8۳2۳

 کانون امام خمينی )ره(
نشانی: تهران. کوی نصر )گيشا(. خيابان ۱۳ رو به 

روی اداره آموزش وپرورش
تلفن: 882۶0۶85

 کانون تربيتی قدس
نشانی: تهران. ميدان صنعت. ابتدای ايران زمين. 

جنب سينما قدس
تلفن: 880885۱۱

www.kanoon-ghods.ir :وب سايت

 کاووسيه )سرای محله(
گنجايش: 50 تا ۱00 نفر

نشــانی: خيابان جردن. کوچه ســرو. پالك 44. 
طبقه سوم.

تلفن: 88۶5۶۹8۱-88۶5۶۹82-88۶5۶۹84
پيامك: ۳0002۱00270270

پست الکترونيك: 
kavoosiyeh@gmail.com

وب سايت: 
www.kavosiyeh.mytehran.ir

 کنش معاصر
اين تماشــاخانه در ســال ۱۳۹5 افتتاح شــد و 
زيرمجموعه موسسۀ فرهنگی هنری کنش معاصر 

است.
گنجايش: ۱40 تا ۱70 نفر

نشانی: ميدان فلســطين. خيابان طالقانی غربی. 
به ســمت تقاطع وصال. بين خيابان سرپرست و 

فريمان. جنب کلينيك آلرژی. پالك 542
تلفن: ۶۶4044۹8

www.act-institute.com :وب سايت

 کوروش )پرديس سينمايی(
پرديــس ســينمايی دارای 2 تــاالر مجهــز و 
اختصاصی تئاتر اســت. تاالر ژوپيتر هم در داخل 
مجتمــع تجاری کوروش قــرار دارد که به اجرای 

نمايش های کودك اختصاص دارد.
گنجايش: حدود 800 نفر

نشانی: بزرگراه شهيد ســتاری. باالتر از خروجی 
حکيم. خيابان پيامبر مرکزی شماره 57

تلفن: 44۹7۱7۹۱
تلفن گويا: 470۱

تلفن سالن ژوپيتر: 44۹7۱58۳
پست الکترونيك:

info@kouroshcineplex.com 
info@familyjupiter.com

وب سايت:
www.kouroshcineplex.com 

 کوهك )سرای محله(
خانه فرهنگ و هنر ســرای محله کوهك از سال 

۱۳۹0 فعاليت خود را آغاز کرد.
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: ميدان رســالت خيابان هنــگام انتهای 
خيابــان طاهر خانــی ضلع جنــوب غربی پارك 

وليعصر
ســرای محله: ميدان رســالت. خيابــان نيروی 
دريايی. خيابان طاهرخانی. ســاختمان معاونت 

اجتماعی منطقه 4 طبقه اول
تلفن: 77274۱2۱
پست الکترونيك: 

mahale.koohak@gmail.com
www.kalad.mytehran.ir :وب سايت

 گلســتان )کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان(

گنجايش: ۱۳4 نفر
نشانی: تهران. بلوار کشاورز. خيابان حجاب. پارك 

الله. مرکز توليد تئاتر کانون
تلفن: 88۹۶۶۱۱۹

وب سايت:
www.kanoonparvaresh.com 

 گلستان )فرهنگسرا(
فرهنگسرای گلستان از سال ۱۳7۶ بانام مجتمع 
فرهنگی هنری گلستان آغاز به کار کرد. اين مکان 
به تاالر اجتماعاتی مجهز اســت کــه از آن برای 



اجرای نمايش نيز استفاده می شود.
گنجايش: ۳00 نفر

نشــانی: نارمك. ميــدان هالل احمــر. خيابان 
گلستان. فرهنگسرای گلستان.

تلفن: 774۱۳7۶۹
وب سايت:

www.golestan.farhangsara.ir 

 ماندانا )سينما تئاتر(
اين تاالر دو منظوره در حوالی ســال های ۱۳40 
افتتاح شد و اکنون محلی برای اجرای نمايش های 

کمدی است.
گنجايش: حدود 500 نفر

نشانی: خيابان دماوند. ابتدای سی متری نارمك. 
نبش کوچه بيهقی.

تلفن رزرو تئاتر: 7740۱۶۹8
www.cinemamandana.com :وب سايت

 مرزداران شرقی )سرای محله(
سرای محله مرزداران شرقی در تاالر نمايش خود 

نمايش هايی را برای عموم اجرا می کند.
گنجايش: ۹5 نفر

نشــانی: خيابان جالل آل احمد غــرب. بعد از پل 
آزمايش. سرای محله مرزداران.

تلفن: 4425۱50۳-4424۹44۱

 مجتمع فرهنگی آموزشی سوده
آمفی تئاتر اين مجموعه ميزبان اجراهای نمايشی 

است.
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: تهران. بزرگراه اشرفی اصفهانی. نرسيده 
به پــل همت. انتهای خيابان شــهيد قموشــی. 

بن بست سوده. مجتمع آموزشی سوده
تلفن: 4424۹702

www.soodeh.com :وب سايت

 مکتب تهران
مکتب تهران زيرمجموعه مؤسســهی فرهنگی و 

هنری مکتب تهران است.
گنجايش: ۳0 نفر

نشــانی: تهران. خيابان کريم خــان. خيابان آبان 
)عضدی( کوچه کيوان. پالك ۶

تلفن: 888۹۱5۱2-88۹۳5585
www.maktabetehran.com :وب سايت

 ملل )فرهنگسرا(
فرهنگســرای ملل که در وســط بوستان قيطريه 
قرار دارد، از سال ۱۳7۳ شــروع به فعاليت کرده 
اســت. ســالن آمفی تئاتر اين مکان به نام سالن 
فرهنگ با ۱۱0 مترمربع مســاحت، دارای سن با 

مساحت 24 مترمربع است.

گنجايش: 85 تا ۱۱5 نفر
نشــانی: بزرگراه آيــت ا ...صدر. بلــوار قيطريه. 

بوستان قيطريه. فرهنگسرای ملل.
تلفن: 222۱2۳۹2-22۶7۱7۱8 

دورنگار: 22۶7۱7۱7 
www.melal.farhangsara.ir :وب سايت

 مهر )فرهنگسرا(
فرهنگســرای مهر دارای 4 طبقــه و ۱۶00 متر 
زيربنا اســت که آمفی تئاتر آن در طبقه دوم قرار 

دارد.
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: ميدان بهمن. اتوبان شــهيد تندگويان. 
خانی آباد نو. خيابان شهيد لطيفی. کوچه تگرگ. 

پارك بعثت.
کدپستی:۱8۹۱۶8۹44۳

تلفن: 550۳77۶۶-550۳77۹۹
دورنگار: 550۳77۶۶

پست الکترونيك:
culturalmehr@yahoo.com 

www.mehr.farhangsara.ir :وب سايت

 ميالد )سينما تئاتر(
گنجايش: 588 نفر

نشانی: تهران. ضلع جنوبی ميدان شهدا.
تلفن: 02۱-۳۳۳5۳452

 نپتون )شهر کتاب(
شــهر کتاب نپتون نمايش های عموماً کمدی را 

روی صحنه می برد.
گنجايش: ۳00 نفر

نشانی: ميدان امام حســين )ع(. خيابان دماوند. 
نبــش خيابان شــهيد فتح هايی )کهن ســابق(. 

ساختمان شهر کتاب )سينما نپتون سابق(.
تلفن: 887442۹۹

 نياوران )فرهنگسرا(
ايــن مــکان زيرمجموعــه بنيــاد آفرينش های 
هنری نياوران اســت. فعاليت ها در حــوزه تئاتر 
شــامل اجرای نمايش های منتخب در تاالرهای 

خليج فارس و گوشه است.
تاالر اصلی )خليج فارس(

گنجايش: 2۶2 نفر
تاالر گوشه

گنجايش: ۱0۹ نفر
نشانی: خيابان پاســداران. بعد از سه راه اقدسيه. 

روبروی پارك. خيابان فرهنگسرا.
تلفن: 2228708۱-2

niavrancenter@ الکترونيــك:  پســت 
gmail.com

www.fniavaran.ir :وب سايت
 وحدت

تاالر وحدت يکــی از مجهزتريــن و بزرگ ترين 
تاالرهای اپرا و موسيقی تئاتر ايران و زيرمجموعه 

بنياد رودکی است. سن اصلی اين تاالر با عرض ۱2 
متر و بيش از ۱0 متر عمق دارای ۳ سيســتم سن 

متحرك است.
گنجايش: 740 نفر

نشانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. بنياد 
رودکی.

تلفن تاالر وحدت: ۶۶7۳۱4۱۹ - ۶۶705۱0۱
پست الکترونيك: 

support@talarvahdat.com
www.talarvahdat.com :وب سايت

www.bonyadroudaki.ir

 هامون
اين تماشاخانه زيرمجموعه موسسه هنر ماندگار 

هامون است و در سال ۱۳۹4 تاسيس شد.
گنجايش: ۱00 نفر

نشــانی: خيابان ميرداماد. بين ميدان محسنی و 
خيابان شــريعتی. خيابان رودبــار غربی جنوبی. 

پالك ۱۶. واحد ۱.
کدپستی: ۱54۶75۱۱۱

تلفن: 222270۹۱-2۶40۹4۱5
پست الکترونيك:

hamoon.st@gmail.com 

 هتل فردوسی
تاالر اين هتل هرازگاه ميزبان نمايش های کمدی 

است.
گنجايش: حدود 500 نفر

نشــانی: ميدان امــام خمينی، ابتــدای خيابان 
فردوســی، خيابان کوشــك مصری، جنب کاخ 

وزارت خارجه، شماره 24
تلفن: ۶۶72702۶ - ۶۶7۱۱44۹

پست الکترونيك:
info@ferdowsihotel.com 

www.ferdowsihotel.com :وب سايت

 همای سعادت
موسسه فرهنگی همای ســعادت از سال ۱۳8۱ 
فعاليت خود را آغاز کرده است. اين موسسه مجهز 
به تماشــاخانهای با امکانات جهت اجرای نمايش 
اســت که از آن برای اجرا و تمرين تئاتر استفاده 

می شود.
گنجايش: 70 نفر

نشانی: شــهر زيبا. خيابان آيتاهلل کاشانی. زيرپل 
شــهيد باکری. جنب بانك پارسيان. پالك 2۶۱، 

طبقه 4، واحد 5
تلفن: 44۳۶۱504-44۳5۳050

پست الکترونيك:
homayesaadatfilm@gmail.com 

www.homayesaadatfilm.ir :وب سايت

 هنگام )فرهنگسرا(
فرهنگسرای هنگام از دی ماه ســال ۱۳82 بانام 
»ســالمت« فعاليتهايش را آغاز کرد و در ســال 

۱۳8۹ نامش به »هنگام« تغيير يافت.

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



گنجايش: 200 نفر
نشــانی: ميدان رســالت. خيابان هنگام. خيابان 
دالوران. خيابان آزادگان شمالی. جنب فروشگاه 

شهروند. فرهنگ سرای هنگام.
تلفن:774۹۱4۹۱-2
دورنگار: 772777۱

f.hengam@gmail.com :پست الکترونيك
وب سايت:

www.hengam.farhangsara.ir 

 ياخچی آباد )سرای محله(
سرای محله ياخچی آباد در ســال ۱۳85 افتتاح 

شد.
نشــانی: نازی آباد. ميدان بهشــت. خيابان 400 

دستگاه.
وب سايت: 

www.yakhchiabad.mytehran.ir

شهرستان های استا تهران
 تاالر فرهنگسرای شهيد چمران

اسالمشهر/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 
۹۳

تلفن: 552۶۳۳4۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهيد نواب
اسالمشــهر/ مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 

۱۱۳
تلفن: 5۶۱۳4854

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهيد صارمی
اسالمشهر/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۹4
تلفن: 5۶44۶88۳

 تاالر فجر
اسالمشهر/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 500

تلفن: 5۶۱2۶425

 تاالر فجر
اسالمشهر/ مالك: آموزش و پرورش 

 تاالر شهيد آوينی
اسالمشهر/ مالك: شهرداری 

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
نسيم شهر/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۹۱

تلفن: 5۶7۶8728

 تاالر کانون شهدای دانش آموز
پاکدشــت/ مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳20

تلفن: ۳۶025۱52

 تاالر مجتمع امام خمينی )ره(
پاکدشت/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۹۱
تلفن: ۳۶0۳۶۱5۱

 تاالر کتابخانه امام صادق )ع(
پاکدشــت/ مالك: ســازمان کتابخانه ها / تعداد 

صندلی: ۱4۹
تلفن: ۳۶022۹85

 تاالر سينما فرهنگ
پاکدشت/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱02
تلفن: ۳۶0۱0507

 تاالر کانون پرورش فکری
پاکدشت/ مالك: کانون / تعداد صندلی:

تلفن: 0۹۱2447774۶

 تاالر پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
پاکدشت/ مالك: دانشگاه تهران / تعداد صندلی:

 تاالر همايش شهرك صنعتی عباس آباد
پاکدشت/ مالك: شهرك صنعتی / تعداد صندلی:

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر-بومهن
پرديس/ مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱۳۶
تلفن: 7۶25720۳

 تاالر هنرستان کار و دانش سرمد
پيشــوا/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

280

 تاالر هالل احمر
پيشوا / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: ۳۶72۱۱00

 تاالر فرهنگسرای وصال
رودهن/ مالك: ارشــاد اســالمی/ تعداد صندلی: 

۱44
تلفن: 7۶504۶۶۶

 تاالر فرهنگی هنری کوثر
دماوند/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱22

تلفن: 7۶۳2۶500

 تاالر امام علی )ع(
رودهن/ مالك: تربيت بدنی / تعداد صندلی: ۱400

 تاالر الله صحرا
رودهن/ مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۱200

 تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
رودهن/ مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 700

 تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
دماوند/ مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 250

 تاالر سينما فرهنگ
رباط کريم/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۶00

تلفن: 5۶2۱5۹72

 تاالر فرهنگسرای معلم
رباط کريم/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱77

 تاالر فرهنگی هنری بهاران
رباط کريم/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

80

 تاالر فرهنگسرای بهشت
رباط کريم/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

80

 تاالر آموزش و پرورش
رباط کريــم/ مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری صالح آباد
رباط کريم/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
رباط کريم/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر ولی عصر )عج(
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر عطر ياس باقرشهر
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳20

تلفن: 5520۳۹5۱

 تاالر مجتمع ابوالفتوح راضی
شهرری/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱۳۶
تلفن: ۳۳۳۹40۶0

 تاالر ميالد نور حسن آباد
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 4۶0

تلفن: 5۶222۳45



 تاالر سرای محله شهادت
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 7۶

تلفن: ۳۳775۹82

 تاالر کانون سميه
شهرری/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

270
تلفن: ۳۶8020۳۶

 تاالر کتابخانه سيزده آبان
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱۱7

تلفن: 55525577

 تاالر شيخ صدوق
شهرری/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱۳0

تلفن: 0۹۱2۳2۶۳۱5۹

 تاالر کهريزك
شهرری/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی باقرالعلوم
شهرقدس/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 220

تلفن: 4۶8۱2۶02

 تاالر فرهنگسرای استاد شهريار
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱۱8

تلفن: ۶2258۳۳8

 تاالر فرهنگسرای ايثار
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱5۳

تلفن: ۶5525252

 تاالر امام علی )ع(
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: ۶5۳2577۹

 تاالر سعدی
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱5۶

تلفن: ۶5۳55022

 تاالر الغدير
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: ۶5۶4۹820

 تاالر خليج فارس )فرهنگسرای کوثر(
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۶50

تلفن: ۶5۶۳44۶0

 تاالر فردوسی )فرهنگسرای کوثر(
شهريار/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 250

تلفن: ۶5۶۳44۶0

 تاالر مجتمع تفريحی مزرعه ميالد يك و دو
فيروزکوه/ مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 500-

۶00
تلفن: 7۶4487۹۱

 تاالر مجتمع کوثر-روستای لزور
فيروزکوه/ مالك: ارشاد / تعداد صندلی:

تلفن: ۶82۳2۶۶

 تاالر شهيد آوينی
فيروزکــوه/ مالك: دانشــگاه آزاد / تعداد صندلی: 

400
تلفن: 7۶4440۹۱

 تاالر همايش آفرينش فيروزکوه
فيروزکوه/ مالك: ارشاد / تعداد صندلی: ۱42

تلفن: 7۶44۶520

 تاالر آذين يك و دو
فيروزکوه/ مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 500-

۶00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير ارجمند
فيروزکوه/ مالك: ارشاد

 تاالر مجتمع بانوان
فيروزکوه/ مالك: ارشاد /تلفن: 0۹۱۱85۳4۹07

 تاالر مجتمع فيروزه
فيروزکــوه/ مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:
تلفن: 7۶4028۱۱

 تاالر غدير
مالرد/ مالك: ارشاد / تعداد صندلی: ۱05

تلفن: ۶5۱42828

 تاالر شهيد شکری-فرهنگسرای بعثت
مالرد/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۶۱0

تلفن: ۶54۳70۳0

 تاالر شهيد طحانی
مالرد/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:

 تاالر فرهنگسرای رازی
ورامين/ مالك: ارشاد / تعداد صندلی: 200

تلفن: ۳۶252022
 تاالر شهيد علی تاجيك

ورامين/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 2۶0

 تاالر کانون فرهنگی تربيتی هدايت
ورامين/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱80
تلفن: ۳۶24۹55۱

 تاالر فرهنگسرای ارشاد
ورامين/ مالك: ارشاد / تعداد صندلی: ۱۱0

 تاالر دانشگاه آزاد
وراميــن/ مالك: دانشــگاه آزاد / تعــداد صندلی: 

7500

 تاالر شقايق
قرچك/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250
تلفن: ۳۶۱5500۱

 تاالر کتابخانه واليت
قرچك/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی:

 تاالر محمدناصر رحيمی
قرچك/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

80
تلفن: 0۹۱24۹2۳50۳

 تاالر کانون پرورش فکری لواسان
شــميرانات/ مالك: کانون پرورش فکری / تعداد 

صندلی: 200
تلفن: 2۶544۱۹0

 تاالر بخشداری لواسانات
شميرانات/ مالك: بخشداری / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: 2۶542۱55

 تاالر مجتمع آموزشی شهيد مهدوی
شميرانات/ مالك: / تعداد صندلی: 400

تلفن: 224۳5550

 تاالر فرهنگسرای ميگون
شميرانات/ مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۶0

تلفن: 2۶5045۳5

 تاالر مرکز فرهنگی اوشان
شميرانات/ مالك: شهرداری / تعداد صندلی:

تلفن: 2۶50024۳

استان چهارمحال و بختیاری

 تاالر مجتمع غدير
شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 400
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تلفن: ۳۳۳48۹0۳
 تاالر مجتمع فرهنگی اميرکبير

شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 
 ۳50

تلفن: ۳227۱772 

 تاالر کوچك فرهنگسرای شهرکرد
شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۳00
تلفن: 0۹۱۳۱8۱۱۹0۹5 

 تاالر اصلی فرهنگسرای شهرکرد
شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱200
تلفن: 0۹۱۳۱8۱۱۹0۹5

 تاالر بهشتی
شــهرکرد / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۱50 
تلفن: 0۹۱۳۳8۱27۳۶

 تاالر دانشگاه شهرکرد
شهرکرد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 250

 تاالر سازمان برنامه و بودجه
شــهرکرد / مالك: برنامه و بودجه / تعداد صندلی: 

۱80

 تاالر کميته امداد امام )ره(
شهرکرد / مالك: کميته امداد / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر مهر
شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00
تلفن: 0۹۳۹84777۶7

 تاالر مجتمع امين فرخشهر
شهرکرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن: 0۹۱۳282۶75۶

 تاالر فرهنگسرای فارسان
فارســان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن: ۳۳22۶0۶۶

 تاالر فرهنگسرای بروجن
بروجن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 400 

تلفن: 0۹۱۳2850۱7۳
 تاالر مجتمع هنری امام خمينی )ره(

بروجن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

 تاالر اداره ارشاد
اردل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00 

 تاالر مجتمع هنری نقنه
بروجن / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر ارشاد
لردگان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱70
تلفن: ۳4442477

 تاالر خورشيد مجتمع سپاه
بروجن / مالك: سپاه / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر اداره بهداشت
بروجن / مالك: بهداری / تعداد صندلی: ۱50 

استان خراسان جنوبی

 تاالر بشرويه
بشرويه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80 

 تاالر محراب
فردوس / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 2۹00-۳775

 تاالر آموزش و پرورش
تربت جــام / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر مجتمع ارشاد قائن
قائنات / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: ۹80۱

 تاالر مجتمع فرهنگی نور
نهبندان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 40۶۱-2۱۶۱

 تاالر گلبانگ
بيرجند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 22۱257۱

 تاالر سيد محمد فرزان
بيرجند / مالك: / تعداد صندلی: 80

تلفن: 442۳۳۹5

 تاالر استاد عبدالحسين فرزين
سربيشه / مالك

تلفن: 2۹8۹

 تاالر مجتمع ذغال سنگ
طبس / مالــك: مجتمــع ذغال ســنگ / تعداد 

صندلی: ۱50

 تاالر دانشگاه آزاد
طبس / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر هفت تير
طبس / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر ارشاد
طبس / مالك: ارشاد / تعداد صندلی: ۹8

تلفن: 27۱8

 تاالر ستاره کوير
طبس / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 240

استان خراسان رضوی

 تاالر هنر
قوچان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 2۳5
تلفن: ۱7222444

 تاالر ارشاد
سرخس / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱۳5
تلفن: ۳452888۱

 تاالر شهيد مطهری
فريمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳50

تلفن: ۳4۶225۹۱

 تاالر سرو
کاشمر / مالك: سينما جوان / تعداد صندلی: 485 

تلفن: ۳552۳4۹۶0

 تاالر مدرس
خواف / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00 

تلفن: 422۶۱0۱

 شهيد کاظميان
خــواف / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعــداد 

صندلی:۱۳0 
تلفن: 54۳2200۳

 تاالر کوير
خواف / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱50 

تلفن: 54۳220۹۱



 تاالر تربيت
فيروزه / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 ۱50
تلفن: 45۳2۳0۱۱

 تاالر ثامن الحجج
خليل آباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 2۱2
تلفن: 577274

 تاالر سلمان
خليل آبــاد / مالــك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳00 
تلفن: 577274

 تاالر خواجه نظام الملك
چناران / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱20
تلفن: 4۶۱2۶542

 تاالر دانشگاه آزاد
چناران / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 5۶0

 تاالر انديشه
تربــت حيدريه / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 2۱0 
تلفن: 5228۱0۱

 تاالر والفجر
تربت حيدريه / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد 

صندلی: 400 
تلفن: 225220۶0

 تاالر هنر
تربت حيدريــه / مالك: انجمن نمايــش / تعداد 

صندلی: 70 
تلفن: 22245۳۳

 تاالر ياقوت
بجستان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00 

تلفن: 5۶52۳5۹۹

 تاالر شهيد تندگويان
تربت حيدريه / مالك: شرکت نفت / تعداد صندلی: 

 400
تلفن: 52۳۱80۳0

 تاالر هاشمی نژاد
تايباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

تلفن: 54524۳۶۶

 تاالر هنر
بردسکن / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱۳0

تلفن: 5542۱۳۶0

 تاالر مهر خاتماالنبيا
بردسکن / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 400 

تلفن: 55424۱۶0

 تاالر وکيلی
نيشابور / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱۶5 

تلفن: 42240420

 تاالر اديب
نيشــابور/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۱۶5
تلفن: 42240802

 تاالر هنر
تربت جام / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱70
تلفن: 55252۱8

 تاالر تربيت
تربت جــام / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳00
تلفن: 52527۱۱5

 تاالر ارشاد
گناباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 258 

تلفن: 57250547
 تاالر بهلول

گناباد / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 400 
تلفن: 57258470

 تاالر کاشفی
ســبزوار / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 ۳80
تلفن: 44۶۶02۳0

 تاالر بيهقی
سبزوار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن: 44۶۶02۳0

 تئاتر شهر، تاالر اصلی
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳۱0

تلفن: 5۳۶07548۱

 تئاتر شهر، تاالر بهار
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:80 

تلفن: 5۳۶07548۱

 تئاتر شهر، تاالر عروسکی
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۳0 

تلفن: 5۳۶07548۱

 تاالر هاشمی نژاد
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 800 

تلفن: ۳27۶4۱۱0

 تاالر جهاد دانشگاهی
مشــهد / مالك: دانشگاه فردوسی / تعداد صندلی: 

 200

 تاالر ابن ميثم
مشــهد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 500
تلفن: ۳27۶4۱۱0

 تاالر مهندس مشکی
مشــهد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

500

 تاالر هنرستان سيد جمال
مشــهد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳50

 تاالر هالل احمر
مشهد / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 500

 تاالر ابن سينا
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 700

 تاالر دانشکده علوم اداری
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 500

 تاالر دانشکده فنی مهندسی
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 500

 تاالر گلستانه
مشهد / مالك: اداره کار / تعداد صندلی: 500

 تاالر الغدير
مشهد / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 500

 تاالر رازی
مشهد / مالك: دانشگاه/ تعداد صندلی: 500

 تاالر فردوسی
مشهد / مالك: اداره کار / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر صاحب الزمان
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250
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 تاالر انوشيروان ارجمند
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۹0

 تاالر هنرستان هنرهای زيبا
مشهد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۹8

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری درگز
درگز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
درگز / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر ارشاد
کالت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 80

 تاالر شهيد باهنر
کاخك / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱20

 تاالر آموزش و پرورش
قوچان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر آموزش و پرورش
ســرخس / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۱50

 تاالر آموزش و پرورش
فريمان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 تاالر آموزش و پرورش
چناران / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 تاالر سيمرغ
نيشابور / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 700

 تاالر دانشگاه هنر
نيشابور / مالك: دانشگاه هنر / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر دانشگاه آزاد
نيشابور / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر شهيد باهنر
نيشابور / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر دانشگاه سبزوار
سبزوار / مالك: دانشگاه سبزوار / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر تربيت معلم
نيشــابور / مالك: دانشــگاه فرهنگيــان / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر کانون پرورش فکری
نيشــابور / مالك: کانون پرورش فکــری / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالرپيام نور
نيشابور / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر فرهنگسرای امام رضا )ع(
نيشابور / مالك: آستان قدس / تعداد صندلی: ۳00

 تماشاخانه شمايل
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 80 

تلفن: 05۱۳84۶552۳

 تاالر پستو
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۹0 

 تماشاخانه اشراق
مشهد / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: ۱00 

تلفن: 05۱۳88۳0۳۶۱

 تاالر همدم
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۱50 

تلفن: 05۱۳7۱۱2۱۱۳

استان خراسان شمالی

 تئاتر شهر، تاالر شمس
بجنــورد / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱50 
تلفن:۳22۳44۱2

 تئاتر شهر، تاالر گلشن
بجنــورد / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:4۶0 
تلفن:۳22۳44۱2

 تاالر حافظ
بجنورد / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 280 

تلفن:۳22۳44۱2

 تاالر شهيد امانی
شــيروان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱00 
تلفن:۳۶22۳222

 تاالر غدير
شيروان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 288 

تلفن:۳۶22۳222
 تاالر فرهنگسرا

فاروج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:80 
تلفن:۳۶4254۱5

 تاالر ارشاد
جاجرم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00 

تلفن:۳227۶080

 تاالر ارشاد
مانه و ســملقان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 270 
تلفن:۳2۹20۹۹۹

 تاالر نسيم
اسفراين / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 2۹0
تلفن:۳7220۳۳۹

 تاالر انديشه
گرمه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱50 

تلفن:۳25054۶2

 تاالر شهرداری
شيروان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:200

 تاالر آموزش و پرورش
بجنــورد / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:200

 تاالر هالل احمر
بجنورد / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:۳00

 تاالر پتروشيمی
بجنــورد / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:700

 تاالر آموزش و پرورش
اســفراين / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:۱50

استان خوزستان

 تاالر اشراق
آبادان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱50 

تلفن:5۳2222۹7

 تاالر ثامن االئمه
آبادان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 



تلفن:5۳2222۹7

 تاالر مهر
آبادان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50 

تلفن:5۳2222۹7

 تاالر فرهنگسرای آبادان
آبادان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن:5۳2222۹7

 تاالر ارشاد
آغاجــاری / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:400 
تلفن:0۶۱52۶۶2022

 باران
اميديه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن:52۶20۶2۳

 پالتوی ارشاد
اميديه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:70 

تلفن:52۶20۶2۳

 پالتوی ارشاد
انديمشــك / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:70 
تلفن:42۶54۳0۶

 تاالر خورشيد
انديمشــك / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن:42۶54۳0۶

 پالتوی يك خورشيد
انديمشــك / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:80 
تلفن:42۶54۳0۶

 پالتوی دو خورشيد
انديمشــك / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:80 
تلفن:42۶54۳0۶

 تاالر آفتاب
اهواز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:400 

تلفن:۳۳784۶82

 پالتوی يك آفتاب
اهواز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:80 

تلفن:۳۳۳784۶82

 پالتوی دو آفتاب
اهواز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:70 

تلفن:۳۳۳784۶82

 تاالر آينه
اهواز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱80

 تاالر شيرين شهر
اهواز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50

 تاالر امام خمينی )ره(
ايذه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50 

تلفن:4۳۶20482

 تاالر رسالت
باوی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 

تلفن:۳۳۶54502

 تاالر فردوسی
باغملك / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن:۳۶554502

 تاالر آفاق
بهبهان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50 

تلفن:52724550

 تاالر ارشاد
بهبهان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

250
تلفن:52724550

 تاالر شهيد آوينی
بندرماهشــهر / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن:52۳۳885۳

 پالتوی ارشاد
بندرماهشــهر / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:80 
تلفن:52۳۳885۳

 تاالر سربندر
بندرماهشــهر / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 200 
تلفن:52۳۳885۳

 تاالر فانوس
خرمشهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن:5۳5۱۱۶55

 تاالر خليج فارس
خرمشــهر / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳50 
تلفن:5۳5۱۱۶55

 تاالر حميديه
حميديه / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 220
تلفن:۳724747

 تاالر مجتمع فرهنگی
دزفول / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن:422۳۶55

 تاالر ارشاد
دزفول / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن:422۳۶55

 تاالر کوی مدرس
دزفول / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن:422۳۶55

 پالتوی مجتمع
دزفول / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:70 

تلفن:422۳۶55

 تاالر ارشاد
دشــت آزادگان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 200 
تلفن:۳۶74۶۱45

 تاالر حافظ
دشــت آزادگان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 200 
تلفن:۳۶74۶۱45

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رامشــير / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 220
تلفن:4۳5۹5222

 تاالر هنر
رامهرمــز / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳50 
تلفن:4۳52۳0۹۱

 تاالر مهر
رامهرمز / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن:4۳52۳0۹۱

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 تاالر هفتکل
هفتــکل / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱50 
تلفن:4۳58۳722

 تاالر ابن سکيت
شــادگان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳00 
تلفن:5۳722084

 تاالر شادگان
شادگان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن:0۶۱5۳722084

 تاالر نيايش
شوش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:400 

تلفن:4282۳4۳۱

 پالتوی نيايش
شوش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن:4282۳4۳۱

 تاالر الوان
الوان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن:4282۳4۳۱

 تاالر فرهنگ
شوشــتر / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳50 
تلفن:۳۶224540

 تاالر فرهنگسرا
شوشتر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶224540

 پالتو يك فرهنگسرا
شوشتر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶224540

 پالتو دو فرهنگسرا
شوشتر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶224540

 تاالر مجتمع فرهنگی
گتوند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن:۳۶۳2580۱

 تاالر مجتمع فرهنگی
مسجد ســليمان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 200 

تلفن:4۳22۳۱20

 تاالر فرهنگسرای جوان
مسجد ســليمان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 250 
تلفن:4۳22۳۱20

 تاالر خليج فارس
هنديجــان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن:52570۳۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی
هويزه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن:0۶۱
 تاالر فدك

هويزه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 
تلفن:۳۶74۶۱45

 تماشاخانه چهاسو
بهبهان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی:50 

تلفن:527280۳

 کارگاه نمايش
اهواز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 70 

تلفن:0۹۳۹۹4۱0۹۳۶۱

 تاالر شرکت نفت
آغاجاری / مالك: وزارت نفت / تعداد صندلی:۱50

 تاالر راه آهن
انديمشك / مالك: راه آهن / تعداد صندلی:

 تاالر هالل احمر
خرمشهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 250

 تاالر شهرداری
خرمشهر / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر مهر
اهواز / مالك: ارتش / تعداد صندلی: 800

 تاالر مجتمع امام رضا )ع(
اهواز / مالــك: وزارت نفت / تعداد صندلی: 800-

۱050

 تاالر فردوسی
اهواز / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

۶00

 تاالر مطهری
اهواز / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

250

 تاالر فرهنگ
اهواز / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

400

 تاالر مطهری
اهــواز / مالك: دانشــگاه جندی شــاپور / تعداد 

صندلی: 500

 تاالر دانشگاه علوم
اهــواز / مالك: دانشــگاه جندی شــاپور / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر شماره سه جندی شاپور
اهــواز / مالك: دانشــگاه جندی شــاپور / تعداد 

صندلی: 250

 تاالر شماره چهار جندی شاپور
اهــواز / مالك: دانشــگاه جندی شــاپور / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر آمفی تئاتر شهرداری
اهواز / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 450

 تاالر دانشکده ادبيات
اهواز / مالك: دانشــگاه چمــران / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر صنايع فوالد
اهواز / مالك: صنايع و معادن / تعداد صندلی: 250

 تاالر آب و برق
اهواز / مالك: شرکت آب / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مهتاب
اهــواز / مالك: نهاد کتابخانه هــا / تعداد صندلی: 

400

 تاالر آمفی تئاتر
اهواز / مالك: / تعداد صندلی: ۶50

 تاالر ويديو کلوپ
اهواز / مالك: / تعداد صندلی: 250



 سينما هالل
اهواز / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 700

 تاالر هشت
اهواز / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۱00

استان زنجان

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی )ره(
زنجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن: ۳۳4442۹7

 تاالر نور
ابهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن: ۳5278۱2۳

 تاالر شهيد بهشتی
آب بر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 

تلفن: ۳2822۶۹۱

 تاالر اشراق
خدابنــده / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:700 
تلفن: ۳4228788

 تاالر امام خمينی )ره(
خرمــدره / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:400 
تلفن: ۳55288۳۳

 تاالر تخصص تئاتر
زنجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

 تاالر کوثر
زنجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 

تلفن: ۳۳5۳5۶5۱

 تاالر امام علی )ع(
ماهنشــان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن: ۳۶2242۹۶

 تاالر سهروردی
زنجان / مالك: نهاد کتابخانــه ها / تعداد صندلی: 

200

 تاالر دانشگاه آزاد
زنجان / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی:400

 تاالر آموزش و پرورش

ابهر/ مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:250
 تاالر دانشگاه آزاد

ابهر/ مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی:۳00

 تاالر کانون شيخ اشراق
زنجــان/ مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعــداد 

صندلی:۱70

 سينما هالل
زنجان/ مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:۹00

 تاالر کانون پرورش فکری
ابهر/ مالك: کانون / تعداد صندلی: 800

استان سمنان
 

تاالر آفتاب يك
ســمنان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

280
تلفن: ۳۳2۶۹54

 تاالر آفتاب دو
سمنان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00

تلفن: ۳۳2۶۹54

 تاالر هالل احمر
سمنان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 500

 تاالر آموزش و پرورش
سمنان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر پيراپزشکی
ســمنان / مالك: دانشــکده علوم پزشکی / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر تئاتر شهر
سمنان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر حکيم الهی
سمنان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر آموزش و پرورش
سمنان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

400

 تاالر سرخه )يادگار امام(
ســمنان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

200

 تاالر مجتمع فرهنگی
مهدی شهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۹0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
شاهرود / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر بهمن
شاهرود / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

2۳0
تلفن: ۳۳۳4۱0۶-7

 تاالر بهشتی
شاهرود / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۱80

 هالل احمر
شاهرود / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر ارشاد
گرمسار / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

285
تلفن: 2۳۱27

 تاالر ايوانکه
گرمسار / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر آرادان
گرمسار / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

200

 تاالر شهيد شاهچراغی
دامغان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

285

 تاالر اميريه
دامغان / مالك: نهــاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

80

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ميامی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱80

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ايوانك / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرخه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 تاالر شهيد بهشتی
بسطام / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: ۳00

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



استان سیستان و بلوچستان

 تاالر دانشگاه آزاد
زاهدان / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: ۱۳0 

تلفن: 0۹۱5۳4۳4۱0۹

 تاالر دانشگاه ادبيات علوم انسانی
زاهدان / مالك: دانشــگاه سيستان و بلوچستان / 

تعداد صندلی: 4۶0 
تلفن: 0۹۱5845۶07۳

 تاالر دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت
زاهدان / مالك: دانشــگاه سيستان و بلوچستان / 

تعداد صندلی: ۱40 
تلفن: 0۹۱5845۶07۳

 تاالر تربيت معلم
زاهدان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 تاالر جهاد کشاورزی
زاهدان / مالك: جهاد / تعداد صندلی: 200 

 تاالر دانشکده دندان پزشکی
زاهدان / مالك: دانشــگاه علوم پزشــکی / تعداد 

صندلی: 200 

 تاالر اداره استاندارد
زاهدان / مالك: اداره اســتاندارد / تعداد صندلی: 

 250

 تاالر فردوسی
زاهدان / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۹75 

تلفن: 0۹۱5845۶07۳

 تاالر دانشکده مامايی
زاهدان / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 

 تاالر تئاتر شهر
زاهدان / مالك: انجمن نمايــش / تعداد صندلی: 

 2۳0
تلفن: 0۹۱5۱4۱۳۳85

 تاالر اشراق
زاهدان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 200
تلفن: 054۳۳444۳5۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری زابل
زابل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 270 

تلفن: ۳2۳۹0280

 تاالر دانشکده زابل
زابل / مالك: دانشگاه زابل / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خاش
خاش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۳0 

 تاالر آموزش و پرورش
خاش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 700

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ســراوان / مالك: اراشد اســالمی / تعداد صندلی: 

 270
تلفن: ۳7۶۶۳۱۱۹۹

 تاالر واليت
ايرانشهر / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 22۳
تلفن: ۳722755۹

 تاالر امام علی )ع(
چابهار / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن: ۳5۳204۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نيکشهر / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 2۳0
تلفن: ۳52۳۳204

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
زهك / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50 

تلفن: ۳2۶۱۳۹2۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرباز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00 

تلفن: 0۹۱۳852025۱

استان فارس

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری آباده
آباده / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقليد
اقليد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۱7۱5۳287۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوانات
بوانات / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمبيد
خرمبيد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مرودشت
مرودشــت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قادرآباد
قادرآباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارسنجان
ارســنجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳00
تلفن: 0۹۱7۳28۹5۱7

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری لپويی
بوانات / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارژن
ارژن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری داريون
داريون / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری الزهرا شيراز
شيراز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱80

تلفن: ۳72۶7520

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری حافظ
شــيراز / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱200
تلفن: ۳22807۹۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ابوريحان شيراز
شيراز/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

تلفن: ۳7۳84058

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
شيراز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۶5

تلفن: ۳22۹7042
 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سپيدان

سپيدان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 
۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بيضا
بيضا / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ممسنی
ممسنی / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00



 تاالر مجتمع فرهنگی هنری کازرون
کازرون / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

250
تلفن: 0۹۳۹70۹۹485

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری نودان
نودان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قائميه
قائميه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

تلفن: 2228۱00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خشت
خشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری کنارتخته
کنارتخته / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری باالده
باالده / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ناصرآباد
ناصرآباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فراشبند
فراشبند / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فيروزآباد
فيروزآباد / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱80
تلفن: 0۹۱7۳۱20۱88

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
مرودشــت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱۶0
تلفن: 0۹۱7۱8۳77۶7

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری المرد
المرد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱80

تلفن: 0۹۱778۱7۶2۶

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری الر
الر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۱7۳05۱۹۱۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری جهرم
جهرم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۱772858۹7

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سروستان
سروستان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱80

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری نيريز
نيريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری استهبان
استهبان / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳00
تلفن: 0۹۱7872۹4۶۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری زرين دشت
زريــن دشــت / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: ۱70

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فسا
فسا / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۱7۳۳2۳4۹4

 تاالر خانه فرهنگ فسا
فسا / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 50

تلفن: 0۹۱77۳24۶۶5

 تاالر احسان
شيراز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۳8۳

 تاالر شهرکتاب
شيراز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 80

تلفن: 0۹۱770008۱۱

استان قزوین
 

تاالر امام خمينی )ره(
قزوين / مالك: نهاد کتابخانــه ها / تعداد صندلی: 

 200
تلفن:۳۳۶۶00۳۳

 تاالر عالمه رفيعی )ره(
قزويــن / مالــك: نهــاد کتابخانــه هــا / تعداد 

صندلی:۱00 
تلفن:۳۳22۳780

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
قزوين / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00 

تلفن:۳۳۳40۱5۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقباليه
قزوين / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن:۳۳4228۱۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی )ع(
تاکســتان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳00 

تلفن:۳52408۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمدشت
خرمدشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 ۱00
تلفن:۳52408۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری آبگرم
آبگــرم-آوج / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱00 
تلفن:۳47۶2۹88

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری واليت
بوئيــن زهــرا / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱00 
تلفن:۳4225۳7۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری دانسفهان
دانســفهان-بوئين زهرا / مالك: ارشــاد اسالمی / 

تعداد صندلی:۱۱0 
تلفن:۳45۳55۳۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری کوثر
الوند-البــرز / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱۱0 
تلفن:۳224۶040

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری نيايش
محمديه-البرز / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن:۳25۶۳۶42

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری باران
ابيك / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 

تلفن:۳28۹۶420

 تاالر کوثر
قزوين / مالــك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 450
تلفن:0۹۱۹۱87۹55۳

 تاالر دانشگاه علوم پزشکی
قزويــن / مالك: دانشــگاه علوم پزشــکی / تعداد 

صندلی:۳70 

 تاالر جهاد
قزوين / مالك: جهاد کشــاورزی / تعداد صندلی: 

 2۶0

 تاالر دانشگاه امام خمينی )ره(
قزوين / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 800
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 تاالر انديشه
بوئيــن زهرا / مالــك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 

 تاالر ريحانه
تاکستان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر سمائيان
آبيك / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر بانو
قزوين / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱20

تلفن: 0۹۱228۱۹8۱۱

استان قم

 تاالر شهيد آوينی
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 248

تلفن:۳2۱۱4208

 تاالر مرکزی شهر
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 5۹0

 تاالر بعثت
قــم / مالــك: اداره کل ورزش و جوانــان / تعداد 

صندلی: ۳00
تلفن:۳۶5۶4۶۹7

 تاالر غدير
قم / مالك: اداره کل کتابخانه / تعداد صندلی: 250

تلفن:۳7202۳۹

 تاالر چهارسو
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر آزاد نمايش و تعزيه
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00

 پالتو يك، دو و سه
قم / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 80-

80-80

 پالتو ماه
قــم / مالــك: اداره کل ورزش و جوانــان / تعداد 

صندلی:۶0
تلفن:۳۶5۶4۶۹7

 تاالر آمفی تئاتر مدور
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر هنر
قم / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: 250

 پالتوی سوره
قم / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: ۳7747700

 تاالر قدس
قم / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: 250

 تاالر همايش شهرداری
قم / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 400

 تاالر معصوميه
قم / مالك: استانداری / تعداد صندلی: ۱000

 تاالر کلهری
قم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱80

تلفن: ۳720۹۳۳2

 تاالر آمفی تئاتر ونوس
قم / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۱2۱5۳۱7۶0

 تاالر بزرگ روباز
قم / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 2000

استان کردستان

 تئاتر شهر، تاالر فروردين فجر
سنندج / مالك: خصوصی/ تعداد صندلی: 450

 تئاتر شهر، تاالر تماشا
سنندج / مالك: انجمن نمايش/ تعداد صندلی: 

 تئاتر شهر، فضای باز
سنندج / مالك: خصوصی/ تعداد صندلی: 400

 تاالر مولوی
سنندج / مالك: دانشگاه/ تعداد صندلی: 500

 تاالر ابن سينا
ســنندج / مالك: دانشگاه علوم پزشــکی/ تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر بهزيستی
سنندج / مالك: بهزيستی/ تعداد صندلی: ۳00

 تاالر کانون فرهنگی هنری
سنندج / مالك: اموزش و پرورش/ تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر امام خمينی )ره(
سنندج / مالك: آموزش و پرورش/ تعداد صندلی: 

700

 تاالر صدا و سيما يك و دو
سنندج / مالك: صدا و سيما/ تعداد صندلی: 250-

۱50

 تاالر هالل احمر
سنندج / مالك: هالل احمر/ تعداد صندلی: ۳50

 تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
سنندج / مالك: دانشگاه/ تعداد صندلی: 200

 تاالر پيامبر اعظم )ع(
سنندج / مالك: استانداری/ تعداد صندلی: 400

 تاالر مجتمع فرهنگی ارشاد
سقز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی:۳50

تلفن: ۳2222۶۶

 تاالر آموزش و پرورش
سنندج / مالك: آموزش و پرورش/ تعداد صندلی: 

۱20

 تاالر سينما بهمن شماره دو
سنندج / مالك: حوزه هنری/ تعداد صندلی: ۱50

 پالتو
سقز / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 40

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بانه / مالك: خصوصی / تعداد صندلی:۳50

تلفن: 440۳0
 تاالر سالن کوچك تئاتر

بانه / مالك: امور کتابخانه / تعداد صندلی:۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری گروس
بيجار / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 200

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بيجار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: ۳4۳22

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
قروه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

 تاالر اداره ارشاد قروه
قروه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00

تلفن: 22۶0



 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
مريوان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳50
تلفن: ۳۳0۱۱54

 تاالر فرهنگسرا
مريوان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50

تلفن: ۳22۱۱57

 تاالر آموزش و پرورش
مريــوان / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:250

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
کامياران / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳00
تلفن: 2۶۱00
 تاالر فردوسی

ديــوان دره / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 
صندلی:۱00
تلفن: 4۹۹0

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
ده گالن / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: 4700

 پالتو
کامياران / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

40

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
سروآباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

200

کرمان جنوب

 تاالر شهيد مداحی پور
جيرفت / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 250
تلفن: 4۳۳۱82۳۱

 تاالر ابرار
جيرفــت / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:۶00 
تلفن: 4۳2۱7۹00

 تاالر شهيد ميثم
کهنوج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۱0 

تلفن: 4۳20۶080
 تاالر شهيد مطهری

کهنــوج / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 
صندلی:۳00 

تلفن: 4۳20۳772

 تاالر ولی عصر )عج(
منوجــان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳22 
تلفن: 4۳۳052۹0

 تاالر فاطميه
منوجان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 500
تلفن: 0۹۱۳۳488۳00

 تاالر مهر
منوجان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر امام رضا )ع(
رودبــار جنوب / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳۶0 
تلفن: 4۳۳۶788۹

 تاالر بهداشت
رودبار جنوب / مالك: بهداشــت و درمان / تعداد 

صندلی:۱50 
تلفن: 4۳۳۶۶0۱۶

 تاالر پيامبر اعظم )ع(
عنبرآباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۹0 

تلفن: 4۳2۹4۶05

 تاالر بهداشت
عنبرآبــاد / مالــك: بهداشــت و درمــان / تعداد 

صندلی:250 
تلفن: 4۳2۹455۱

 تاالر الزهرا
عنبرآباد / مالك: آموزش و پرورش/ تعداد صندلی: 

 ۱70
تلفن: 0۹۱۳۹402۱27

 تاالر آيت اهلل خامنه ای
قلعــه گنــج / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن: 4۳۳۹02۹۶

استان کرمان

 تاالر عماد مرکزی
کرمان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

220
تلفن: 24۶0۹۹۱

 تاالر مجتمع شهيد بهشتی
کرمان / مالك: امور کتابخانه / تعداد صندلی:۱20

تلفن: 42۱808۹

 تاالر خانه شهر
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر فارابی
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 450

 تاالر وحدت
کرمان / مالك: دانشگاه باهنر / تعداد صندلی: 400

 تاالر هالل احمر
کرمان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر آموزش و پرورش دبيرستان امام
کرمان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

700

 تاالر آموزش و پرورش ناحيه يك
کرمان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر آموزش و پرورش امام علی )ع(
کرمان / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر آموزش و پرورش انديشه
کرمان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

220
تلفن: 24۶0۹۹۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ترابی موسوی
کرمان / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:

تلفن: ۳۶4225

 تاالر نمايش
کرمان / مالك: / تعداد صندلی:

تلفن: 24۶0۹۹۱

 تاالر علی اکبر صنعتی
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر هنرستان هنرهای زيبا
کرمان / مالك: ارشاد / تعداد صندلی:
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 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بافت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

تلفن: ۳7۱۶

 تاالر هالل احمر
بافت / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 200

 تاالر پرستو
بم / مالك: ارگ بم / تعداد صندلی: 450

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بم / مالك: ارگ بم / تعداد صندلی: ۱20

 بسطامی
بم / مالك: ارشاد اسالمی

تلفن: 5۱254۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بردسير / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

250

 تاالر امام خمينی )ره(
بردسير / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

220
تلفن: 22۳۱۳0

 تاالر شهيد بهشتی
بردسير / مالك: / تعداد صندلی:

تلفن: ۱۳02

 تاالر دانشگاه آزاد
بردسير / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 400

 تاالر آموزش و پرورش
بردسير / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:

تلفن: ۳۱02

 تاالر امفی تئاتر دکتر ناظرزاده کرمانی
بردسير

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سيرجان/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱20

 تاالر هالل احمر
سيرجان/ مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 400

 تاالر آموزش و پرورش
ســيرجان/ مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر فردوسی
سيرجان/ مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: ۳2270۹0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رفســنجان/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

200

 تاالر دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان/ مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر افعص هجری
رفســنجان/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

220

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شــهر بابك/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

200

 تاالر آموزش و پرورش
شــهر بابك/ مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
راور/ مالــك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر ارشاد اسالمی
راور/ مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 400

 مجتمع فرهنگی هنری
زرند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

تلفن: 88۱8

 تاالر هالل احمر
زرند / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۱20

 مجتمع فرهنگی هنری ماهان
ماهان / مالك: امور کتابخانه هــا/ تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: ۶2۱۱

 تاالر ارشاد اسالمی
انار / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: ۱20

 تاالر شهرداری
انار / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 200

 تاالر کانون پرورش فکری
انار / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۱۱0

 تاالر کوثر
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 250

 تاالر بسطامی
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳00

 تماشاخانه موج نو
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۶0

 تماشاخانه علی کهن
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 40

 تاالر موزه رياست جمهوری
رفسنجان / مالك: رياست جمهوری / تعداد صندلی: 

۱50

استان کرمانشاه

۱ تئاتر شهر، تاالر اصلی
کرمانشاه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۶00

 تئاتر شهر، تاالر سينما
کرمانشاه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 پالتو کرمانشاه
کرمانشاه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۶0

 تاالر غدير )تاالر اصلی(
کرمانشاه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

تلفن: 728۱2۳7
 پالتو تجربه

کرمانشاه

 تاالر مرکز فنی حرفهای
کرمانشاه / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

500

 تاالر شهيد مفتح
کرمانشاه / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

400

 تاالر شهيد بهشتی
کرمانشاه / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 تاالر طالقانی
کرمانشــاه / مالك: دانشگاه علوم پزشــکی / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر شهرداری
کرمانشاه / مالك: شهرداری



 تاالر وحدت
کرمانشاه / مالك: ارشاد اسالمی

 تاالر کانون پرورش فکری
کرمانشاه / مالك: کانون / تعداد صندلی:

 تاالر ارشاد
اســالم آبادغرب / مالك: کانــون / تعداد صندلی: 

200

 تاالر آموزش و پرورش
اســالم آبادغرب / مالك: آموزش پرورش / تعداد 

صندلی: 400

 تاالر غدير
اســالم آبادغرب / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی:

 تاالر شهرداری
اسالم آبادغرب / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:

 تاالر ارشاد اسالمی
ســرپل ذهاب / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:

 تاالر آموزش و پرورش
ســرپل ذهاب / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر فجر
ســرپل ذهاب / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:
تلفن: 2۹۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
قصرشــيرين / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: ۱50
تلفن: 2۳82

 تاالر آموزش و پرورش
قصرشــيرين / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر ارشاد اسالمی
گيالنغرب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 25۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
پاوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

تلفن: 5702

 تاالر هنرستان هنر
پاوه / مالك: هنرهای زيبا / تعداد صندلی: ۱20

تلفن: 5702

 تاالر آموزش و پرورش
پــاوه / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

400

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
جوانرود / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: 2۶۳2

 تاالر آموزش و پرورش
جوانرود / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
روانفرد / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ســنقرکليائی / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
ســنقرکليائی / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 400

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری )شهيد نظری(
صحنه / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر آموزش و پرورش
صحنه / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری )امام حسن مجتبی(
صحنه / مالك: کميته امداد / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کنگاور / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50
تلفن: 2۳4۱2

 تاالر آموزش و پرورش
کنگاور / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هرسين / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱50

تلفن: 502۶

 تاالر سينما انقالب
هرسين / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۶00

 تاالر آموزش و پرورش
هرسين / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
داالهو / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: ۳0۳0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ثالث / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 2۶۳۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
روانسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

تلفن: 588۶

استان کهگیلویه و بویر احمد

 تاالر فرهنگ
ياسوج / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳50

تلفن: 2227۱۱0
 تاالر هالل احمر

ياسوج / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:400
تلفن: 22۳8۶20-2222285

 تاالر شهيد ايزدپناه
ياســوج / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:۶00
تلفن: ۳0۱5

 تاالر بنياد شهيد
ياسوج / مالك: بنياد شهيد

تلفن: ۱۹-222۶7۱7

 پالتوی حسين پناهی
ياسوج / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی:

 تاالر دهدشت
دهدشت / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر هالل احمر
دهدشت / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:۳00

تلفن: 20۱5

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 تاالر شرکت نفت
گچساران / مالك: باشگاه کارگری

تلفن:۳۳2۳۳02۱

 تاالر شرکت نفت
گچساران / مالك: تاالر اجتماعات

تلفن:۳۳2۳۳02۱

استان گلستان

 تئاتر شهر، تاالر فخرالدين اسعد گرگانی
گرگان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:450 

تلفن: ۳222۶۱8۱

 تئاتر شهر، تاالر نگاه
گرگان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱50 

تلفن: ۳222۶۱8۱

 تئاتر شهر، تاالر شيشه ای
گرگان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 50 

تلفن: ۳222۶۱8۱

 تئاتر شهر، تاالر کوچك
گرگان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:50 

تلفن: ۳222۶۱8۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بندر ترکمــن / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن: ۳427۱0۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آق قال / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۳0 

تلفن: ۳4528۹۳5

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
علی آباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 25۶
تلفن: ۳4222700

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
راميان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳20 

تلفن: ۳5880۶55

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
گنبد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:500 

تلفن: ۳۳۳448۱۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
مينودشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 200

تلفن: ۳524۳۹50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کالله / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 248 

تلفن: ۳5444۶00

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آزادشهر / مالك: ارشاد اسالمی 

تلفن: ۳57۳5228

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کردکوی / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 240
تلفن: ۳4۳4255۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بندرگز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱۶4 

تلفن: ۳4۳۶۶۳25

 تاالر کانون طاها
گرگان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 280
تلفن: ۳242۶044

 تاالر کانون جکمت آفرينش
گرگان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

 2۳0
تلفن: ۳22520۳0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
فاضل آبــاد / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:270

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
گرگان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر شهيد مطهری
گرگان / مالك: دانشــکده منابــع طبيعی / تعداد 

صندلی: 250

 تاالر خليج فارس
گرگان / مالك: دانشــکده منابــع طبيعی / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر آموزش و پرورش
علــی آبــاد / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 400

 تاالر آموزش و پرورش
گنبد کاووس / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
بندر ترکمــن / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
آق قال / مالــك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری گوميشان
گوميشــان / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر آموزش و پرورش
گوميشــان / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:

 تماشاخانه آرشه
گرگان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 45

تلفن:0۹۳۶۱487۱۶8

 تماشاخانه شکرستان
گرگان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 70

تلفن:0۹۳۹5۱08۱۹7

استان گیالن

 تاالر مجتمع فرهنگی
رودسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:440 

تلفن: 4۶۶2۹۱۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی
املش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن:42722885

 تاالر مجتمع فرهنگی
لنگرود / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 240
تلفن:0۱۳4254۳۱00

 تاالر مجتمع فرهنگی
ســياهکل / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳50 
تلفن:42۳27۹88

 تاالر مجتمع فرهنگی
کباشــهر / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱84 
تلفن:0۹۱۱۹۳77۶۶4

 تاالر مجتمع فرهنگی
آستانه اشــرفيه / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳50 
تلفن:448۳۹۶۳۱



 تاالر شهيد انصاری مجتمع فرهنگی خاتم االنبيا
رودسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۶۱0 

تلفن:۳۳2۳7۳5۳

 تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم االنبيا
آستانه اشــرفيه / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱70 
تلفن:۳۳2۳7۳5۳

 پالتو مجتمع فرهنگی خاتم االنبيا
آستانه اشــرفيه / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد 

صندلی:40 
تلفن:۳۳2۳7۳5۳

 تاالر مجتمع فرهنگی سردار جنگل
رشت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن:۳۳2۳7۳5۳

 تاالر مجتمع فرهنگی
سنگر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱88 

تلفن:۳۳84۹۱27

 تاالر مجتمع فرهنگی
فومن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳80 

تلفن:۳47۳۶۳۶7

 تاالر مجتمع فرهنگی
صومعــه ســرا / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:4۳0 
تلفن:44۳248۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی
شفت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱78 

تلفن:۳478۶۱۳2

 تاالر مجتمع فرهنگی
انزلی / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250 

تلفن:44425502

 تاالر مجتمع فرهنگی
تالش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 270 

تلفن:4422۹420

 تاالر مجتمع فرهنگی
شــاندرمن / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۹8 
تلفن:0۹۱۱۳8۳40۱7

 تاالر مجتمع فرهنگی
طاســکوه / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱20 

تلفن:0۹۱۱۳8۳40۱7

 تاالر مجتمع فرهنگی
آستارا / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:70۳ 

تلفن:0۹۱۱722۱880

 تاالر مجتمع فرهنگی
گــوراب زرميخ / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱80 
تلفن:0۹۱۱۳8۱8272

 تاالر شهيد باهنر
الهيجــان / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:240 
تلفن:422۳2۱74

 تاالر حزين الهيجی
الهيجــان / مالــك: دانشــگاه آزاد / تعــداد 

صندلی:400 
تلفن:4222۹08۱

 تاالر دانشکده سما
الهيجــان / مالــك: دانشــگاه آزاد / تعــداد 

صندلی:200 
تلفن:4224۹50۱

 تاالر همايش شهرداری
الهيجان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:۱۶0 

تلفن:42245054

 تاالر دانشکده شهيد رجايی
الهيجــان / مالك: پارك علم و فــن آوری / تعداد 

صندلی:۱80 
تلفن:422۳۳088

 تاالر فرهنگ و ارشاد
الهيجــان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:70 
تلفن:42۳۳2۱0۳

 تاالر دکتر حکيم زاده
الهيجان / مالك: بهزيستی / تعداد صندلی:۱00 

تلفن:42۳408۶۶

 تاالر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
الهيجان / مالك: کانون / تعداد صندلی:۶0 

تلفن:42228۱42

 خانه کوچك نمايش
رشت / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:50 

استان لرستان

 تاالر بانك ملی
خرم آباد / مالك: بانك ملی / تعداد صندلی: 200

 سالن فرمانداری
خرم آباد / مالك: فرمانداری / تعداد صندلی: ۱00

 تاالر شهيد باهنر
خرم آبــاد / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: 400

 تاالر هالل احمر
خرم آباد / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۳00

 دانشگاه لرستان
خرم آباد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر شهيد آوينی
خرم آباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳40
تلفن: ۳۳2۳47۱2

 سالن مديريت دولتی
خرم آباد / مالك: استانداری / تعداد صندلی: ۱20

 پالتو شيدا
خرم آباد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

50
تلفن: ۳۳2۳47۱2

 کانون آموزش و پرورش
خرم آبــاد / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۳00

 تاالر حوزه هنری
خرم آباد / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: 0۹۳52828224

 کانون پرورش فکری
خرم آباد / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۱80

 تاالر زرين کوب
بروجرد / مالك: ارشــاد اســالمی/ تعداد صندلی: 

250
تلفن: 4250۹۱۹۱

 کانون ادب
بروجرد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 آموزش و پرورش
بروجرد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 دانشسرای دورود
دورود / مالك: آمــوزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 کانون امام علی )ع(
بروجرد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

250

 صنايع دفاع
بروجرد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

200

 کارخانه سيمان
بروجرد / مالك: کارخانه ســيمان / تعداد صندلی: 

۱00
 تاالر سينما تماشاخانه

اليگودرز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 500

 تاالر سيمرغ
اليگودرز / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

240
تلفن: 4۳۳2۹۱۹8

 تاالر فرهنگ و هنر
اليگودرز / مالك: ارشاد اســالمی/ تعداد صندلی: 

۱00
تلفن: 4۳۳2۹۱۹8

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کوهدشــت/ مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 

280
تلفن: ۳2۶4۳۱2۱

استان مازندران

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی )ره(
تنکابن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن:54224452

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی
نوشهر مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۳0 

تلفن:52۳2۳۳7۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری پيامبر اعظم )ص(
نور / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 282 

تلفن:44554۹۶۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
محمودآباد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 2۹7
تلفن:44745۳۳0

 تاالر مجموعه تئاتر شهر
آمل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱80 

تلفن:44۱5۱۹2۱

 تاالر مجموعه فرهنگی هنری وليعصر )عج(
آمل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 240 

تلفن:44۱5۱۹22

 تاالر مجموعه فرهنگی هنری امام خمينی )ره(
بابلسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 274 

تلفن:۳5۳۶080

 تاالر مجموعه فرهنگی هنری شهيد باهنر
بابلسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 205 

تلفن:۳5۳۶080

 پالتوی مرکزی
بابلسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱00 

تلفن:۳5۳۶080

 تاالر مجتمع فرهنگی سينمايی
بابل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۱۳ 

تلفن:۳2۱۹۹88۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری حر
قائم شهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 2۱8
تلفن:422۶۶۱۱۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سوادکوه / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

 285
تلفن:42424۱۹۹

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
ســوادکوه / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱80 
تلفن:424545۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
جويبار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱87 

تلفن:425۳۱880

 تاالر آمفی تئاتر سلمان هراتی
ساری / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۳0 

تلفن:۳۳748۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اميرالمومنين )ع(
نکاء / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳5۶ 

تلفن:۳4745858

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بصيرت
بهشــهر / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 228
تلفن:۳4۶۶0244

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فجر
گلوگاه / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 2۱۶
تلفن:۳4۶۶0244

 تاالر مجتمع سينمايی يك
بابل / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 200

تلفن: ۳2۶4۳۱2۱

 تاالر امور تربيتی يك
بابــل / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر امور تربيتی دو
بابــل / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر امور تربيتی سه
بابــل / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

200

 تاالر دانشکده فنی نوشيروانی
بابل / مالك: دانشــکده فنی بابل / تعداد صندلی: 

700

 تاالر دانشکده علوم پزشکی
بابل / مالك: علوم پزشکی / تعداد صندلی: 500

 تاالر هالل احمر
بابل / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 200

تلفن:2۱۹2۱77

 تاالر ارشاد
بابل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

تلفن:22۹۹8۹۱

 تاالر آموزش و پرورش
بابل / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:

تلفن:2224۹74

 آمفی تئاتر
بابــل / مالك: دانشــگاه صنعتی نوشــير / تعداد 

صندلی:
تلفن:۳2۳207۱

 تئاتر شهر، تاالر ارشاداسالم )امام خمينی(
آمل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

تلفن:224۳0۱۱

 تاالر شهرداری آمل
آمل / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 400



تلفن:224۳0۱۱

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خانه جوان
آمل / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

تلفن:224۳0۱۱

 تاالر مجتمع ارشاد
قائم شهر / مالك: ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر کانون پرورش فکری
قائم شــهر / مالك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی: ۱00

 تاالر ابن شهرآشوب
قائم شهر / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:

تلفن:2۳70۹7۱

 آمفی تئاتر
قائم شهر / مالك: ارشــاد اسالمی/ تعداد صندلی: 

200
تلفن:۳2878۶۶

 تاالر حر
قائم شهر / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی:

تلفن:2245450

 آمفی تئاتر نيما
نور / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: ۳00

تلفن:55۹۱

 تاالر مجتمع فرهنگی وزير
محمودآباد / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 

250
تلفن:45۳۳0

 آمفی تئاتر
محمودآبــاد / مالك: امــور کتابخانه هــا/ تعداد 

صندلی: 250
تلفن:4257۶

 تاالر مجتمع فرهنگی
جويبار / مالك: ارشــاد اســالمی/ تعداد صندلی: 

250
تلفن:45۳۳0

 تاالر مجتمع فرهنگی
زيرآب / مالك: ارشاد اسالمی/ تعداد صندلی: 250

تلفن:45۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
پل سفيد / مالك: ارشــاد اسالمی/ تعداد صندلی: 

250

 تاالر آمفی تئاترکتابخانه عمومی
شــيرگاه / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

200
تلفن:2484

 آمفی تئاتر
چالوس / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

400
تلفن: 2۶۱۱0

 آمفی تئاترکتابخانه عمومی
بابلســر / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

200
تلفن: ۳۳۹۱0

 آمفی تئاتر سيمان نژاد
رامسر / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۱50

تلفن: 240۶۹

 آمفی تئاتر
رامسر / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: ۳00

تلفن: ۳5۹2

 تاالر مجتمع فرهنگی امام خمينی )ره(
تنکابن / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۳00
تلفن: 24452

 تاالر دانشگاه آزاد
تنکابن/ مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر هالل احمر
تنکابن / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی:

تلفن: 22058

 آمفی تئاترکانون فرهنگی
تنکابن / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:

تلفن: 2۱0۶7

 تاالر آموزش و پرورش
بهشهر / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 آمفی تئاتر بهداشت
بهشــهر / مالك: اداره بهداشــت / تعداد صندلی: 

200
تلفن: 2555۱

 آمفی تئاتر دانشگاه علم و صنعت
بهشهر / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: ۳50

تلفن: 4200۱

 آمفی تئاتر
چالوس / مالك: ســازمان جنگلها / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر هالل احمر
چالوس / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر بهزيستی
چالوس / مالك: بهزيستی / تعداد صندلی: ۱۳0

 تاالر مجتمع يك
بابلسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر مجتمع دو
بابلسر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 آمفی تئاتر تاالر شرکت نفت
محمودآباد / مالك: شــرکت نفت / تعداد صندلی: 

500

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نوشهر / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250

 
تاالر کانون پرورش و فکری کودکان

نوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۱20

 آمفی تئاتر اداره منابع طبيعی
نوشهر / مالك: منابع طبيعی / تعداد صندلی: 250

 آمفی تئاتر آموزش و پرورش
نوشــهر / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر ادراه کل بنادر و دريانوردی
نوشهر / مالك: اداره بنادر / تعداد صندلی: 200

استان مرکزی

 تاالر فرهنگسرای آيينه
اراك / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن:۳۳۱۳۳۳07

 تاالر عباس اقبال آشتيانی
آشتيان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 270
تلفن:0۹۱8۳۶8885۱)رضايی(

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 تاالر مجتمع پرفسور حسابی
تفرش / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳20 

تلفن:0۹۱8۳۶88۱۶۱)اترکی(

 تاالر سلمان ساوجی
ساوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳80 

تلفن:0۹۱2۳550784)محمودی فر( 

 تاالر شهيدچمران
مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱20 

تلفن:0۹۱2۳550784)محمودی فر(

 تاالر کتابخانه اشراق
دليجــان / مالــك: امــور کتابخانه هــا / تعداد 

صندلی:۱50 
تلفن:0۹۱8۳۶۶۹8۳4)صادقی(

 تاالر مجتمع فرهنگی
دليجان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:80 

تلفن:0۹۱8۳۶۶۹8۳4)صادقی(

 تاالر مجتمع فرهنگی کوثر
خمين / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد صندلی: 

 254
تلفن:0۹۱8۱۶۹07۳0)خانم حسينی(

 تاالر کتابخانه فخرالدين عراقی
کميجــان / مالــك: امــور کتابخانه هــا / تعداد 

صندلی:۱00 
تلفن:۳545۳۱4۳

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شازند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱00

 تاالر مجتمع فرهنگی اميرالمنين
نراق /

 تاالر کتابخانه عمومی )هندودر(
شــازند / مالــك: امــور کتابخانه هــا / تعــداد 

صندلی:۱00

 تاالر کتابخانه عمومی
آســتانه / مالــك: امــور کتابخانه هــا / تعــداد 

صندلی:۱00

 پالتو شهی بهشتی
خميــن / مالــك: امــور کتابخانه هــا / تعــداد 

صندلی:۱00
 تاالر امام علی )ع(

اراك / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 
۳00

 تاالر فرهنگسرای امام خمينی )ره(
خمين / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

۳00

 تاالر بيت امام خمينی )ره(
خمين / مالك: موسســه آثار امام / تعداد صندلی: 

۳00

استان هرمزگان

 تاالر شهيد آوينی
بندرعبــاس / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:750
تلفن: ۶۶۶۶۶۶5۳-۶۶724۱۱۳

 تماشاخانه آفتاب
بندرعبــاس / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۱۱0
تلفن: 0۹۱7۱58744۶

 تاالر فارغان
بندرعبــاس / مالك: نهــاد کتابخانه هــا / تعداد 

صندلی:۱۱0

 تاالر پارسيان
پارسيان / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 

۱40

 تاالر مقام
بندرمقام / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

۱۱0
 تاالر گوهران

بشــاگرد / مالك: ارشاد اســالمی / تعداد صندلی: 
۱۱0

 تاالر فرهنگسرای طوبی
بندرعبــاس / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳50

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهيد بهشتی
ميناب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱۶0

 تاالر اداره ارشاد )بعثت(
ميناب / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 85

 تاالر سندرك
سندرك / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

۱۱0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شيخ طوسی
رودان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱۶0

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری باهنر
جاســك / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۱۱0

 تاالر فرهنگسرای گوهر
بندرلنگــه / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:۳08

 تاالر پيامبر اعظم
بستك / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳08

 تاالر ايسين
پشــته ايســين / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد 

صندلی: ۱۱0

 تاالر شهيد حسن زاده
حاجــی آبــاد / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۳08
تلفن: 07۶۱-55542۳7

 تاالر مجتمع فرهنگی سيدالشهدا
حاجــی آبــاد / مالك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:280

 تاالر هرمز
هرمز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:85

 تاالر جغين
جغين / مالك: نهــاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 

۱۱0
 تاالر زياتعلی

جغين / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: ۱۱0

 تاالر فرهنگسرای حرا
قشم / مالك: ارشاد اسالمی

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
قشم / مالك: ارشاد اسالمی

 تاالر فرهنگ
بندرعبــاس / مالك: ســازمان تبليغــات / تعداد 

صندلی:

 تاالر شرکت ملی گاز
بندرعباس / مالك: شرکت گاز 

 تاالر الغدير
بندرعباس / مالك: اموزش و پرورش 



تاالر دانشگاه علوم پزشکی
بندرعباس / مالك: دانشگاه علوم پزشکی / تعداد 

صندلی:

استان همدان

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سينا
همدان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:500 

تلفن: ۳2۶۶0070

 پالتو شماره يك بوعلی سينا
همدان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:80 

تلفن: ۳2۶۶0070

 پالتو شماره دو بوعلی سينا
همدان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:40 

تلفن: ۳2۶۶0070

 تاالر اصلی مجتمع آوينی
همدان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 220 

تلفن: ۳8۳8۶0۱8

 پالتو آوينی
همدان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۹0 

تلفن: ۳8۳8۶0۱8

 تاالر فجر
همدان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:۳40 

تلفن: ۳82۶470۹

 تاالر کانون مهديه
همــدان / مالــك: آمــوزش و پــرورش / تعداد 

صندلی:۳00 
تلفن: ۳8۳70547

 تاالر کانون پرورش فکری کودك و نوجوان
همــدان / مالك: کانــون پرورش فکــری / تعداد 

صندلی: 20۶ 
تلفن: ۳422۳4۱۱

 تاالر مجتمع سيد جمال الدين
اســدآباد / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعــداد 

صندلی:4۶0 
تلفن: ۳۳225058

 تاالر مجتمع فرهنگی فردوسی
تويســرکان / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۶80 
تلفن: ۳42200۱8

 تاالر عالمه دهخدا
رزن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250 

تلفن: ۳۶22۶457

 تاالر انديشه
رزن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳۱4 

تلفن: ۳۶22۶457

 تاالر سينما تئاتر فرهنگيان
مالير / مالك: آموزش پرورش / تعداد صندلی:800 

تلفن: ۳۳50420

 تاالر مرکز آموزش هنر
مالير / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 250 

تلفن: ۳۳50420

 تاالر شهرداری
مالير / مالك: شهرداری / تعداد صندلی:۱000 

تلفن: ۳۳50420

 تاالر انديشه
نهاوند / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 2۶۹ 

تلفن: ۳2۳077۳

 تاالر مجتمع بعثت
کبودرآهنــگ / مالــك: ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی:۶00 
تلفن: ۳522۶042

 تاالر آيت اهلل بهاری
بهار / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200 

تلفن: ۳42255۱۱
 تاالر کتابخانه فرهنگيان

همدان / مالك: نهاد کتابخانه هــا / تعداد صندلی: 
۱00

 تاالر پروين اعتصامی
همدان / مالك: نهاد کتابخانه هــا / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر اعتماديه
همدان / مالك: نهاد کتابخانه هــا / تعداد صندلی: 

۱00

 تاالر فردوسی
تويسرکان /

 تاالر شهيد مفتح
رزن / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱۱0

 تاالر معلم
بهار / مالك: آموزش پرورش 

 تاالر معلم
بهار / مالك: سپاه

استان یزد

 سالن فرهنگ
يزد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن: ۳۶247۱۱۱

 شرف الدين علی يزدی
يزد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۱۶0 

تلفن:۳۶2۶۹7۹۹

 تاالر هنر
يزد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:۳00 

تلفن:۳72۶۶22۶

 تاالر شهيد عباسپور
يزد / مالك: سازمان برق / تعداد صندلی: ۳50

 تاالر شهيد پاکنژاد
يزد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 750

 تاالر هالل احمر
يزد / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۹2

 تاالر استعدادهای درخشان
يزد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 400

 تاالر فرهنگسرای شهرداری
يزد / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: ۳۶0

 تاالر شهيد قندی
يزد / مالك: مخابرات / تعداد صندلی: 250

 تاالر فوالد آلياژی
يزد / مالك: فوالد / تعداد صندلی: 400

 تاالر استانداری
يزد / مالك: استانداری / تعداد صندلی: 250

 تاالر شهيدصدوقی )آزارچ(
يزد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر شاهديه ارشاداسالمی
يزد / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر مجتمع ديدار
تفت / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱42

 تاالر کانون واليت
تفت / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: ۱50

 تاالر فرهنگ
مهريز / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ابرکوه / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱5۶

۱۳۹۶ | تاالر استان ها



 تاالر آيت  اهلل حائری
اردکان / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 80

 تاالر فاضل اردکان )پيچ فاضل(
اردکان / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:

 تاالر هنر
اردکان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: 200

 تاالر فرهنگ
اردکان / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر خاتم
خاتم / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 250

 تاالر ارشاد اسالمی
خاتم / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی:

 تاالر آيت  اهلل خاتمی
خاتم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۳00

 تاالر سنگ آهن
خاتم / مالك: سنگ آهن / تعداد صندلی: 220

 تاالر انديشه
خاتم / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱70

 تاالر هالل احمر
خاتم / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۱20

 تاالر ارشاد
بافق / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی: ۱70

 تاالر مال عبداهلل بهابادی
بافق / مالك: ارشاد اسالمی / تعداد صندلی:

 تاالر اجتماعات
صدوق / مالك: آموزش و پــرورش / تعداد صندلی: 

۱50

 تاالر خاور ندوشن
صدوق / مالك: آموزش و پرورش 

 سينما ستاره
ميبد 

 تاالر مجتمع ارشاد
ميبد / مالك: ارشاد اسالمی 

 تاالر سينما تك
يزد / مالك: خصوصی /تلفن: 0۹۱۳۱5۱۱74۶

 تاالر سينما دانش آموز
يزد / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: ۶00

 تاالر کانون پرورش و فکری کودکان
خاتم / مالك: کانون / تعداد صندلی: ۶0

 تاالر هالل احمر
اردکان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: ۳00

یادداشت تماشاخانه های خصوصی



۱۳۹۶سالنامه تئاتر ايران |

شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

88۹۳47۹۱تهران خيابان وليعصر نرسيده به خيابان فاطمی خيابان صدر پالك ۶0 واحد 2ارديبهشت۱

2272۱۹۱۱تجريش ابتدای وليعصر جنب دنيس تريکو پالك ۳۱5۹ طبقه سوم واحد 5انتخاب نوانديشان2

884۱804۱-8847۱2۳8خيابان سهروردی جنوبی نرسيده به ماليری پور پالك 85 طبقه دوم واحد ۳انديشه۳

8875۹۱۱0سهروردی شمالی باالتر از بهشتی جنب بانك صادرات پالك 4۱۳انديشه ماهان4

42۶۶04487تهران خيابان شريعتی خيابان کالهدوز نرسيده به سه راه نشاط پالك 424 طبقه دومايران شعبه 5۱

22۶۶۶۱۹0-22۶5۳2۶0تهران خيابان وليعصر بعد از پارك ويايستگاه محموديه پالك 2784 طبقه اول واحد ۹ايران شعبه ۶2

884۶2۱05-884۶48۹۹تهران ضلع شمال شرقی پل سيدخندان پالك ۱۹ طبقه دومايران شعبه 7۳

775۳87۱۱خيابان شريعتی رو به روی بهار شيراز سينما ايران واحد آموزشبرنا8

77052۶۳۳ - 77708۶8۳تهرانپارس بزرگراه رسالت بين چهارراه رشيد و زرين پالك ۱78 طبقه دوم واحد ۱0پانيذ۹

خيابان يوسف آباد باالتر از ميدان فرهنگ پالك 28۳ واحد 2پرنده آبی هنر۱0

۶۶۳8۹4۳بزرگراه نواب پايين تر از جمهوری فاز يك ساختمان توکای ۳ واحد ۳04پگاه انديشه جوان۱۱

88۹۳۱88خيابان انقالب خيابان پورموسی پالك ۱7 طبقه چهار واحد ۱4پويا هنر۱2

۶۶۹5۱057خيابان انقالب نبش فخررازی پالك 5۶ ساختمان باران واحد ۱02تجربه۱۳

۶۶5۶5۹۶5- ۶۶5۶8۹45تهران خيابان توحيد بعد از فرصت جنب بانك آينده کوچه آزادی پالك 2تصوير امروز۱4
۶۶5۶۹78۱- ۶۶5۶۹5۱4 

تهران خيابان ولی عصر ابتدای خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی خيابان چهارم پالك ۳ جام جم۱5
طبقه اول موسسه سينمايی جام جم

88۹700۱۹

88۹۳54۶5-88۹۳54۶۶باالتر از ميدان وليعصر کوچه ناصر پالك ۳۶ طبقه ۳جهان نما۱۶

تهران خيابان شريعتی پايين تر از خيابان بهارشيراز خيابان خداپرست پالك ۱ طبقه دوم خانه هنر جوان۱7
واحد 2

77۶24۳25 -775057۱۱

۶۶4۹۳224خيابان آزادی نرسيده به انقالب خيابان نو فالح خيابان کلهر پالك 42دارالفنون۱8

تهران خيابان وليعصر پايين تر از ميدان ونك کوچه هجدهم گاندی پالك ۱7 طبقه سوم روزنه۱۹
واحد ۶

8820۹۱۳0- ۱

تهران

آموزشگاه های آزادهرنی)منایشی(



شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

88۱04582يوسف آباد تقاطع فتحی شقاقی پالك ۳2 واحد يكستاره20

8874۹۳۱۱پل سيد خندان ابتدای سهروردی کوچه حاج حسنی پالك 28سپند هنر2۱

88408228خيابان شريعتی قبل از چهار راه قصر انديشه يك شرقی پالك ۶ طبقه همکفسمندريان22

4407۶۶42- 444۶۹75۱تهران فلکه دوم صادقيه )آرياشهر( مجتمع پزشکی تخصصی طال طبقه دوم واحد 5سوده2۳

تهران ميدان ولی عصر بلوار کشاورز بعد از خيابان فلسطين خيابان کبکانيان نبش کوچه سه نقطه24
مرتضی زاده

88۹52۳۹2- 88۹52440

۶۶04۱225-۶۶0۳۳575تهران منطقه 2 آزادی نبش خيابان بهبودی پالك 2 واحد 5سينمای ايران25

887482۱2سهروردی شمالی بعد از بهشتی بين کوچه امامی و کوشش پالك 422 طبقه دومسينمای کهن2۶

5575۶۹۳5خيابان آزادی انتهای جيهون خيابان رنجبر تقاطع گلستانی کوچه آالپوش پالك ۱2صدای ايران27

۶۶7۳545۶ميدان فردوسی فردوسی شمالی چهار راه کوشك خيابان صادق پالك ۱0صدای سحر28

88۱0۱040 الی 44يوسف آباد سيد جمال الدين اسدآبادی نبش ۱۱ پالك ۳8عرفان کهن2۹

222۱۱۳۳۱خيابان قيطريه ابتدای اندرزگو کوچه الدن پالك 84عشق برتر خوارزمی۳0

8844028خيابان قائم مقام فراهانی ميدان شعاع خيابان شهيد خدری پالك 4۶فجر۳۱

۶۶485۳۱2تهران خيابان انقالب اسالمی خيابان دوازدهم فروردين خيابان روانمهر غربی شماره ۱۹8فدك۳2
۶۶485۳۱4-۶۶485۳۱۳

88880۱۹۱خيابان وليعصر تقاطع توانير رو به روی بيمارستان دی پالك 2۳۳5 طبقه اول واحد يكفروهر۳۳

882۶۶۱72کوی نصر خيابان جواد فاضل غربی پالك 78فيلم تهران۳4

تهران ميدان تجريش خيابان شهيد ملکی )سعدآباد( خيابان شهيد افراز کوچه انوش پالك کارنامه۳5
5

 موسسه کارنامه: 2275۱4۱0 
22745۱7۹  22745۱77

8802۶۹۶2 8802۶۹۳2تهران بزرگراه کردستان نبش خيابان ۳7 پالك ۳8کارگاه آزاد بازيگری۳۶

کارگاه آزاد فيلم ۳7
)مسعود کيميايی(

88۳2۹442تهران خيابان سليمان خاطر خيابان وراوينی پالك 2۹ موسسه آزاد سينمايی

خيابان شريعتی خيابان ظفر بين نفت و مدرس خيابان فريد افشار کوچه نور پالك ۳4 کارنامه۳8
موسسه فرهنگی و هنری کارنامه

2227۳۹۱8 2227۳۹۱7

کانون سينماگران ۳۹
جوان

887۱4۳۶۳ الی 4تهران منطقه ۶ احمدقصير )بخارست( کوچه نهم ساختمان 4 طبقه همکف

880۳07۱5ميدان ونك مالصدرا بعد از چهاراه شيراز پالك ۱50 طبقه 7 واحد 20کشتان فيلم40

۶۶5۶8۱0۳885۶8۱04خيابان ستارخان باقرخان پالك ۱۱۶ واحد 7مکتب کمدی ايران4۱

227۳7۳۱7پل تجريش جنب کفش ملی پالك ۱۱7 طبقه 4نمای نزديك42

۶۶754404وليعصر خيابان جامی خيابان کسری پالك ۳0 واحدهای يك و ششنماوا4۳

22082۳88شهرك غرب بلوار فرحزادی ميدان کتاب خيابان کوهستان پالك 8 طبقه دوم واحد ۳نوآور44

44۳24558تهران شهر زيبا روبروی بلوك ۹ پالك ۱۹۱۹هزاردستان45

7750۱۹7۳خيابان طالقانی بهار شمالی کوچه يزدان نياز پالك ۳4 طبقه سومهليا فيلم4۶



شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

بلوار کاشانی زيرپل بارکی ضلع شمال غربی ساختمان بانك پارسيان پالك 2۶۱ واحد 5 همای سعادت47
طيقه چهارم

44۳5050

880۹0۳۶۶ميدان هفت تير خيابان کريمخان ابتدای خردمند جنوبی کوچه يگانه پالك 48هنر و انديشه48

885۱85۱5خيابان کريمخان ابتدای ايرانشهر کوچه مهاجر پالك 22هيالج4۹

شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

۳۳۳۳۱522تبريز خيابان وليعصر خيابان استاد شهريار ده متری اول پالك 58تکمآذربايجان شرقی۱

52۶254۳تبريز خيابان ولی عصر خيابان فروغی کوچه گلباد جنب بانك صادرات پالك 2هنر معاصرآذربايجان شرقی2

۳۳۳۱502۳تبريز وليعصر خيابان فروغی کوی آرش پالك 27ياجلوآذربايجان شرقی۳

۳۳۶۳۱۶۳۶اردبيل خيابان بعثت نرسيده به هتل مهدی جنب آژانس بعثتفروغاردبيل4

اصفهان خيابان حاج رحيم ارباب کوچه شماره سه شهيد اصغری نبش کوچهآدمكاصفهان5

۳۱۱78۶۶۳۱0اصفهان خيابان رودکی روبه روی مدرسه محسنيه طبقه ۱ پ ۱4۶آفرينشاصفهان۶

۳۶28۳25۱اصفهان خيابان وحيد خيابان خاقانی بن بست شمشاد ۳7 پالك 407 ارديبهشتاصفهان7

اصفهان خيابان توحيد جنوبی چهارراه پليس کوچه سپيدار پالك 2بازيگراصفهان8

اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه سه راه ماه فرخی جنب بانك ملت و دفتر اسناد رسمی بسته نگاراصفهان۹
40

4۳۹۶848

نجف آباد خيابان فردوسی مرکزی بن بست فردوسی طبقه فوقانی دفتر اسنادپارسااصفهان۱0

نطنز سرشك کوچه شقايق ۶۳ جنب چشمهتوفاناصفهان۱۱

اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان فرهنگيان پالك 5 طبقه فوقانی عکاسی هديهجلفااصفهان۱2

فالورجان خيابان طالقانی بازارچه طال طبقه دومرهنمااصفهان۱۳

اصفهان سه راه سيمين ابتدای خيابان سهرهوردی جنب پست بانكفرورديناصفهان۱4

اصفهان خيابان مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی جنب شهدای خواجو کوچه ميماصفهان۱5
مسائلی پالك 42

فريدن داران بلوار طالقانی روبروی اداره آب و فاضالبنگاهاصفهان۱۶

لنجان چهارصد دستگاه فرهنگسرای شهيد مطهرینقش خانهاصفهان۱7

اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی جنب تاالر آيينه کوچه بهمن شريفات پالك نيك پندار نويناصفهان۱8
۱۳۱

ياقوت قرمز اصفهان۱۹
نقش جهان

شاهين شهر بلوار عطار بين 8 و ۹ شرقی پالك ۳

دير خيابان انقالب روبروی مدرسه علميهآفرينگانبوشهر20

بوشهر خيابان امام روبه رويمرکز جراحی دی ساختمان رضايیآسوريكبوشهر2۱

استان ها

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

بوشهر خيابان امام اول بی سيمآوابوشهر22

بندر گناوه خيابان امام جنب فرمانداریايليابوشهر2۳

تئاتر کودك و بوشهر24
نوجوان صحنه

بوشهر عاشوری کوچه روزنامه جمهوری اسالمی طبقه دوم مهد شاپرك

بوشهر خيابان امام کوچه گلخانه ساختمان سيراف طبقه ۹ واحد ۱۳متدبوشهر25

بوشهر ميدان قدس جنب حوزه هنریميمبوشهر2۶

شهرکرد چهارراه بو علی سينا خيابان سعدی پالك 55۶آرامچهارمحال و بختياری27

72244۹گناباد ميدان الغدير روبه روی سازمان انتقال خون سيمرغخراسان رضوی28

84۶552۳مشهد خيابان سناباد بين سناباد 45 و 47 گروه تئاتر شمايلشمايلخراسان رضوی2۹

22۹۹224سبزوار ميدان مادر خيابان امير مسعود ۱, پالك 2عرشياخراسان رضوی۳0

472۳۶25۹قوچان خيابان امام پاساژ رحيم پالك 2گلشنخراسان رضوی۳۱

سبزوار خيابان 24 متری انقالب بين فلکه طبس و نجار آباد خانه فرهنگ دانشجو وحدتخراسان رضوی۳2
طبقه اول

22285۹۳

بجنورد ميدان خرمشهر شانزده متری اول روبه روی هنرستان مدرس پالك ۱تهمخراسان شمالی۳۳

22۳2858بجنورد خيابان شريعتی شمالی کوچه عليزادهشکوریخراسان شمالی۳4

۳2225725بجنورد خيابان شهيد رضا امامی جنوبی کوچه شهيد ترکانلو پالك ۱۳صحنهخراسان شمالی۳5

بجنورد بلوار مدرس م شهدای دانش آموزميمخراسان شمالی۳۶

442۳5۶2آبادان خيابان يکم احمد آبادو رو به روی پارك کودكعتمادی کياخوزستان۳7

رامهرمز چهارراه طالقانی جنب حسينيه امام دبيرستان غيرانتفاعی شهيد قنواتی پورباغبان باشیخوزستان۳8

بهبهان ميدان شهيد محسنی بلوار امام خمينی فرهنگسرای بهبهانيان واحدشماره ۱شکوريانخوزستان۳۹

شوشتر خيابان امام ضلع شرقی مقابل دبستان سميهضرغامپورخوزستان40

دزفول خيابان شريعتی پاساژ قائم طبقه دومطهماسبی دزفولیخوزستان4۱

زنجان کوچه مشکی آموزشگاه بهارانبهارانزنجان42

۳2222۳7۳شاهرود خيابان فروغی فروغی سوم پالك 4تی آرتسمنان4۳

شيراز بلوارزرهی بعد از درمانگاه محمد رسول اله جنب رنگ روناسآرش روشنفارس44

2272۳45بلوار آزادی حد فاصل فلکه گاز و سه راه سميه پالك ۹7بامدادفارس45

شيراز خيابان قصرالدشت ابتدای خيابان برقپارسفارس4۶

آباده خيابان امام خمينی کوچه ۳۶ رو به روی آزمايشگاه حجتیترنمفارس47

۶2477۱۶شيراز بلوار رحمت رو به روی پمپ بنزينققنوسفارس48

قم 5۱ متری صدوق 85 متری قائم کوچه يك پالك 28آرينقم4۹

۳۳2۳000۹سنندج مجتمع فرهنگی وهنری فجر انجمن نمايششانوکردستان50

سقز بلوار حافظ روبروی تقاطع خيابان رودکی نبش کوچه بهشاد پالك 48ميمکردستان5۱

سنندج بلوار پاسداران بعد از پل بهاران جنب شهرداری منطقه 2ياورکردستان52



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

کرمان پارك مطهری ابتدای بلوار قدس روبروی شهرداری منطقه ۳آرينکرمان5۳

کرمان خيابان 74 آذر نبش کوچه ۶ پالك ۳7 موسسه فرهنگی هنری فرهنگ گسترپژوهانکرمان54

زرند خيابان تختی نبش کوچه 77 جنب اتحاديه شرکت های تعاون روستايیرنگ هنرکرمان55

کرمان خيابان ابوحامد يخدان موبدیماسكکرمان5۶

سيرجان خيابان شهيد نصيری جنوبی کوچه شهيد مهجور شفيعینمايش نوکرمان57

824۳785کرمانشاه فرهنگيان فاز يك بلوار شهيد فهميده شمالی جنب حج و زيارت تبوكماریکرمانشاه58

4482۳4۱۶بهمنی ليکك خيابان دين و دانش رو به روی آموزشگاه قلم چی بارانکهکلويه بوير احمد5۹

کهگيلويه دهدشت کوی آزادگان کوچه شهيد پرهام ساختمان جمشيدی پروازکهکلويه بوير احمد۶0

۱22۳55۱۱ياسوج خيابان شهيد هرمزپور جنب بانك ملی شعبه آريوبرزن چهرهکهکلويه بوير احمد۶۱

گچساران کوی پانصد دستگاه باالتر از زندان منازل آپارتمانی صدفی رهاکهکلويه بوير احمد۶2

گچساران مجتمع شهرداری آموزشگاه سفير سفيرکهکلويه بوير احمد۶۳

گچساران خيابان مدرس مرکزی نبش کوچه دوم ماسك و گريمکهکلويه بوير احمد۶4

ياسوج کوچه بانك ملی شعبه آريوبرزن انتهای کوچه نگين دناکهکلويه بوير احمد۶5

ياسوج تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان جديد دادگستری وارکهکلويه بوير احمد۶۶

 انجمن هنرهای گلستان۶7
نمايشی

گرگان تاالر فخرالدين اسعد گرگانی انجمن هنرهای نمايشی

گرگان خيابان وليعصر رو به روی ساختمان رازی نيم طبقه اول چوپان نژادگلستان۶8

کردکوی خيابان جنگل پاساژ رويال طبقه 2 جنب خانه فرهنگ رهاگلستان۶۹

گرگان خيابان شهدا الله 22 طبقه سوم چاپ شگفت گلستانگلستان70

 مرکز گريم گلستان7۱
مهرآفرين

گنبد طالقانی شرقی طالقانی 4 پالك ۱8

گنبد طالقانی شرقی کوچه اشرافيان نهانگلستان72

۳۳2۳8۶8۹رشت خيابان سعدی باالتر از بازار روز پالك 8۹افراگيالن7۳

44۳7757صومعه سرا خيابان جعفری کوی عمار رو به روی ساختمانحسين پالك 82 روزنه آبیگيالن74

رشت خيابان سعدی باقر آباد جنب نمايندگی سامسونگ رو به روی فروشگاه پدر صحنهگيالن75
پالك 454

۳۳۳5۳25۱

فومن خيابان فلسطين ر و به روی ساختمان کبيری جنب چاپ اورنگ داخل کوچه فيامينگيالن7۶
پالك 47

۳۳۳۳0207رشت خيابان نامجو کوچه عاشوری نژاد پالك ۱4گيالنگيالن77

نوشهر خيابان بهرام طبقه فوقانی فرهنگسرای طبرستانپيشه اديانمازندران78

ساری ساريکنار ابتدای خيابان ساری کنارقاصدكمازندران7۹

۳22۱4۳۳۶انتهای خيابان نيسانيان کوچه وکيل دانشکده صنايع دستی شهيد غالمیآبانمرکزی80

424۳0۶27ساوه خيابان کارگر نبش وليعصر شرقیسيمانگارمرکزی8۱

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

ساوه خيابان شهيد مطهری ساختمان شکوهی طبقه دوم پاساژ جوانسی نمامرکزی82

بندرعباس پارك دباغيان جنب آموزشگاه رانندگی بهارتی تووكهرمزگان8۳

۳۳۳4222۱بندرعباس کوی فرهنگيان جنب سرپرستی بانك کشاورزی کوچه ارمغان ۳چهره هاهرمزگان84

۳7250۶08يزد بلوار 2۹ شهريور جنب پل 2۹ شهريور نبش کوچه امام حسين )ع( پالك ۱۳۱سروشيزد85

۳725۳2۹4يزد خيابان شهيد مطهری جنب بانك سپه طبقه فوقانی فروشگاه آب حياتمهتابيزد8۶

هنرستان های هنر های زيبای استان ها

شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

هنرهای زيبای آذربايجان شرقی۱
دختران تبريز

تبريز رجايی شهر خيابان دکتر حسابی ميدان دانش جنب درمانگاه شهيد باالپور خيابان 
ويال

04۱۱-۳8۱24۹50

 هنرهای زيبای آذربايجان شرقی2
اقبال آذر / 
ميرك تبريز

44۱0057-04۱۱تبريز ابتدای خيابان رسالت خيابان استاد ابوالحسن اقبال آذر هنرستان استاد اقبال  آذر
04۱۱- 44۱0۱4۱

هنرهای زيبای آذربايجان غربی۳
۳۳7۹۱۱0-044۱اروميه بلوار امامت خيابان ديانت نبش کوی 7پسران اروميه

هنرهای زيبای اصفهان4
اصفهان ميدان انقالب خيابان شهيد مطهریپسران اصفهان

0۳۱۱- 2۳۳7040
0۳۱۱- 2۳۳۶0۶۳
0۳۱۱-2۳5۶۱7۶

 هنرهای زيبای البرز5
کرج عظيميه ميدان استقالل اول بلوار اقاقياپسران کرج

02۶۱25025۱5
02۶۱250۶۹08
02۶۱2507۹۹۹

 هنرهای زيبای فارس۶
پسران شيراز

07۱۱7۳0۱۳۱۳شيراز بلوار نصر خيابان جهانگردی کوچه شماره ۱2، جنب مجتمع فرهنگيان
07۱۱7۳0۱۳۳۱

هنرهای زيبای قم7
پسران قم

025۳7220۹40قم خيابان چهار مردان، ۳0 متری شهيد کلهری مجتمع فرهنگی شهيد کلهری

کهگيلويه و 8
بويراحمد

 هنرهای زيبای 
پسران ياسوج

ياسوج کشاورزی جنب کتابخانه امام علی طبقه سوم هنرستان هنرهای زيبا

 هنرهای زيبای گيالن۹
دختران رشت

0۱۳۱884۹۱27رشت امين الضرب روبه روی انبار قند و شکر هنرستان زينبيه

: هنرهای زيبای مرکزی۱0
پسران ساوه

ساوه خيابان شريعتی ميدان مادر کوچه ارشاد جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ساوه

22۳4۳4۶08۶

 هنرهای زيبای همدان۱۱
پسران همدان

08۱۱42۹84۳۳همدان شهرك مدنی فاز 2، بلوك ۱۳، خيابان آزادگان



دانشگاه های دولتی  تئاتر

دانشگاه های غيردولتی تئاتر

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

۱
دانشگاه تهران، 
پرديس هنرهای 

زيبا-دانشکده هنرهای 
نمايشی و موسيقی

تهران خيابان شانزده آذر سازمان مرکزی دانشگاه تهران دانشکده هنرهای نمايشی
 ۶۶۹55۶25
۶۱۱۱2۶۶4

دانشکده هنر، 2
دانشکده سينما تئاتر

8۳۱0008 تهران ميدان هفت تير خيابان مفتح جنوبی خيابان ورزنده پالك ۱۳
88۳00۶۶۶

دانشگاه تربيت ۳
مدرس، دانشکده هنر

82880-02۱تهرانجالل آل احمدپل نصردانشگاه تربيت مدرسشماره 7

۶-۳522008۱ 02۳دامغان ميدان دانشگاه دانشگاه دامغان دانشگاه دامغان4

۳۱2۳2080زابل ميدان جهاد خيابان شيد مفتح دانشگاه زابل5

 دانشگاه شهيد باهنر ۶
کرمان

۳۱۳2۳070کرمان بزرگراه امام خمينی ميدان پژوهش دانشگاه شهيد باهنر

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

۱
دانشگاه آزاد 

اسالمی- واحد تهران 
مرکزی- دانشکده هنر 

و معماری

خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين
۶۶4۶00۳0 
۶۶4۶۱4۶۳-4

دانشگاه آزاد اسالمی 2
واحد تنکابن

0۱۱542744۱5مازندران تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی ۳
واحد بوشهر

5۶82۳05بوشهر عالی شهر دانشگاه آزاد اسالمی
5۶82۳08
5۶82۳0۹

دانشگاه آزاد اسالمی 4
واحد اراك

اراك ميدان امام خمينی )ره( بلوار امام خمينی )ره( کيلومتر ۳ جاده خمين شهرك دانشگاهی 
اميرکبير

08۶4۱۳245۱۳

دانشگاه آزاد اسالمی 5
واحد شيراز

07۱۳۱8۶4۱27۱۶شيراز شهر جديد صدرا بلوار ايران دانشکده هنر و معماری

دانشگاه آزاد اسالمی ۶
واحد فردوس

05۶۳2724۹0۱خراسان جنوبی فردوس دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی 7
واحد علوم و تحقيقات

تهران انتهای بزرگراه شهيد ستاری ميدان دانشگاه بلوار شهدای حصارك دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات

448۶5۱7۹
448۶5۱54

دانشگاه آزاد اسالمی 8
واحد تربت جام

222۶4۱2کيلومتر ۶ جاده تربت جام مشهد ساختمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۹
واحد مراغه

۳25450۶مراغه بلوار شهيد درخشی مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

دانشگاه آزاد اسالمی ۱0
واحد دزفول

۶2۶0۶0۱ابتدای جاده دزفول انديمشك جنب بيمارستان دکتر گنجويان کوی آزادگان بلوار دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۱
واحد رامسر

552۶05۳۱رامسر بلوار شهيد عباس مفرد

دانشگاه آزاد اسالمی ۱2
واحد اليگودرز

4۳۳۳47۳۱اليگودرز ميدان دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۳
واحد سنندج

۱۳288۶84سنندج بلوار جانبازان

دانشگاه آزاد اسالمی ۱4
واحد سپيدان

722۱2۱7سپيدان خيابان دانشگاه جنب ايستگاه مخابرات

دانشگاه آزاد اسالمی ۱5
واحد زرقان

422۶۹۱۱زرقان خيابان شهيد صادقی رو به روی مجتمع آل ياسين

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۶
واحد فسا

۳۳۳5225کيلومتر ۱5 جاده فسا شيراز شهر دانشگاهی
۳۳۳522۶

دانشگاه آزاد اسالمی ۱7
واحد زرند

7۳۳45085۶زرند ميدان دانشگاه ابتدای جاده سرباغ

دانشگاه آزاد اسالمی ۱8
واحد انار

۳2200۳۳انار شهرك دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۹
واحد علی آباد کتول

۶224500 بلوار دانشگاه مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
۶222۳00

دانشگاه آزاد اسالمی 20
واحد قم

778000۱بلوار ۱5 خرداد امامزاده سيد علی )ع( و خيابان آيت اطالقانی ميدان پليس

دانشگاه آزاد اسالمی 2۱
واحد قشم

52۶۳822 کيلومتر ۱8 جاده قشم درگهان )هلر(
52۶۳۳0۹
52۶۳5۹8 

دانشگاه غيرانتفاعی 22
سوره

۶۶۳54245تهرانخيابان آزادی بين خيابان خوش و خيابان آذربايجان نبش کوچه کامياران پالك 252

دانشکده صداوسيمای 2۳
جمهوری اسالمی 

ايران واحد قم

۳2۹0400۶قم بلوار امين دانشکده صداوسيما قم

مؤسسات مؤسسات غيرانتفاعیمؤسسات غيرانتفاعی24
غيرانتفاعی

موسسه غيرانتفاعی 25
نبی اکرم تبريز

04۱۳442۹۹۹08آذربايجانشرقی تبريز خيابان راهآهن بعد از تقاطع دامپزشکی )خطيب( پالك ۱28۳

موسسه غيرانتفاعی 2۶
حکمت قم

۳۱۳2855۱۳0قم بلوار غدير کوچه 55 پالك 5

موسسه غيرانتفاعی 27
سپهر اصفهان

۹50۱۹4۳0اصفهان کيلومتر 5 اتوبان معلم جنب پل خورزوق



شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

موسسه غيرانتفاعی 28
کمال الملك نوشهر

52۳۳2۱۹7نوشهر خيابان رازی

موسسه غيرانتفاعی 2۹
المعی گرگانی گرگان

۹۳2۶27۹58گرگان بلوار شهيد کالنتری کوی خيام المعی دهم )خيام دهم( المعی 5

موسسه غيرانتفاعی ۳0
هنر شيراز

۳2۳4۱۱۶4شيراز خيابان کريمخان زند خيابان خيام روبروی بيمارستان مسلمين

موسسه غيرانتفاعی هنر ۳۱
و انديشه اسالمی قم

۳78۳0782قم بلوار بسيج بين کوچه های 20 و 22

دانشگاه های جامع علمی کاربردی 

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره  ۱ 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

آذربايجان شرقی

۳54۳04۱۱تبريز انتهای خيابان طالقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربايجان شرقی

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل 2
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

کرج جهانشهربلوار موالنا بين خيابان کسری شمالی و فرمانداری شمالی قطعه ۱۳۹7 
ساختمان نيلوفر

۳44۹40۶7

مرکز آموزش علمی کاربردی رسانه ۳
تهران

88۹20۱05تهران بهجت آباد خيابان آزادی کوچه رهبر

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 4
توليدی محصوالت صوتی و تصويری 

سروش تهران

تهران پونك خيابان ميرزا بابايی تقاطع سردار جنگل ضلع شمال غرب بوستان شاهد 
خيابان شهيد آسترکی پالك يك

4448۹۳07

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 5
و هنر واحد 4 تهران

88۹4۱22۶تهران خيابان سميه بين قرنی و نجات اللهی پالك ۱۶۳

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۶
و هنر واحد ۱2 تهران

تهران خيابان انقالب پيچ شميران ابتدای خيابان دکتر شريعتی خيابان حقوقی پالك 
۶۱

77۶820۱4

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 7
و هنر واحد 2۳ تهران

8852778۹تهران خيابان شهيد بهشتی خيابان پاکستان کوچه دوم پالك 20

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 8
و هنر واحد ۳5 تهران

888۳2۳۳۱تهران خيابان ميرزای شيرازی خيابان کی نژاد مقابل کالنتری سنايی پالك ۳4

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۹
و هنر واحد ۳8 تهران

تهران انتهای اتوبان حکيم بلوار تعاون بلوار شهيد فرساد شرقی خيابان نيلوفر کوچه نيلوفر 
۳ پالك ۱۳

خيابان فاطمی انتهای خيابان پروين اعتصامی نبش کوچه آونگ پالك 2۱

8800۶05۹

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۱0
و هنر واحد 4۶ تهران

۶۶4۳۱7۱۳ تهران ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی کوچه بزمه پالك 2 و ۳
۶۶5۹۶۱88

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۱۱
و هنر واحد 48 تهران

۶۶4۳۱7۱۳ تهران ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی کوچه بزمه پالك 2 و ۳
۶۶5۹۶۱88
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شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و ۱2
هنر واحد 55 تهران

۶۶750۶08تهران خيابان سرهنگ سخايی کوچه سادات شريف کوچه ظفر پالك ۶

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ۱۳
تهران مو

2207508۱تهران سعادت آباد خيابان جمشيدی يکم خيابان شبنم پالك ۱0

مرکز آموزش علمی کاربردی بنياد ۱4
آيت اهلل موحدی ساوجی )ره(

تهران شميرانات شهرستان لواسان بعد از ميدان امام خمينی نرسيده به ميدان بسيج ساختمان 
حسين مکی

2۶5۶۹700

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱5
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 

شيراز

۳۶۳۳24۹5 07۱شيراز بلوار فرهنگ شهر ايستگاه ۱5 جنب مجتمع قضايی انتهای کوچه باغ سرو سمت چپ

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱۶
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوين

۳۳۳۶۹85۱ 028قزوين خيابان فلسطين شرقی نبش خيابان توحيد

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و ۱7
هنر واحد قم

۳2۹24۳00 025قم45 متری صدوق20 متری کوکب پالك 2۱۹

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱8
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

۳2۱۳۳82۱ 0۳4کرمان بلوار هوشنگ مرادی خيابان هاتف اصفهانی ساختمان سوم سمت چپ

مرکز آموزش علمی کاربردی حوزه ۱۹
هنری واحد کرمان

0۳4۳۳2۱0007کرمان انتهای خيابان گلدشت نبش خيابان عباد

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 20
تعاونی دانش گستر زيبای شايان

0۳4۳244۹2۶8کرمان خيابان شهيد بهشتی کوچه شماره دو

مرکز آموزش علمی کاربردی گلستان، 2۱
گرگان ۳

۳222558۳ 0۱7گرگان ميدان مالقاتی خيابان ششم غربی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 22
هنر واحد ۱ گيالن

۳۳754000 0۱۳رشت خيابان سعدی رو به روی اداره کل ارشاد اسالمی پالك ۱80

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 2۳
دانيال شمال

رشت خيابان امام خمينی نرسيده به چهارراه ميکاييل )ساختمان شماره يك( رو به روی 
ساختمان اصلی )ساختمان شماره دو(

0۱۳۳۳۳2۳۳4۳

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل 24
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان

۳۳4۳2۶۳۱ 0۶۶خرم آباد گلدشت غربی خيابان ارم خيابان بهمن

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 25
هنر واحد ۱ مازندران

0۱۱۳۳0۳27۶8ساری جاده خزر آباد روستای فيروزکنده بعد از سالن ورزشی شهرداری ساری

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 2۶
هنر واحد 2 مازندران

0۱۱52۳22005نوشهر هلستان قبل از هتل کوروش خيابان شهيد عمادالدين کريمی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 27
هنر واحد ۱ مرکزی، اراك

۳۳۶7۹880 08۶اراك خيابان جهاد سازندگی )هپکو( روبروی اداره کل دادگستری

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره 28
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

هرمزگان

۳۳۶7870۱ 07۶بندرعباس خيابان رسالت جنوبی خيابان فتح المبين پالك 28

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 2۹
هنر واحد ۱ يزد

يزد بلوار دانشجو بلوار حاج ابوالقاسم دشتی مجتمع ادارات استان ساختمان پارك علم و 
فناوری

0۳5 ۳824۹۹82



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳۶۶-نعمت اله الريانناميرا۱

۱۳۶7-ناصر آقايیمبانی حرکت و بيان2

۱۳۶7منوچهر بيگدلی خمسهمارتين بنهام و کليو ويكتئاتر امروز آفريقا۳

۱۳۶7ناصر آقايیريچارد بولسالوسکیبازيگری4

۱۳۶7-جالل ستارینمايش در شرق )مجموعه مقاالت(5

۱۳۶7-هواس پلوكداخداران۶

۱۳۶7-يارعلی پورمقدمای داغم سی رويين تن7

۱۳۶7-جابر عناصریدير مکافات8

۱۳۶7هوشنگ حسامیژان کوکتوعقابی با دو سر۹

۱۳۶7رضا سيدحسينیآرمان گاتیتولد۱0

۱۳۶7داود دانشورگوردون فايرلکونقش نمايش در تعليم و تربيت۱۱

۱۳۶7-فرامرز طالبیآوای جنگلی۱2

۱۳۶7-عباس معروفیدلی بای و آهو۱۳

۱۳۶7-هواس پلوكاسپه شينه۱4

۱۳۶7-حسين جعفریقهرمان آزادی۱5

۱۳۶7-عبدالحی شماسیقرارداد ۱۶۱۹۱۹

۱۳۶7-اسماعيل همتیشب بارانی۱7

۱۳۶7-داود کيانيانراز درخت مقدس۱8

۱۳۶8-به کوشش محمود عطارنخستين جشنواره تئاتر استانهای کشور۱۹

۱۳۶8-جالل ستاریآنتوتن آرتو شاعر ديده ور صحنه تئاتر20

۱۳۶8-خسرو شهرياریبهار 2۱57

دفتر نمايش۱ )مجموعه نمايشنامه های ايرانی( اسب 22
سفيد / ناز آغز / آوخ / کمدی اتفاق / عود بر آتش

نويسندگان: محسن خسروی / 
عليرضا درويش نژاد / 

نويسندگان:محمدرضا زندی / 
۱۳۶8قدرت اله پديدار / مجيد افشاريان

۱۳۶8مجموعه نويسندگانجشنواره نمايش های آيينی سنتی2۳

فهرست کتب انتشارات نمايش

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش

محصوالت  انتشارات منایش



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳۶8گروه تئاتر آيينالرنس اوليويه )درباره بازيگری و کارگردانی(24

۱۳۶8-اکبر رادیپلکان25

۱۳۶8-اکبر رادیآهسته با گل سرخ2۶

چهار نمايشنامه )هزار و يك شهرزاد/ هديه هند/ بهار ديده/ 27
۱۳۶8-مهدی پوررضائياندوباره زن در آينه(

۱۳۶۹مهدی پوررضائيان )ترجمه و نگارش(آموزش تئاتر نوجوانان28

۱۳۶۹-صادق هاتفیسوگ سياوش2۹

۱۳۶۹منصوره شريف زادهتنسی ويليامز / شرود آندرسناطلسی های لگدمال شده /پيروزی تخم مرغ۳0

-عبدالحی شماسیحکايت شهر سنگی / گوهر پنهان۳۱

۱۳۶۹-حسين جعفریمنتظران۳2

۱۳۶۹-خسرو حکيم رابطسهراب شنبه / سهراب و ساز و والی و قبرستان۳۳

۱۳۶۹-آرمان اميدکبودان و اسفنديار۳4

۱۳۶۹-پری صابریمن به باغ عرفان۳5

۳۶
گلبرگ ۱ )مجموعه نمايشنامه های کودك و نوجوان( پرنده و 

فيل / منهای صفر، دست های رنگی / دام، خونه خدا، موش شهری، 
و موش روستايی / قصه دشت سبز / توکا و قفس / قصه جنگل سبز

داود کيانيان / مصطفی خرامان / 
مهدی پوررضائيان / عبداله مصيب 
زاده / محمدحسين ناصربخت / ناصر 

امامی ميبدی
-۱۳۶۹

گلبرگ 2 )مجموعه نمايشنامه های کودك و نوجوان( افسانه ۳7
کالغ / چهار دستان / قصه جنگل سبز / آواز گل ها / سايه ها

سيمين اميريان / مهدی 
پوررضائيان/ والی اله صادقی/ 
مجتبی نظری / وحيد فرازان

-

گلبرگ ۳8۳

گلبرگ 4 )مجموعه نمايشنامه های کودك و نوجوان( ۳۹
حسنك در حصار ديو / گربه حريص / َعلَم، پهلوان

محمد احمدی / حسين فرخی/ 
۱۳۶۹-صادق عاشورپور

۱۳۶۹-حسين فرخیقبل از انفجار40

۱۳۶۹-فرهاد ناظرزاده کرمانیپنجره ای بر بادها / کوله بار4۱

۱۳۶۹جاهد جهانشاهیداريو فوحساب پرداخت نمی شه42

۱۳۶۹-علی موذنیکيسه بوکس4۳

۱۳۶۹بهزاد قادری/ يداله آقاعباسیجروم الرنس / روبرت ای لیآن شب که تو رو زندانی بود44

۱۳۶۹-داود فتحعلی بيگی/ هاشم فياضدفتر تعزيه 45۱

۱۳۶۹به کوشش محمود عطاريادمان جشنواره های استانی و منطقه ای4۶

۱۳70جاهد جهانشاهیماکس فريشتثليث47

۱۳70-پرويز تأييدی کار هنرپيشه بر نقش48

۱۳70خسرو پورحسينیهلموت کاراسكماکس فريش4۹

۱۳70هوشنگ حسامیبوريس ويانضيافت چای ژنرال ها50



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳70-الله تقيانکتاب شناسی تئاتر5۱

۱۳70خسرو پورحسينیماکس فريشخشم شديد فيليپ هوتس52

داريوش لطيف پور/ رضوان کورت گتسپروفسور دکتر هيوپ پورتوريوس5۳
۱۳70صدقی نژاد

۱۳70ماطه وس خان مليکيانسآهارونيانديار اشکبار54

وحشی )مجموعه 4 نمايشنامه کوتاه( تلفن/ وحشی/ بيمار 55
و دندانپزشك/ جعبه شن

ويليام اينگ/ آنتون چخوف/ 
۱۳70رضا احمدیويليام سارويان/ ادوارد آبی

۱۳70رضی هيرمندیجان وايتينگآهنگ رزم5۶

۱۳70بهزاد قادریيوجين اونيلنخستين آدم57

۱۳70نسرين پورحسينیژان پاريسشکسپير58

۱۳70محمود هاتفژان کوکتوماشين دوزخی5۹

۱۳70-محمود طياریتا زير ميز فرمانده۶0

۱۳70داود فتحعلی بيگیدفتر تعزيه ۶۱2

۱۳70-کوچك احيامرگ رويين تن۶2

اسدبليوداوسوننمايشنامه و ويژگی های نمايشی۶۳
داود دانشور/محمود 

هنديانی/ ولی اله دهقانی/ 
منصور براهيمی

۱۳70

۱۳70هوشنگ پاکروانهنريك ايبسنخانه عروسك۶4

۱۳70شيرين تعاونیمارتين اسليننمايش چيست؟۶5

مجموعه نمايشنامه )دوستی، سه ماهی، غول و آبادی، ۶۶
۱۳70-منصور خلجشير و موش(

۱۳70-محمد ايوبیهمزادان ماه۶7

۱۳7۱همايون نوراحمرمجموعه 2۱ نمايشنامه کوتاهپرندگان ديگر نمی خوانند۶8

۱۳7۱-به کوشش الله تقيانمجموعه مقاالت يازدهمين جشنواره سراسری تئاتر فجر۶۹

۱۳7۱-حسين جعفریگفتاری چند درباره نمايشنامه نويسی70

۱۳7۱جاهد جهانشاهیورنر هشتزندگی برتولت برشت7۱

۱۳72-نصراله قادریبه من دروغ بگو72

۱۳72عالءالدين رحيمیهمه ی پسران کاوه7۳

۱۳7۳-سيدمهدی شجاعیعشق به افق خورشيد74

۱۳7۳داود کيانيانصدای پای موعود75

۱۳7۳قدرت اله پديدارمکه در خون7۶

۱۳7۳علی موذنیدريايی77

۱۳7۳علی موذنیهاقيل78

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳7۳نصراله قادریهرا7۹

۱۳74محمد احمدیخداحافظ مدينه80

۱۳75فرج اله سلحشورميثاق8۱

۱۳75رضا کرم رضايیسوگ مضحکه آدم82

۱۳75سعيد تشکریهفت دريا شبنمی8۳

۱۳75نصراله قادریغم عشق84

۱۳7۶به کوشش الله تقيانمجموعه مقاالت جشنواره نهم سنتی85

۱۳77حسن پارسايیگونتر بيمرتئاتر عروسکی، تاريخچه عروسك ها و انواع تئاتر عروسکی8۶

۱۳77حسين پايندهجيمز رابرتسبکت و تئاتر معناباختگی87

۱۳77-ناصر حسينی مهرتئاتر معاصر اروپا88

۱۳77پری صابریرستم و سهراب8۹

۱۳77جالل ستاریآلن دانيلو / کاپيالواتسيايانکاتاکالی۹0

۱۳78اصغر رستگاراستانيسالوسکیتئوری بنيادی هنر۹۱

۱۳78اصغر رستگارهنريك ايبسناشباح )تراژدی در سه پرده(۹2

۱۳78فانوس بهادروندفدريکو گارسيا لورکادوشيزه رزيتا۹۳

۱۳78اصغر رستگارهنريك ايبسناستاد معمار۹4

۱۳78اصغر رستگارهنريك ايبسندشمن مردم۹5

مجموعه نمايشنامه مهر )شب شکن/ دود کعبه/ ديوارها ۹۶
را پاك نکنيم(

حميدرضا نعيمی/ سعيد 
۱۳78-شاپوری/ منصور اويسی

۱۳78محمدرضا خاکیاسالومير مروژكپرتره۹7

۱۳78-نغمه ثمينیخاله اديسه۹8

داود فتحعلی بيگی              دفتر تعزيه ۹۹۳
۱۳78-محمدحسين ناصربخت

۱۳78جالل ستاریژراك بورگوپرده داری و شبيه سازی، در جستجوی ريشه های تئاتر۱00

۱۳78محسن جده دوستانپيتر هاندکهکاسپار۱0۱

۱۳7۹-ولی ا ترابیمشکين نامه۱02

دو نمايشنامه از گروه روهر آلمان )آنتی گون / شازده ۱0۳
کوچولو(

اقتباس از سوفوکل و آنتوان 
دوسنت اگزوپری

محسن جده دوستان   
۱۳7۹حسين سرکار حسن خان

۱۳7۹محمود صحرايیجان بوئن / باری برمانژعصرانه لعنتی / بی سر پناه۱04

۱۳7۹ناصر دشت پيماکنت پيکرينگشناخت نمايشنامه مدرن۱05

۱۳7۹مازيار مهيمنیپيربرونلمرگ گودو۱0۶



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳7۹-چيستا يثربیسرخ سوزان۱07

۱۳7۹اختر اعتمادیدرك بوکسيلآموزش بازيگری و کارگردانی۱08

۱۳7۹-گلبرگ ابوترابيانواپسين سودا۱0۹

۱۳7۹-محمدحسين ناصربختنقش پوشی در شبيه خوانی۱۱0

۱۳7۹محمود عزيزیبنوبسونپرنده سبز۱۱۱

۱۱2
برگزيده آثار هجدهمين جشنواره تئاتر فجر )واپسين سودا، وقتی 
ما برمی گرديم دو پای آويزان مانده است، قصه های درگوشی، 

شب های آوينيون

گلبرگ ابوترابيان/ ابراهيم پشت 
کوهی/ اميررضا کوهستانی/ کورش 

نريمانی
-۱۳80

۱۳80محمدصادق شريعتعزت القناویکالف زندگی۱۱۳

۱۳80-يداله آقاعباسینوشته هايی در باب لعبتکها۱۱4

۱۳80-سعيد تشکریوصل هزار مجنون و برفابه های بهار۱۱5

۱۳80-فرشيد ابراهيميانهنر و ماورا۱۱۶

۱۳80محمود عزيزیلويی ژووههفت درس لويی ژووه۱۱7

۱۱8
نمايشنامه های برگزيده کرمان جلد ۱ )بی دليل نيست که 
آدم ها از هميشه می آيند / دروزرا/ پدرها پسرهايشان را 

بيشتر دوست دارند/پل، تمنا/ بازی تلخ(

عبدالرضا قراری/ جليل اميری/ 
مهرداد بهزادی/ محمد قاسمی/ 

محمدرضا فهيمی
-۱۳80

نمايشنامه های برگزيده کرمان جلد 2 )فرو بسته چشم/ ۱۱۹
۱۳80- يداله آقاعباسیقصه کوتاه کن شهرزاد/ دوغی و عنابی(

۱۳80-مصطفی طبيب زادهنمايشنامه های برگزيده کرمان جلد ۳ )نياز/باهوت(۱20

۱۳80علی مجتهدیترنس راتيکانپسر خانواده وينسلو۱2۱

۱۳80سيمين اميريانجين متسونهمسر بداخالق۱22

۱۳80سيمين اميريانجين متسونجنگ بزرگ۱2۳

۱۳80سيمين اميريانجين متسونکاتر پيالر۱24

۱۳80سيمين اميريانجين متسونپادشاه اورگانو۱25

۱۳80-فرهاد آئيشتقصير / ۳2 دقيقه از ماجرا۱2۶

۱۳80محسن جده دوستانشکسپيرريچارد دوم۱27

۱۳80-نغمه ثمينیافسون معبد سوخته۱28

۱۳80عليرضا کوشك جاللیآنتونيو اسکارمتاپستچی پابلو نرودا۱2۹

۱۳80بهزاد قادریجورج اشتاينرمرگ تراژدی۱۳0

۱۳80-حميد ابراهيمیآوای باد۱۳۱

۱۳80-داود فتحعلی بيگیدفتر تعزيه ۱۳24

۱۳80يداله آقاعباسیماريا ام دلگادو / پل هريتاجکارگردانها از تئاتر می گويند۱۳۳

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳80-حسين حسينیسامنامه )طومار نقالی(۱۳4

۱۳80- هاشم فياضدفتر تعزيه ۱۳55

بازخوانی محمد چرم شير و فرايرا کاسترودير راهبان۱۳۶
۱۳80فرهاد مهندس پور

بازخوانی محمد چرم شير و شکسپيرمکبت۱۳7
۱۳80فرهاد مهندس پور

۱۳8۱افسانه محمدیآثول فوگاردجاده ای به سوی کعبه۱۳8

۱۳8۱-مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران دهه ۱۳۹40

۱۳8۱احمد کاميابی مسكاوژن يونسکومردی با چمدان هايش۱40

۱۳8۱علی صادقینامق کمالتئاتر جالل الدين خوارزم شاه۱4۱

۱۳8۱-محسن صانعیسير صحنه آرايی نو۱42

برگزيده آثار بيستمين جشنواره تئاتر فجر سبز، سهراب، ۱4۳
سرخ/ پاييز/ يك کاسه نذر

محمدباقر نباتی مقدم/ نادر 
۱۳8۱-برهانی مرند/ زهرا نجف پور

۱۳8۱داود فتحعلی بيگیرام کردن زن سرکش۱44

لوئيس پيندر اسکات/ ماريون ای نمايش عروسکی برای همه۱45
۱۳8۱محسن شيخیجی/ميلدرد اسشاو

۱۳8۱جالل ستاریگابريل مارسلتئاتر و دين۱4۶

۱۳8۱محسن صانعیتاريخ طراحی صحنه تئاتر در ايران۱47

۱۳8۱جواد ذوالفقاریاوتا ويکرتافسانه های وايانگ۱48

۱۳8۱مرتضی داريوندنژادهزار و دومين شب شهرزاد/ هذيان۱4۹

۱۳8۱محمدحسن رجائی زفره ایدفتر تعزيه ۱50۶

۱۳8۱احمد کاميابی مسك-گفتگوهايی با ساموئل بکت۱5۱

۱۳8۱رضا شيرمرزآريستوفاننمايشنامه های آريستوفان جلد ۱ ۱52

۱۳8۱جواد ذوالفقاریعلی بابا و چهل دزد بغداد۱5۳

شيدا شهراميان/ محسن هنينگ نلمزمبانی دکور و صحنه آرايی۱54
۱۳8۱صانعی

۱۳82محمد رحمانيانپل ۱55

۱۳82عليرضا کوشك جاللیهابيل و قابيل۱5۶

۱۳82داريوش مختاریمصائب اياز عيار۱57

۱۳82يداله آقاعباسیجان هادسنکاربردهای نمايش۱58

۱۳82-اميررضا کوهستانی رقص روی ليوان ها۱5۹

۱۳82داود فتحعلی بيگیدفتر تعزيه ۱۶07



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳82چيستا يثربیبرخورد نزديك از نوع آخر۱۶۱

داود فتحعلی بيگی/ هاشم دفتر تعزيه ۱ و ۱۶22
۱۳82فياض

۱۳82-رسول تقوینمايش عربی۱۶۳

۱۳82مژده شمسايیکيوگن: نمايش شادی بخش ژاپنی۱۶4

۱۳82الله تقيانمقدمه ای بر نمايش سنتی ژاپن۱۶5

۱۳82احمد کاميابی مسكيونسکو و تئاترش۱۶۶

ميرزا آقا تبريزی )به کوشش چهار تئاتر و رساله اخالقيه۱۶7
۱۳82حسين محمدزاده صديق(

۱۳82سيدعلی کاشفی خوانساریفهرستگان نمايش کودك و نوجوان۱۶8

۱۳82علی عبدالهیتانکر دورستپارسيفال۱۶۹

حسن شمشاد )به کوشش داود دفتر تقليد ۱70۱
۱۳82فتحعلی بيگی(

۱۳82عليرضا نادریچهار حکايت از چندين حکايت رحمان۱7۱

۱۳82نغمه ثمينیخواب در فنجان خالی۱72

فتحعلی آخوندزادهتمثيالت: خرس قولدورباسان۱7۳
ميرزاجعفر قراجه داغی )به 
کوشش حسين محمدزاده 

صديق(
۱۳82

فتحعلی آخوندزادهتمثيالت: کيمياگر۱74
ميرزاجعفر قراجه داغی )به 
کوشش حسين محمدزاده 

صديق(
۱۳82

يوسف صديق با همکاری فاطمه پژوهشی در خيمه شب بازی ايران۱75
۱۳8۳داودی

۱۳8۳روزبه حسينیرابرت بالتجاده باريك به شمال دور۱7۶

۱۳8۳علی اصغر دشتیشبيه کوچولو۱77

۱۳8۳پروانه پزشکی پورزندگی در سه پرده۱78

فتحعلی آخوندزادهتمثيالت: حکايت موسيو ژوردان۱7۹
ميرزاجعفر قراجه داغی )به 
کوشش حسين محمدزاده 

صديق(
۱۳8۳

نادعلی همدانی/آزاده مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد ۱ ۱80
۱۳8۳مستعان

نادعلی همدانی/صفيه مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد ۱8۱2
۱۳8۳روحی

نادعلی همدانی/فرزاد مجموعه نويسندگاندايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد ۱82۳
۱۳8۳همدانی
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۱۳85----- هومن بابكعروسك های هند )يازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۱8۳

۱۳85----- ايرج طهماسبداستان لطيف )يازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۱84

۱۳85----- مرضيه محبوبماه پيشونی )يازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۱85

قصه تلخ طال و ددوجونور )يازدهمين جشنواره تئاتر ۱8۶
۱۳85----- بهروز غريب پورعروسکی(

بوکه بارانه و هوله بارانی )يازدهمين جشنواره تئاتر ۱87
۱۳85----- پوپك عظيم پورعروسکی(

۱۳85----- عزت اهلل مهرآورانابريشم بانو۱88

مشهود محسنيان،  هومن پالی ايروينکارگردانی برای صحنه۱8۹
۱۳85شباهنگ

۱۳85----- مهديه حسينیبازی آونگ۱۹0

۱۳85----- طال معتضدیخانه فراموشان۱۹۱

۱۳85قاسم غريفیتوفيق الحکيمالکترا۱۹2

زندگی شايد!، عاشقانه تا هشت بشمار )چهارمين جشنواره ۱۹۳
۱۳85----- نصراهلل قادری، چيستا يثربیتئاتر رضوی(

محمد ابراهيميان، سعيد سه روز ابدی، ديده بيدار )چهارمين جشنواره تئاتر رضوی(۱۹4
۱۳85----- تشکری

۱۳85----- منوچهر اکبرلوپرواز پروانه خيال )سيزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(۱۹5

پنج نمايشنامه برای کودکان )سيزدهمين جشنواره تئاتر ۱۹۶
کودك و نوجوان(

اردشيرصالح پور، چيستايثربی، 
محمدرضا يوسفی، 

 محمدبرومند
۱۳85

رستگاری در شب دور، مهتاب بر زمين، عشق نام ديگر ۱۹7
توست)چهارمين جشنواره تئاتررضوی(

طال معتضدی، مهدی ايوبی، 
۱۳85----- ميالد اکبرنژاد

سيدحسين فدايی حسين، دست های سرخ، نازلی )چهارمين جشنواره تئاتر رضوی(۱۹8
۱۳85----- سعيد شاپوری

وادی حيرت، نمايش دينی و عنصر شگفتی )چهارمين ۱۹۹
۱۳85----- حسن بيانلوجشنواره تئاتر رضوی(

۱۳85----- رضا عباسی، پيام فروتن و نمايش در حريم هشتم )چهارمين جشنواره تئاتر رضوی(200

۱۳85----- محمود عزيزیهمسرايی مختار، حر20۱

۱۳85----- سيدحسين فدايی حسينتجلی دين در نمايش شرق و غرب )سمينار دين و نمايش(202

۱۳85به کوشش نصراله قادریتئاتر ملی )مجموعه مقاالت سمينار تئاتر ملی ۱۳85(20۳

۱۳8۶----- محمدحسين ناصربختقصه گرگ گرسنه204

۱۳8۶----- محمدحسين ناصربختکنار ريل205

۱۳8۶----- حميدرضا آذرنگخيال روی خطوط موازی20۶



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳8۶----- حميد ابراهيمیپندار زنده ی کفتار مرده207

۱۳8۶محمدباقر قهرمانیآثول فوگاردبچه های من! آفريقای من!208

۱۳8۶----- محمدحسين ناصربختنقش پوشی در شبيه خوانی20۹

۱۳8۶مجيد سرسنگیسوزان بنتتماشاگران تئاتر2۱0

۱۳8۶----- داود فتحعلی بيگیمشکين نامه )طومار نقالی( )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(2۱۱

۱۳8۶بهاره صيرفیآگوستوبوآلرنگين کمان آرزو2۱2

۱۳8۶----- محمدحسين ناصربختدفتر تعزيه 8 )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(2۱۳

۱۳8۶----- داود فتحعلی بيگیتعبيه )مجالس شبيه خوانی( )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(2۱4

۱۳8۶صمد چينی فروشانجان ويتمورکارگردانی تئاتر پست مدرن آفرينش معنا در نمايش2۱5

۱۳8۶----- داود فتحعلی بيگیدفتر تقليد 2 )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(2۱۶

۱۳8۶سيدحسين فدايی حسينديويد وودتئاتر برای بچه ها )چهاردهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(2۱7

۱۳8۶----- محمد رحمانيانمسافران )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(2۱8

۱۳8۶----- فرهاد غالميانوقف )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(2۱۹

۱۳8۶----- مهدی ايوبیروزهای گل سرخ )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(220

يك دختريك سرباز،  ملك جمشيد،  قصه سيبی که نصف نشد 22۱
)چهاردهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

محمدرضا کوهستانی، امير 
۱۳8۶----- مشهدی عباس، مجتبی مهدی

تراژدی رودکی، ستاره های دارچينی، بازی سازی اندرونی 222
)بيست و ششمين جشنواره تئاتر فجر(

محمد ابراهيميان، رضا شيرمرز، 
۱۳8۶----- عارفه عنايتی

۱۳8۶بهزاد قادریجورج اشتاينرمرگ تراژدی22۳

۱۳8۶----- تقی اکبرزادهکتاب راهنمای بيست و پنج دوره جشنواره فجر224

۱۳8۶----- حميدرضا آذرنگ، سيروس همتیدر قاب ماه و قربانی )پنجمين همايش آيين های عاشورايی(225

۱۳8۶به کوشش محمدعلی خبریتئاتر و مخاطب )مجموعه مقاالت سمينار تئاتر و مخاطب ۱۳8۶(22۶

۱۳8۶به کوشش منوچهر اکبرلو۱8 سال نقد تئاتر227

۱۳87----- ايوب آقاخانیاصول درام نويسی برای راديو228

من قاضی القضات، روزی که زمين نان می شود )پنجمين 22۹
۱۳87----- نصراهلل قادری، جمشيد خانيانهمايش آيين های عاشورايی(

۱۳87----- فريد ميرشکارمتادرام2۳0

شيدا شهراميان/ محسن هنينگ نلمزمبانی دکور و صحنه آرايی2۳۱
۱۳87صانعی

علی بابا و چهل دزد بغداد )دوازدهمين جشنواره تئاتر 2۳2
۱۳87----- جواد ذوالفقاریعروسکی(

۱۳87شيوا مسعودیلورنس کومنيز، مارك لونسونزبان عروسك )دوازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(2۳۳

عروسك ها و نمايش عروسکی )دوازدهمين جشنواره تئاتر 2۳4
۱۳87آزاده نوری، همايون فربودديويد کورلعروسکی(
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۱۳87----- شيوا مسعودیمقدمه ای بر فانتزی )دوازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(2۳5

۱۳87----- طال معتضدیاوسنه گمشده )دوازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(2۳۶

دريچه ای به تئاتر کودك در ايران )پانزدهمين جشنواره 2۳7
۱۳87----- داود کيانيانتئاتر کودك و نوجوان(

فلسفه و روش در تئاتر کودك و نوجوان )پانزدهمين 2۳8
۱۳87اردشير کشاورزیموسی گلدبرگجشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

ما سه تن بوديم چنان که !، سمن بويان )ششمين جشنواره 2۳۹
۱۳87----- نصراهلل قادری، سعيد تشکریتئاتر رضوی(

۱۳87----- مهدی ايوبی، آرش عباسیمکاشفه و پدرانه )ششمين جشنواره تئاتر رضوی(240

۱۳87----- رضا صابریتراژدی ترديد، عشيق24۱

ناامنی، نگاهی به يك سو، پلی از جنس شيشه )بيست و 242
هفتمين جشنواره فجر(

هاله مشتاقی نيا، مرضيه ازگلی، 
۱۳87----- نگار نادری

24۳
پروانه برناقوس ،  سربازشال بلند،  ازدرون به برون ، 

 گره ای درتاروپودنقش)بيست وهفتمين جشنواره تئاتر 
فجر(

فارس باقری ،  علی رضا حنيفی، 
۱۳87----- محمود ناظری، ترانه برومند

۱۳87----- جمشيد خانيانقتل آقای کاف، ترديد244

از اين جا تا ابديت، غرب غمزده، اينجا کسی نمرده است 245
)بيست و هفتمين جشنواره تئاتر فجر(

مسعود دلخواه، مارتين 
۱۳87پويا فرزادنيامك دوناف، سلماسالمتی

۱۳87----- نصراهلل قادریکوچه عاشقی )نخستين جشنواره عدالت و اميد(24۶

۱۳87----- شهرام کرمی، حميد ابراهيمیشمردن ستاره های شب، ته خط )نخستين جشنواره عدالت و اميد(247

۱۳87----- هادی حوریباران، دايره، گور )نخستين جشنواره عدالت و اميد(248

۱۳87----- ايوب آقاخانیتمام صبح های زمين )نخستين جشنواره عدالت و اميد(24۹

۱۳87----- مجموعه نويسندگانمجموعه مقاالت پژوهشی فجر 25027

کتاب طرح جامع اطالعات آماری تئاتر شهرستان ها )به 25۱
۱۳87----- گردآوری: مجيد امرايیمناسبت بيست و هفتمين جشنواره تئاتر فجر(

تئاتر خصوصی در ايران )مقاالت سمينار تئاتر خصوصی 252
۱۳88به کوشش نصراله قادریدر ايران ۱۳87( 

25۳
امپرسيون؛جيغ بنفش ،  درحال کندن پوست پياز ، 

مضحکه طبخ وطرب )بيست و هفتمين جشنواره تئاتر 
فجر(

پيام الريان، آرمان طيران، فرهاد 
۱۳88----- ارشاد

۱۳88----- آرش عباسی، حسين زارعیغريبه، هفت کوپه از يك قطار )بيست و هفتمين جشنواره تئاتر فجر(254

۱۳88----- عزت اهلل مهرآورانقصد و صداکن ليکو255

مشهود محسنيان، هادی لزلی داربونورق ها روی ميز25۶
۱۳88جاودانی
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۱۳88محمدعلی منجمیتام کمپنيسکیجنگ به خاطر ويلون257

۱۳88مريم نعمت طاووسیرزلی گلدبرگهنر اجرا258

فرخنده، اشك و آتش، اتوبان سکوت، ماه مهر از سال 25۹
شصت )دوازدهمين جشنواره تئاتر مقاومت(

ابراهيم اطهری ، 
 محمدباقرنباتی مقدم ، 

 سعيدبهروزی ،  شهرام کرمی
 -----۱۳88

۱۳88----- بابك توکلبکت و آنتروپی2۶0

۱۳88----- علی رضا نادریاين قصه را ايرانيان نبشته اند2۶۱

۱۳88----- محمود عزيزیبيژن و منيژه2۶2

ترانه نمايش های پيش پرده خوانی در ايران )چهاردهمين 2۶۳
۱۳88----- اردشير صالح پورجشنواره آيينی سنتی(

۱۳88----- محمدحسين ناصربختدفتر تعزيه ۹ )چهاردهمين جشنواره آيينی سنتی(2۶4

مجموعه مقاالت نخستين سمينار بين المللی نمايش های 2۶5
۱۳88گردآوری حميدرضا اردالنآيينی سنتی ۱۳8۶ )چهاردهمين جشنواره آيينی سنتی(

۱۳88----- داود فتحعلی بيگیدفتر تعزيه ۱0 )چهاردهمين جشنواره آيينی سنتی(2۶۶

۱۳88----- فرشيد ابراهيمياننقد تئاتر از نظر تا عمل2۶7

قصه پادشاه سرزمين قصه ها، آدم برفی، يار مهربان 2۶8
)شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

محمدرضا کوهستانی، امير 
۱۳88----- مشهدی عباس، محمد برومند

گزيده يك قرن ادبيات نمايشی کودك و نوجوان جلد يك 2۶۹
۱۳88سيدحسين فدايی حسينراجر بدارد)شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

گزيده يك قرن ادبيات نمايشی کودك و نوجوان جلد دو 270
۱۳88سيدحسين فدايی حسينراجر بدارد)شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

تئاتر مشارکتی برای کودکان و نوجوانان )شانزدهمين 27۱
۱۳88----- داود کيانيانجشنواره تئاتر کودك و نوجوان(

کارگردانی برای تئاتر کودك )شانزدهمين جشنواره تئاتر 272
۱۳88فاطمه حسينیهلنا روزنبرگکودك و نوجوان(

شاه غريب، تعزيه های رضوی )هفتمين جشنواره تئاتر 27۳
۱۳88----- الله تقيان، داود فتحعلی بيگیرضوی(

داستان ها روی صحنه )شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك 274
۱۳88علی اکبر طرخانآرون شپاردو نوجوان(

افسانه ها روی صحنه )شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك 275
۱۳88فاطمه حسينیآرون شپاردو نوجوان(

نمايشنامه خوان ها روی صحنه )شانزدهمين جشنواره 27۶
۱۳88علی اکبر طرخانآرون شپاردتئاتر کودك و نوجوان(

تئاتر و کودکی )شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و 277
۱۳88----- سيدحسين فدايی حسيننوجوان(

۱۳88----- نصراهلل قادریيك قمقمه از کوثر )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(278
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دزدآب، شله پزان، ما همه اهل يك محله ايم )هفتمين 27۹
جشنواره تئاتر رضوی(

امير دژاکام، مهدی نصيری، رضا 
۱۳88صابری

پشت بام، روزها در راه، کفتران کوچه کاج، کبوتران چاهی 280
)هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(

وحيد کيارسی، شهرام کرمی، 
۱۳88باقر سروش،عدالت فرزانه

داود فتحعلی بيگی، مهدی تعزيه های رضوی )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(28۱
۱۳88----- دريايی

۱۳88----- مهرداد رايانی مخصوصالو؛ سالم )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(282

جشنواره تئاتر رضوی؛ يك پژوهش )موسم نور( )هفتمين 28۳
۱۳88----- اميرکاوس باالزادهجشنواره تئاتر رضوی(

۱۳88مجيد سرسنگیجيمز آر براندونتئاتر آسيا284

اين همان کلمه است، امينه، دبستان دوشيزگان )بيست و 285
هشتمين جشنواره تئاتر فجر(

سعيد شاپوری، علی شمس، 
۱۳88----- شکوفه آروين

تهران ۱۳۹0 خورشيدی )بيست و هشتمين جشنواره 28۶
۱۳88----- سلما سالمتیتئاتر فجر(

تاك های بلور، ناشنوايی، در قاب های تمام قد )بيست و 287
هشتمين جشنواره تئاتر فجر(

رضا شيرمرز، سروش قاسميان، 
۱۳88----- سپيده خمسه نژاد

دوست من عموبيلی )بيست و هشتمين جشنواره تئاتر 288
۱۳88----- حمدرضا صفارفجر(

شب تا به روز، سال کبيسه عيسی )ششمين همايش 28۹
۱۳88----- مهدی ثانی، نادر ساعی ورآيين های عاشورايی(

۱۳88----- سيروس همتیعين، شين، قاف )ششمين همايش آيين های عاشورايی(2۹0

روياهای رام نشده، امپراتور و آنجلو، ماه بر ترك اسب پير 2۹۱
۱۳88----- ايوب آقاخانی)بيست و هشتمين جشنواره تئاتر فجر(

شايد شبی شوم و شفاف شيطان )ششمين همايش 2۹2
۱۳88----- ميالد اکبرنژادآيين های عاشورايی(

۱۳88ناصر حسينی مهرتورستن لتزرهملت شازده کوچولوی دانمارك2۹۳

تعزيه و آيين های عاشورايی )ششمين همايش آيين های 2۹4
۱۳88----- محمد ميرشکرايیعاشورايی(

کتاب شناسی نمايش شهرستان )بيست و هشتمين 2۹5
۱۳88----- علی تاجورجشنواره تئاتر فجر(

Theater in Iran  2010   )بيست و هشتمين جشنواره 2۹۶
۱۳88----- محمد اطبايیتئاتر فجر(

مجموعه مقاالت فجر 28 )بيست و هشتمين جشنواره 2۹7
تئاتر فجر(

به کوشش محمدحسين 
۱۳88----- ناصربخت

توسعه تئاتر، ضرورت ها و راه کارها )بيست و هشتمين 2۹8
۱۳88----- علی منتظریجشنواره تئاتر فجر(

۱۳88----- علی اکبر عبدالعلی زادهچشم اندازی به تئاتر ايران2۹۹
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۱۳8۹----- مهدی نصيریهزاران سرو ايستاده )سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت(۳00

آپارتمان شماره جنگ، پرم پر باران، زندگی ديگران ۳0۱
)سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت(

مصطفی کوشکی، حسين 
۱۳8۹----- حاجت پور،آرمان طيران

۳02
قصه شبنمی که چشم می بست وآغوش می گشود،  مثل 

سوسوی فانوس آويخته )سيزدهمين جشنواره تئاتر 
مقاومت(

۱۳8۹----- محمدرضا کوهستانی

فرهنگ عروسك ها و نمايش های عروسکی )سيزدهمين ۳0۳
۱۳8۹----- پوپك عظيم پورجشنواره تئاتر عروسکی(

۱۳8۹شيوا مسعودیجولی تيموربازی با آتش )سيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۳04

۱۳8۹----- داوود فتحعلی بيگیقصه بخت)سيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۳05

نفرينی عاشقانه بر آتش )سيزدهمين جشنواره تئاتر ۳0۶
۱۳8۹----- اکبر حسنیعروسکی(

۱۳8۹----- هنگامه مفيد دختران باغ قالی )سيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(۳07

و گفت امروز بينی و فردا بينی و پس آن فردا )سيزدهمين ۳08
۱۳8۹----- نيمادهقانیجشنواره تئاتر عروسکی(

بازی های نمايشی برای کارگاه تئاتر )هفدهمين جشنواره ۳0۹
۱۳8۹فاطمه حسينیويوال اسپولينتئاتر کودك و نوجوان(

۳۱0

چهار نمايشنامه برگزيده کودك 
اولدوز و کالغ ها

اون طرف درياها کجاست
بازی

گل بی حوصله

-
اسداهلل اسدی
سميه کاظمی
حسن بيانلو

کيومرث قنبری آذر

  ----- ۱۳8۹

تئاتر برای مخاطبان جوان )۱( )هفدهمين جشنواره تئاتر ۳۱۱
کودك و نوجوان( )22 نمايشنامه بلند برای نوجوانان(

مجموعه نويسندگان به کوشش 
حسين فدايی حسين،منوچهر 

اکبرلو
 -----۱۳8۹

تئاتر برای مخاطبان جوان )2( )هفدهمين جشنواره تئاتر ۳۱2
کودك و نوجوان( )22 نمايشنامه بلند برای نوجوانان(

مجموعه نويسندگان به کوشش 
حسين فدايی حسين،منوچهر 

اکبرلو
 -----۱۳8۹

۱۱2 بازی برای بازيگران جوان )هفدهمين جشنواره تئاتر ۳۱۳
مفيده مظهری، گوين لویکودك و نوجوان(

۱۳8۹علی ظفرقهرمانی

بداهه پردازی برای تئاتر )هفدهمين جشنواره تئاتر کودك ۳۱4
۱۳8۹حسين فدايی حسينويوال اسپولينو نوجوان(

تئاتر با کودکان ۳ تا 5 سال )هفدهمين جشنواره تئاتر ۳۱5
۱۳8۹منوچهر اکبرلودبی چالمزکودك و نوجوان(

ما هم تئاتر کار  کنيم )هفدهمين جشنواره تئاتر کودك ۳۱۶
۱۳8۹----- حسين فدايی حسينو نوجوان(

۱۳8۹----- ابوالفضل ورمزيارسلمان محمدی )جشنواره تئاتر حقيقت(۳۱7
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۱۳8۹----- ابوالفضل ورمزياراندلس، تيغ برهنه )جشنواره تئاتر حقيقت(۳۱8

۱۳8۹----- سيروس همتیحکايت دختری که خاتون مغربی را ديد۳۱۹

اين روبان سياه که به قاب دنياست )جشنواره تئاتر ۳20
سيد محمد مساواتحقيقت(

۱۳8۹----- رضا صابریبازی نامه باستان )بيست و نهمين جشنواره فجر(۳2۱

۱۳8۹----- مجتبا رفيعیباگانه )بيست و نهمين جشنواره فجر(۳22

نام همه مصلوبان عيسی است)بيست و نهمين جشنواره ۳2۳
۱۳8۹----- ايوب آقاخانیفجر(

پرسه های زن راوی از رود تا رونيز )بيست و نهمين ۳24
۱۳8۹----- مهدی نصيریجشنواره فجر(

چشم ها، حاشيه دوزی های بيرق شير و خورشيد )بيست و ۳25
نهمين جشنواره فجر(

مسعود هاشمی نژاد، 
۱۳8۹----- محمدباقرنباتی مقدم

۱۳8۹امير لشگرینيك ِکیپست مدرنيسم و اجرا )بيست و نهمين جشنواره فجر(۳2۶

درباره ی پديده ی تئاتر )بيست و نهمين جشنواره فجر( ۳27
۱۳8۹----- به کوشش نصراهلل قادری)مجموعه مقاالت(

نشانه ها و چالش ها )بيست و نهمين جشنواره فجر( ۳28
۱۳8۹----- به کوشش نصراهلل قادری)مجموعه مقاالت(

دفتر تعزيه ۱۱ )پانزدهمين جشنواره نمايش های آيينی ۳2۹
و سنتی(

داود فتحعلی بيگی، مهدی 
۱۳۹0----- دريايی

صحنه، صحنه پردازی و لباس در نمايش های سنتی ايران ۳۳0
۱۳۹0----- محمدحسين ناصربخت)پانزدهمين جشنواره نمايش های آيينی وسنتی(

روزشمار شبيه خوانی به روايت هاشم فياض )پانزدهمين ۳۳۱
۱۳۹0----- داود فتحعلی بيگیجشنواره نمايش های آيينی و سنتی(

گرامافون و نمايش )پانزدهمين جشنواره نمايش های ۳۳2
۱۳۹0----- اردشير صالح پورآيينی و سنتی(

۳۳۳
مجموعه مقاالت دومين سمينار نمايش  های آيينی 

سنتی، ۱۳88 )پانزدهمين جشنواره نمايش  های آيينی 
و سنتی( 

۱۳۹0----- گردآوری حميدرضا اردالن

۱۳۹0----- محمد ابراهيميانطوبی در جنگ۳۳4

۱۳۹0----- محسن شيخیاپرای علی بابا و چهل دزد۳۳5

درس هايی از تئاتر خيابانی )ششمين جشنواره تئاتر ۳۳۶
۱۳۹0----- مجيد امرايیخيابانی(

درام خالق در کالس درس و فراتر از آن )هجدهمين ۳۳7
۱۳۹0سيدحسين فدايی حسيننلی مك کاسلينجشنواره تئاتر کودك(

توليد نمايش در موقعيت بحرانی )هجدهمين جشنواره ۳۳8
۱۳۹0منوچهر اکبرلوتامی دن باوندتئاتر کودك(

۱۳۹0سيدحسين فدايی حسيننوئل گريگنوجوانان و تئاتر جديد )هجدهمين جشنواره تئاتر کودك(۳۳۹
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۳40

پنج نمايشنامه برگزيده کودك و نوجوان )بابا که ترس 
نداره، بازی، پسرك نون زنجبيلی، سليمان و مردون، 
ماجراهای هاکلبری فين( )هجدهمين جشنواره تئاتر 

کودك(

ايرج صادقی طاری/ حسن 
حاجت پور/ ندا ابرار پايدار/ فريبا 
رئيسی/ کيومرث قنبری آذر، 

مسعود شاکرمی

 -----۱۳۹0

پژوهشی در تأثير نمايش خالق در فرايند تربيتی کودکان ۳4۱
۱۳۹0----- بيتا محمودی)هجدهمين جشنواره تئاتر کودك(

۳42
مجموعه نمايشنامه های برگزيده جشنواره فجر 

)آخرين حکايت فرهاد، خشت خام خانه، دوران خوش 
بازنشستگی( )سی امين جشنواره تئاتر فجر(

مهدی ميرباقری، علی اصغری، 
۱۳۹0----- کامران شهاليی

آفرينش در پرفرمنس )سی امين جشنواره تئاتر فجر( ۳4۳
۱۳۹0----- به کوشش مهدی نصيری)مجموعه مقاالت(

هويت در تئاتر )سی امين جشنواره تئاتر فجر( )مجموعه ۳44
۱۳۹0----- به کوشش مهدی نصيریمقاالت(

The ta’ziyeh play of iran )سی امين جشنواره ۳45
۱۳۹0----- دکتر مصطفی مختابادتئاتر فجر(

۱۳۹۱صمد چينی فروشانجان ويتمورکارگردانی تئاتر پست مدرن )چاپ دوم(۳4۶

۱۳۹۱آرش خيرآبادیشکسپيرهملت۳47

۱۳۹۱----- عليرضا تواناقصه مرگ ماهان۳48

۱۳۹۱----- فرزاد تقی لربر گستره ی تئاتر۳4۹

۱۳۹۱----- اردشير صالح پورترديد زرد )تئاتر صاحبدالن(۳50

مجموعه نمايشنامه اپرای تن ها/ آنکس که نيامده می داند/ ۳5۱
يك لحظه ای او )تئاتر صاحبدالن(

روح اهلل سميع/ زهره غالمی/ 
۱۳۹۱----- وحيد کيارسی

۱۳۹۱----- عظيم موسویمالصدرا و يحيی )تئاتر صاحبدالن(۳52

۱۳۹۱----- علی مؤذنیمفرد مذکر غايب )تئاتر صاحبدالن(۳5۳

پيکرك ها، سيماچه ها و عروسك های کهن ايران ۳54
۱۳۹۱----- ارشير صالح پور)چهاردهمين جشنواره تئاتر عروسکی(

عروسك پشت پرده )چهاردهمين جشنواره تئاتر ۳55
۱۳۹۱----- امير سهرابیعروسکی(

۳5۶
ديويد وود مجموعه نمايشنامه ۱ )مرد زنجبيلی/ درخت 
االکلنگ/ سفر رويايی کوتوله ها/ کريسمس طاليی غاز 

مادر( )نوزدهمين جشنواره کودك(
۱۳۹۱حسين فدايی حسينديويد وود

20 مقاله پيرامون تئاتر نوجوان )نوزدهمين جشنواره ۳57
۱۳۹۱حسين فدايی حسينموسی گلدبرگکودك(

۱۳۹۱----- فريبا رييسیافسون افسانه )نوزدهمين جشنواره کودك(۳58

۱۳۹۱----- مسلم قاسمی، معصومه قاسمیمحاصره )نوزدهمين جشنواره کودك(۳5۹
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۱۳۹۱----- مريم کاظمیرويای ماه و دو نمايشنامه ديگر )نوزدهمين جشنواره کودك(۳۶0

۳۶۱

مجموعه نمايشنامه برگزيده کودك و نوجوان )بچه گرگ 
استثنايی/ بچه های خاکستری/ سيندرال در بن بست/ 
نارنج و ترنج/ شنگول و منگول و بچه سوم/ کاشف گيج(

)نوزدهمين جشنواره کودك(

حميدرضا پاسوار/ اميد نياز/ 
کيومرث قنری آذر/ الهه 

دهقان پيشه
 -----۱۳۹۱

۳۶2

مجموعه نمايشنامه برگزيده فجر سی و يکم
چهار + يك

تکيه بر ديوار نمناك
پناهنده

مرثيه ی باد
شرق دور شرق نزديك

-
شکوفه آروين

غالمحسين دولت آبادی و آراز 
بارسقيان

امير مهاجر سلطانی
مهدی نصيری

حميدرضا نعيمی

 -----۱۳۹۱

۱۳۹۱----- مهدی حامد سقايانجشنواره های تئاتری جهان )سی و يکمين جشنواره فجر(۳۶۳

۱۳۹۱----- منوچهر اکبرلوپنج سال تئاتر فجر )سی و يکمين جشنواره فجر(۳۶4

۳۶5
مجموعه مقاالت سومين سمينار بين المللی نمايش 

های ايينی و سنتی ۱۳۹0 )شانزدهمين جشنواره آيينی 
سنتی(

۱۳۹2به کوشش حميدرضا اردالن

۱۳۹2----- خسرو حکيم رابطخجالت بکشيد آقای ترحم!۳۶۶

دفتر پژوهش ۱ )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(۳۶7

نويسندگان: الله تقيان، 
محمدحسين ناصربخت، 

محمدحسن رجايی زفره ای، 
نيايش پورحسن، مينا اکبری 
جاويد، حميدرضا اردالن، امير 

سهرابی، عظيم موسوی

۱۳۹2

سبك بازيگری و زندگی هنری سعدی افشار )شانزدهمين ۳۶8
۱۳۹2----- محمد خزايیجشنواره آيينی سنتی(

۱۳۹2----- داود فتحعلی بيگیدفتر تعزيه ۱2 )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(۳۶۹

۱۳۹2----- هنگامه مفيدبازی نامه ۱ )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(۳70

۳7۱

بازی نامه 2 )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(
آن سم ها سرگذشتمان نبشت

اگر شبی از شب های تهران مسافری
راست پنج گاه
سياه و غزال

مجلس سياه بازی ناز کنيز
هزار شالق

-
خسرو اميری
علی شمس

سيدمحمد مساوات
ابوالفضل حاجی علی خانی
محمدرضا مختاری آزاد فرد

ناصر حبيبيان

 -----۱۳۹2

۱۳۹2قاسم غريفیتوفيق الحکيمشمس و قمر )سی و دومين جشنواره فجر(۳72

گونه شناسی و ساختارشناسی نقل مذهبی شيعی در ايران ۳7۳
۱۳۹2----- امير لشکری)سی و دومين جشنواره فجر(

۱۳۹2بابك ابراهيميانطراحی برای تئاتر )سی و دومين جشنواره فجر(۳74



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۱۳۹2سلما محسنیبه کوشش منوچهر اکبرلو24 سال نقد تئاتر۳75

آرش/ اولين پری دريايی/ ويشکا، اسب استثنايی ۳7۶
)پانزدهمين جشنواره عروسکی(

نسرين خنجری، بهروز سالمی، 
۱۳۹۳رقيه ارشادی

مينا عروسك نمايشی شيراز )پانزدهمين جشنواره ۳77
۱۳۹۳----- اردشير صالح پورعروسکی(

مجموعه مقاله های علمی و پژوهشی کودك و نوجوان۳78

نويسندگان: اعظم 
جعفری رستگار، آرش صادقيان، 
قدريه بابايی، تحسين مصطفی، 
صبورا شهابی، مجيد کيانيان، 

نساء بخشی، مرتضی سعيديان، 
اميرحسين متين فر، پروانه 

احمدی، سلما محسنی اردهالی

۱۳۹۳

مجموعه مقاله های علمی و پژوهشی تئاتر خيابانی۳7۹

نويسندگان: نيره مردی، رحمان 
هوشياری، ميالد حسن نيا، سيد 
ئاوات حسامی، مجيد کيمايی 

پور، اعظم مختاری، کريم 
خاوری، مجيد کيانيان

۱۳۹۳

۳80
مجموعه نمايشنامه 2 جغد و پيشی رفتند به ديدن/ غول 
بزرگ مهربان/ توطئه گران باغچه کلم/ نجات انسان ها 

)بيست و يکمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان( 
۱۳۹۳سيدحسين فدايی حسنديويد وود 

۱۳۹۳خسرو حکيم رابطبی نقاب۳8۱

۳82

پرنيان 2
پچ پچه های دالکان حمام خان

رازهای يك سفر
وقتی کالغ جوان بشود

نغمه های فسونگر يك گوينده چاالك

-
علی سلطانی

کامران شهاليی
اميرحسين طاهری

فريدون واليی

۱۳۹4

شيدا شهراميان/ محسن هنينگ نلمزمبانی دکور و صحنه آرايی۳8۳
۱۳۹4صانعی

۱۳۹4خيراهلل تقيانی پورپرنيان ۳ )روزی گذری روزگاری، پری(۳84

پرنيان 4 )برهوت، ساعت 4 بعدازظهر، گانتلت، نذار اين ۳85
۱۳۹4----- مهدی نصيریخواب تعبير بشه(

)باغ آرزوها، برقراری ارتباط با مشترك موردنظر در ۳8۶
۱۳۹4----- پرويز بشردوستدسترس نمی باشد و عمو زنجيرباف(مجموعه نمايشنامه

۱۳۹4----- فهيمه سهيلیقاف قرار۳87

۱۳۹4----- محسن تمدنی نژاديوجينو باربا و تئاتر اودين۳88

۱۳۹4محمود عزيزیتامارا دالماتمی خواهم ميوسوو را مالقات کنم۳8۹

محمدرضا بابايی، کيوان مجموعه نويسندگانخيال بدون مرز )مجموعه مقاالتی درباره تادئوش کانتور(۳۹0
۱۳۹4سررشته

۱۳۹4-----آناهيتا غنی زادهنمايش خالق۳۹۱

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

۳۹2
مجموعه مقاالت چهارمين سمينار بين المللی نمايش 
های آيينی سنتی ۱۳۹2 )هفدهمين جشنواره آيينی 

سنتی(
۱۳۹4----- گردآوری حميدرضا اردالن

مجموعه بازی نامه های پژوهشی چهارگانه چال ميدان ۳۹۳
۱۳۹4محمدحسين ناصربخت)هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(

مهدی صفاری نژاد، شه ناز بازی نامه ۳ )هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(۳۹4
۱۳۹4----- روستايی

دفتر پژوهش 2 )مجموعه مقاالت( )هفدهمين جشنواره ۳۹5
آيينی سنتی(

نويسندگان: پوپك عظيم پور، 
داوود فتحعلی بيگی، حسين 

فرخی، محمدحسين ناصربخت، 
الهام ذوالفقاريان، مهدی صفاری 

نژاد، نيايش پورحسن

۱۳۹4

جشن های مذهبی، روزهای مرگ و ديگر جشنواره های ۳۹۶
۱۳۹4پوپك عظيم پورکلوئه سه يرمکزيك  )هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(

داوود فتحعلی بيگی، مهدی دفتر تعزيه ۱۳ )هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(۳۹7
۱۳۹4-----دريايی

۱۳۹4آندرانيك چخوميانمجموعه نويسندگاننمايشنامه های ارمنی ۳۹8

۳۹۹
ديويد وود مجموعه نمايشنامه ۳ )خرچنگ خودخواه/ 
سرخك در سرزمين دور هست/ سمندر و شهر کاغذی/ 
قصه فندق شکن( )بيست و دومين جشنواره تئاتر کودك(

۱۳۹4حسين فدايی حسينديويد وود

کودکان، نوجوانان و تجربه تئاتر )بيست و دومين جشنواره 400
۱۳۹4منوچهر اکبرلومتيو ريزنتئاتر کودك(

قصه خوب خدا )دو نمايشنامه( )بيست و دومين جشنواره 40۱
۱۳۹4-----حميدرضا نعيمیتئاتر کودك(

صبح به خير قوقولی )سه نمايشنامه( )بيست و دومين 402
۱۳۹4----- مجتبی مهدیجشنواره تئاتر کودك(

مونيکا پرندر گست / جوليانا تئاتر کاربردی )دهمين جشنواره تئاتر خيابانی مريوان(40۳
۱۳۹4علی ظفر قهرمانی نژادساکستن

۱۳۹4------به کوشش نصراله قادریهمايش تئاتر دينی404

مجموعه مقاالت سمينار پژوهشی سی و چهارمين 405
۱۳۹4به کوشش عباس اقسامیجشنواره تئاتر فجر

40۶

نمايشنامه های برگزيده سی و چهارمين جشنواره تئاتر 
فجر )کاش می شد منم بيام/قرار/تاريخ مردم کوچه و 
بازار فرانسه در قرن ۱8/ آفتاب کاران و ساير کشاورزان 

سرزمين شرق ميانه(

کامران شهاليی / مهرداد 
کورش نيا / پيام الريان / پويا 

پيرحسن لو
۱۳۹4

۱۳۹4مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران )۱۳40-۱۳50(407

۱۳۹4مريم موحدياننمايشنامه نويسان معاصر ايران )۱۳50-۱۳57(408

۱۳۹5ولی شيراندامیتحليل کارگردانی نمايشنامه مرگ پيشه ور40۹



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

مهر ۱۱۱۳۶۳

آبان 22۱۳۶۳

آذر ۳۳۱۳۶۳

دی 44۱۳۶۳

آبان ۱۱۳۶۶ )دوره جديد(5

آذر ۶2۱۳۶۶

دی 7۳۱۳۶۶

بهمن 84۱۳۶۶

اسفند ۹5۱۳۶۶

فروردين ۱0۶۱۳۶7

اردی بهشت ۱۱7۱۳۶7

خرداد ۱28۱۳۶7

تير ۱۳۹۱۳۶7

مرداد ۱4۱0۱۳۶7

شهريور ۱5۱۱۱۳۶7

مهر ۱۶۱2۱۳۶7

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

آبان ۱7۱۳۱۳۶7

آذر ۱8۱4۱۳۶7

دی ۱۹۱5۱۳۶7

بهمن 20۱۶۱۳۶7

اسفند 2۱۱7۱۳۶7

فروردين 22۱8۱۳۶8

ارديبهشت 2۳۱۹۱۳۶8

خرداد 2420۱۳۶8

تير 252۱۱۳۶8

مرداد 2۶22۱۳۶8

شهريور 272۳۱۳۶8

مهر 2824۱۳۶8

آبان 2۹25۱۳۶8

آذر ۳02۶۱۳۶8

دی ۳۱27۱۳۶8

بهمن ۳228۱۳۶8

سال نشرمترجمنویسندهعنوانردیف

سيروس همتی، جواد اشکذری، مجموعه نمايشنامه رضا4۱0
۱۳۹5مجيد کاظم زاده مژدهی

۱۳۹5آرش عباسیاگر می توانی مرا بگير4۱۱

۱۳۹5مرتضی سعيديانجستاری در باب پرفورمنس برای کودك4۱2

۱۳۹5منوچهر اکبرلوزندگی و آثار جبار باغچه بان4۱۳

۱۳۹5مسرور نعمت الهیتاثير تئاتر در پرورش خالقيت کودکان4۱4

۱۳۹5حسين فدايی حسيناوران حريصاوران حريص-) زندگی، انديشه، آثار(4۱5

۱۳۹5حسين فدايی حسينتينا پيکاس – کيريس باز ويلتئاتر ابداعی و شراکتی4۱۶

۱۳۹5 مشهود محسنيانکتاب اول تئاتر ايران4۱7

۱۳۹5به کوشش غزال رحمان پورمجموعه مقاالت همايش پژوهشی شهر، شهروند و تئاتر4۱8

برف زمين را گرم می کند، پروانه الجزايری، موزه خصوصی 4۱۹
)نمايشنامه های برگزيده سی و پنجمين جشنواره تئاتر فجر(

 مريم منصوری، پيام الريان، 
۱۳۹5تهمينه محمدی

فهرست ماهنامه های انتشارات نمايش

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

اسفند ۳۳2۹۱۳۶8

فروردين ۳4۳0۱۳۶۹

ارديبهشت ۳5۳۱۱۳۶۹

خرداد ۳۶۳2۱۳۶۹

تير ۳7۳۳۱۳۶۹

مرداد ۳8۳4۱۳۶۹

شهريور ۳۹۳5۱۳۶۹

مهر 40۳۶۱۳۶۹

آبان 4۱۳7۱۳۶۹

آذر 42۳8۱۳۶۹

دی 4۳۳۹۱۳۶۹

بهمن 4440۱۳۶۹

اسفند 454۱۱۳۶۹

فروردين 4۶42۱۳70

ارديبهشت 474۳۱۳70

خرداد 4844۱۳70

تير 4۹45۱۳70

مرداد 504۶۱۳70

شهريور 5۱47۱۳70

مهر 5248۱۳70

آبان 5۳4۹۱۳70

آذر و دی 5۱۱۳70 – 5450

بهمن و اسفند 5۳۱۳70 – 5552

فروردين و ارديبهشت 55 – 5۶54
۱۳7۱

خرداد و تير 57۱۳7۱ – 575۶

اسفند ۱۱۳7۶ )دوره جديد(58

فروردين 5۹2۱۳77

ارديبهشت ۶0۳۱۳77

خرداد ۶۱4۱۳77

تير ۶25۱۳77

مرداد و شهريور 7۱۳77ـ۶۳۶

مهر و آبان ۹۱۳77ـ۶48

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

آذر و دی ۱۱۱۳77ـ۶5۱0

بهمن و اسفند ۱۳۱۳77ـ۶۶۱2

فروردين تا شهريور ويژه )۱۹ـ۱4(۶7
۱۳78

مهر و آبان 2۱۱۳78ـ۶820

آذر و دی 2۳۱۳78ـ۶۹22

بهمن و اسفند 25۱۳78ـ7024

فروردين و ارديبهشت 27ـ7۱2۶
۱۳7۹

خرداد و تير 2۹۱۳7۹ـ7228

مرداد و شهريور ۳۱۱۳7۹ـ7۳۳0

مهر و آبان ۳۳۱۳7۹ـ74۳2

آذر و دی ۳5۱۳7۹ـ75۳4

بهمن و اسفند ۳7۱۳7۹ـ7۶۳۶

فروردين و ارديبهشت ۳۹ـ77۳8
۱۳80

خرداد 7840۱۳80

تير 7۹4۱۱۳80

مرداد 8042۱۳80

شهريور 8۱4۳۱۳80

مهر 8244۱۳80

آبان 8۳45۱۳80

آذر 844۶۱۳80

دی 8547۱۳80

بهمن  و اسفند 4۹۱۳80ـ 8۶48

فروردين 8750۱۳8۱

ارديبهشت 885۱۱۳8۱

خرداد 8۹52۱۳8۱

تير ۹05۳۱۳8۱

مرداد ۹۱54۱۳8۱

شهريور ۹255۱۳8۱

مهر ۹۳5۶۱۳8۱

آبان و آذر 58۱۳8۱ـ۹457

دی ۹55۹۱۳8۱



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

بهمن و اسفند ۶۱۱۳8۱ـ۹۶۶0

فروردين و ارديبهشت ۶۳ـ۹7۶2
۱۳82

خرداد و تير ۶5۱۳82ـ۹8۶4

مرداد ۹۹۶۶۱۳82

شهريور ۱00۶7۱۳82

مهر ۱0۱۶8۱۳82

آبان ۱02۶۹۱۳82

آذر و دی 7۱۱۳82ـ۱0۳70

بهمن و اسفند 7۳۱۳82ـ۱0472

فروردين ۱0574۱۳8۳

ارديبهشت ۱0۶75۱۳8۳

اسفند ۱077۶۱۳8۳

فروردين ۱0877۱۳84

اسفند  ۱0۹78۱۳84

فروردين و ارديبهشت  80ـ۱۱07۹
تماشاگر تئاتر۱۳85

آموزشگاههای خرداد  ۱۱۱8۱۱۳85
بازيگری

تئاتر سنتیشهريور ۱۶8۱۳۹2

تئاتر تجربیتير ۱۱282۱۳85

تئاتر خصوصیمرداد  ۱۱۳8۳۱۳85

تئاتر دفاعمقدسشهريور  ۱۱484۱۳85

مولتی مديادی و بهمن ۱7۳۱۳۹2ـ۱72

تئاتر دانشگاهیمهر ۱۱585۱۳85

تئاتر بين المللآبان و آذر  87۱۳85ـ۱۱۶8۶

تئاتر ملیخرداد ۱77۱۳۹۳

نمايش و ديندی و بهمن  8۹۱۳85ـ۱۱788

اسفند  ۱۳85 و فروردين ۹2ـ۹۱ـ۱۱8۹0
نمايشنامهنويسیو ارديبهشت  ۱۳8۶

تئاتر ملیشهريور ۱80۱۳۹۳

کارگردانیخرداد و تير ۹4۱۳8۶ـ۱۱۹۹۳

آداپتاسيون و مرداد و شهريور  ۹۶۱۳8۶ـ۱20۹5
ترجمه

بازيگریمهر و آبان  ۹8۱۳8۶ـ۱2۱۹7

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

نقد و تحليلآذر و دی  ۱00۱۳8۶ـ۱22۹۹

طراحی صحنهبهمن و اسفند  ۱02۱۳8۶ـ۱2۳۱0۱

فروردين و ارديبهشت  ۱04ـ۱24۱0۳
تئاتر خيابانی۱۳87

تئاتر و جامعهخرداد و تير ۱0۶۱۳87ـ۱25۱05

نمايش عروسکیمرداد و شهريور ۱08۱۳87ـ۱2۶۱07

پژوهش در تئاترمهر و آبان  ۱۱0۱۳87ـ۱27۱0۹

تئاتر و جشنوارهآذر و دی  ۱۱2۱۳87ـ۱28۱۱۱

تئاتر و آيينبهمن و اسفند  ۱۱4۱۳87ـ۱2۹۱۱۳

فروردين و ارديبهشت  ۱۱۶ـ۱۳0۱۱5
تئاتر کمدی۱۳88

تئاتر خرداد و تير  ۱۱8۱۳88ـ۱۳۱۱۱7
پسااستعماری

تئاتر و ادبياتمرداد و شهريور  ۱20۱۳88ـ۱۳2۱۱۹

تئاتر تکنولوژیمهر و آبان  ۱22۱۳88ـ۱۳۳۱2۱

تئاتر و راديو و آذر و دی  ۱24۱۳88ـ۱۳4۱2۳
تلويزيون

تئاتر و پرفرمنسبهمن و اسفند  ۱2۶۱۳88ـ۱۳5۱25

فروردين و ارديبهشت ۱28ـ۱۳۶۱27
تئاتر پداگوژيك۱۳8۹

خرداد و تير ۱۳0۱۳8۹ـ۱۳7۱2۹

تئاتر و سياستمرداد و شهريور ۱۳2۱۳8۹ـ۱۳8۱۳۱

تئاتر مردمیمهر و آبان ۱۳4۱۳8۹ـ۱۳۹۱۳۳

ويژه محرمآذر و دی ۱۳۶۱۳8۹ـ۱40۱۳5

ويژه جشنواره فجربهمن ۱4۱۱۳7۱۳8۹

اسفند  ۱۳8۹ و فروردين  ۱۳۹ـ۱42۱۳8
ويژه نوروز۱۳۹0

سينما تئاترارديبهشت  ۱4۳۱40۱۳۹0

نمايشنامه نويسیخرداد ۱44۱4۱۱۳۹0

تئاتر آيينی و تير ۱45۱42۱۳۹0
سنتی

تئاتر عروسکیمرداد ۱4۶۱4۳۱۳۹0

آيين های نمايشی  شهريور ۱47۱44۱۳۹0
رمضان

تئاتر دفاع مقدسمهر ۱48۱45۱۳۹0

نقد تئاترآبان ۱4۹۱4۶۱۳۹0

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

مديريت و تئاترآذر ۱50۱47۱۳۹0

تئاتر دينیدی ۱5۱۱48۱۳۹0

تئاتر و رسانهبهمن ۱52۱4۹۱۳۹0

اسفند ۱۳۹0 فروردين ۱5۱ـ۱5۳۱50
تئاتر و جشنواره۱۳۹۱

تئاتر و فلسفهارديبهشت ۱54۱52۱۳۹۱

تئاتر پست مدرنخرداد ۱55۱5۳۱۳۹۱

تحليل نمايشنامهتير ۱5۶۱54۱۳۹۱

تئاتر و موسيقیمرداد ۱57۱55۱۳۹۱

راديو نمايششهريور ۱58۱5۶۱۳۹۱

تئاتر پداگوژيكمهر ۱5۹۱57۱۳۹۱

تئاتر اجتماعیآبان ۱۶0۱58۱۳۹۱

سايکودرامآذر ۱۶۱۱5۹۱۳۹۱

تئاتر کمدیدی ۱۶2۱۶0۱۳۹۱

تئاتر و آموزشبهمن ۱۶۳۱۶۱۱۳۹۱

اسفند ۱۳۹۱ فروردين ۱۶۳ـ۱۶4۱۶2
طراحی صحنه۱۳۹2

تئاتر کودك و ارديبهشت ۱۶5۱۶4۱۳۹2
نوجوان

تئاتر و سياستخرداد ۱۶۶۱۶5۱۳۹2

تئاتر و مذهبتير ۱۶7۱۶۶۱۳۹2

تئاتر و اقتصادمرداد ۱۶8۱۶7۱۳۹2

تئاتر سنتیشهريور ۱۶۹۱۶8۱۳۹2

تئاتر و ادبياتمهر ۱70۱۶۹۱۳۹2

تئاتر و دانشگاهآبان ۱7۱۱70۱۳۹2

تئاتر عاشورايیآذر ۱72۱7۱۱۳۹2

مولتی مديادی و بهمن ۱7۳۱۳۹2ـ۱7۳۱72

اسفند ۱۳۹2 فروردين ۱75ـ۱74۱74
تئاتر فيزيکال۱۳۹۳

تئاتر ملیارديبهشت ۱75۱7۶۱۳۹۳

تئاتر ملیخرداد ۱7۶۱77۱۳۹۳

تئاتر ملیتير ۱77۱78۱۳۹۳

تئاتر ملیمرداد ۱78۱7۹۱۳۹۳

تئاتر ملیشهريور ۱7۹۱80۱۳۹۳

تئاتر ملیمهر ۱80۱8۱۱۳۹۳

پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره رديف

اخالق در تئاترآبان ۱8۱۱82۱۳۹۳

اخالق در تئاترآذر ۱82۱8۳۱۳۹۳

تئاتر و جشنوارهدی ۱8۳۱84۱۳۹۳

تئاتر و جشنوارهبهمن ۱84۱85۱۳۹۳

اسفند ۱۳۹۳ و فروردين ۱87ـ۱85۱8۶
تئاتر و مديريت۱۳۹4

نمايشنامه نويسی ارديبهشت ۱8۶۱88۱۳۹4
در ايران

نمايشنامه نويسی خرداد ۱87۱8۹۱۳۹4
در ايران

نقد تئاترتير ۱88۱۹0۱۳۹4

جايگاه نقد و مرداد ۱8۹۱۹۱۱۳۹4
نقدپذيری

مخاطب در تئاترشهريور ۱۹0۱۹2۱۳۹4

مخاطب در تئاترمهر ۱۹۱۱۹۳۱۳۹4

تئاتر و دانشگاهآبان ۱۹2۱۹4۱۳۹4

تئاتر و دانشگاهآذر ۱۹۳۱۹5۱۳۹4

تئاتر و دانشگاهدی ۱۹4۱۹۶۱۳۹4

اقتباس در تئاتر بهمن ۱۹5۱۹7۱۳۹4

اسفند ۱۳۹4 و فروردين ۱۹۹و۱۹۶۱۹8
جشن و جشنواره۱۳۹5

تئاتر و شاهنامه ارديبهشت ۱۹7200۹5
فردوسی

تئاتر و شاهنامه خرداد ۱۹820۱۹5
فردوسی

تحليل نمايشنامهتير ۱۹۹202۹5

تحليل نمايشنامهمرداد 20020۳۹5

تئاتر و تبليغاتشهريور 20۱204۹5

تئاتر و تبليغاتمهر 202205۹5

ميزان سن در تئاترآبان 20۳20۶۹5

بحران اقتصادی آذر 204207۹5
در تئاتر

نقد تئاتر و اينترنتدی 205208۹5

مدير هولدو بهمن 20۶20۹۹5
بيومکانيك

چيشالكاسفند ۹5 و فروردين 2۱۱۹۶ و 2072۱0
تئاتر البراتوار



ف
تاریخ انتشارشماره ردی

پاييز 25۳۶ )۱۳5۶(۱۱

زمستان 25۳۶ )۱۳5۶(22

بهار 25۳7 )۱۳57(۳۳

بهار ۱۱۳۶7 )دوره جديد(4

تابستان و پاييز ۳۱۳۶7 - 52

زمستان و بهار 5۱۳۶8 - ۶4

تابستان، پاييز و زمستان 8۱۳۶8 - 7 - 7۶

بهار و تابستان ۱0۱۳۶۹ - 8۹

پاييز و زمستان ۱2۱۳۶۹ - ۹۱۱

بهار ۱۳۱۳70 ۱0

تابستان ۱۳70 )ويژه فستيوال آوينيون(۱۱۱4

پاييز ۱2۱5۱۳70

زمستان ۱۳۱۶۱۳70

زمستان ۱7۱۳77 )دوره جديد(۱4

بهار و تابستان ۱۹۱۳78ـ۱5۱8

پاييز و زمستان 2۱۱۳78ـ۱۶20

بهار و تابستان 2۳۱۳7۹ـ۱722

پاييز و زمستان 25۱۳7۹ـ۱824

بهار ۱۹2۶۱۳80

تابستان و پاييز 28۱۳80ـ2027

زمستان ۱۳80 بهار ۳0۱۳8۱ـ2۱2۹

تابستان و پاييز و زمستان ۳۳۱۳8۱ـ۳2ـ22۳۱

بهار و تابستان ۳5۱۳82ـ2۳۳4

پاييز 24۳۶۱۳82

زمستان 25۳7۱۳82

بهار ۱۳84)يك دوره جديد(۳8 2۶

تابستان ۱۳84)2 دوره جديد( 27۳۹

پاييز و زمستان ۱۳84)۳ دوره جديد(2840

ف
تاریخ انتشارشماره ردی

بهار 2۹4۱۱۳87

تابستان و پاييز 4۳۱۳87ـ۳042

بهار ۳۱44۱۳۹0

تابستان ۳245۱۳۹0

پاييز ۳۳4۶۱۳۹0

زمستان ۳447۱۳۹0

بهار ۳548۱۳۹۱

تابستان ۳۶4۹۱۳۹۱

پاييز ۳750۱۳۹۱

زمستان ۳85۱۱۳۹۱

بهار و تابستان 5۳۱۳۹2ـ۳۹52

پاييز و زمستان 55۱۳۹2ـ4054

بهار 4۱5۶۱۳۹۳

تابستان 4257۱۳۹۳

پاييز 4۳58۱۳۹۳

زمستان 445۹۱۳۹۳

بهار 45۶0۱۳۹4

تابستان ۱۳۹4 4۶۶۱

پاييز 47۶2۱۳۹4

زمستان 48۶۳۱۳۹4

بهار 4۹۶4۱۳۹5

تابستان 50۶5۱۳۹5

فهرست فصلنامه های انتشارات نمايش

۱۳۹۶ |انتشارات  نمايش



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

۱

 نمايش هايی در کارناوال 
انتقام 

گزارش يك مرد 
شوآف 

همــه ش تقصير پشــه 
هاست 

قبل خوب فقط به چيزای 
خوب فکر کن

جرات -حقيقت 
بوفالو

جريان زير آب 

رواديد 
مهر قرمز 

مانا 
پايانــی خــوش بــرای 

خانواده پژمان 
بيست و سی

سرپرست نغمه 
ثمينی

محمد محمد پور
حميد ذکيانی
مديحه غريبی
 آرش پروين

هستی جعفری 
جوزانی

اردون انتظاری
ميکائيل زرگرانی
پويا سعيدی 

سارا شاهروديان
ارغوان باقرنيا
مهسا شيدانی
ميترا سيدی

موج نو

2

2 نمايش در پروژه 
کارگاه شکسپير

پرده سوم ، صحنه چهارم 
يك اجرای واحد

يوسف با پيری و 
اشکان خيل نژاد 

کارگردانی گروهی 
تئاترشهر - تاالر 

قشقايی

خانه نمايش داياور دره زمی۱-4"۳

4

4 نمايش در پروژه  در 
گروه تئاتر بندر عباس

زن
کاريزنو

نمايش کوتاه شبانه 
روز رستاخيز 

گروه تئاتر بندرعباس

مجيد سرنی زاده
مجيد بشکال
مجيد سرنی
مجيد سرنی
مجيد سرنی

تئاتر شهر- تاالر 
قشقايی

5

4 نمايش در پروژه 
ميکرو تئاتر
دست من

کريستين لی
پرواز شماره 745

صف دراز مورچگان

سرپرست: 
محمدحسن معجونی

کيوان سر رشته
اشکان چگينی

مرجان 
پورغالمحسين
مهدی چاکری

تئاترشهر - تاالر 
قشقايی

سينما تئاتر حافظپوريا وزيری50 کيلو مطرب۶

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

7

5قطعه کوتاه نمايش 
ساموئل بکت

بازی
فاجعه

آمد و رفت 
آخرين نوار کراپ

تئاتر شهر- تاالر  علی اکبر عليزاد
قشقايی

8

5 نمايش کوتاه
همه ش تقصير 

پشه هاست
Radiology
جعبه سياه 

حذف به قرينه معنوي 
وصيت

سرپرست:کيميا 
خطيب زاده

مديحه غريبه
آريا باغستاني 

کيميا خطيب زاده
مارال محمدی
نيما نادري 

موج نو

سرپرست: 8 مجلس تعزيه۹
مسجد ولی عصرحبيب اهلل ملکی

سارا فعلی، ۱07/22
موج نومائده شانه ساز

موج نومحسن قرائی۱۱+۹۶۳

تماشاخانه دراماحامد ناوشکیآبجی خانم۱2

پرديس زندگیسعيد خاکسارآبدزدك۱۳

خانه نمايش داسجاد داغستانیآب بازی۱4

تئاتر بارانايدا کيخايیآيس لند۱5

آخر بازی۱۶
محمدمهدی 

شاهی
تئاتر مولوی - تاالر 

کوچك

فرهنگسرای ماندانا طالبیآخر قصه۱7
نياوران - تاالر اصلی

آخرين انار دنيا۱8
ابراهيم پشت 

کوهی
تئاترشهر - تاالر 
سايه -تاالر حافظ

موج نوعرفان خالقیآخرين تپه سرخ۱۹

تئاتر مولوی - تاالر مريم منصوریآخرين سفر20
اصلی

منایش های اجرا شده در سال 1395)تهران(
تا پایان دی ماه



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

آخه اينجا نزديکتره 2۱
به خدا

اداره تئاتر - خانه حامد هوشياری
نمايش

ايرانشهر - تاالر محمد رحمانيانآدامس خوانی22
سمندريان

خانه هنرمندان - حسن معينیآدم آدم است2۳
تاالر انتظامی

تماشاخانه بازيگاهامين ابراهيمیآدم برفی24

هتل بزرگ ارمعلی خازنیآدمخواران باجنبه25

آرش فالحت آرتيگوشه2۶
پيشه

 تماشاخانه سه 
نقطه

27
آرزوی سنجاب 

کوچولو
مسعود 

پورجمشيد
تئاتر محراب - 

تاالر اصلی

پرديس آرش کمانگير28
تاالر وحدتخسروی

هايده ذکاوت آرشين ماالالن2۹
تاالر وحدت)کيشی پور(

همايون غنی آژاکس۳0
زاده

ايرانشهر - تاالر 
سمندريان

همای سعادتسعيد دولتیآسيدکاظم۳۱

آشپزخانه۳2
محمدحسن 

پاليزمعجونی

آشپزها۳۳
امير مشهدی 

تئاتر بارانعباس

تماشاخانه رها حاجی زينلآشويتس زنان۳4
بازيگاه

سرای محله محمد تيموریآقای زرنگ۳5
ابوذر

کانون فجرکيميا وفايی زادآلزايمر خوش خيم۳۶

اداره تئاتر - خانه شهاب راحلهآن سيب سرخ۳7
نمايش

۳8
آنات و زخم های 
وحشتناك زمين

اميرحسين 
آسائی و علی 

منصوری
تئاترشهر - تاالر 

قشقايی

تئاتر تماشاخانه حميدرضا هدايتیآنتيگونه۳۹
باران

تماشاخانه - نگين فخرآویآواز قو40
استاد مشايخی

تئاتر تهرانصحرا فتحیآوازه خوان4۱

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

42
آی دختر کابلی 
)بوی ادوکلنم 

نرفته؟(
سينما تئاتر رضا پاپی

قلهك

مجتبی مهدیآی قصه قصه قصه4۳
پرديس 

سينمايی 
کوروش

44
آيينی و سنتی 

خانه نمايش داشيما مهدویبهاراتا نا تيام

ابوبکر محمدی، فاطمه 45
محمدی

تماشاخانه سنگلججالل تجنگی

تئاترشهر - پالتو محمد قاسمیآبی ترين آسمان زمين4۶
اجرا

برج آزادیايرج افشاری اصلآپاردی سئلر سارانی47

تاالر فردوسیبهروز غريب پوراپرای عروسکی سعدی48

تئاتر محرابسميه رضیاپرت نيرنگ اورنگ4۹

موج نوعليرضا شيخاناتاق فاستوس50

اتوبوسی به نام هوس5۱
محسن حاج 

نوروزی
تماشاخانه  استاد 

مشايخی

سرای محله اکباتانحسن ميرزائياناتوپيا52

5۳
اثر پرتوهای گاما بر 
روی گلهای هميشه 
بهار ساکنان کره ماه

آفرينش منشور هنرمحسن نوروزی

54

اثرهای منتخب 
فستيوال مونولوگ 

)مونوليو(
نسبيت خاص
apart/مان

م.ن
عقربه ی سرگردان 
يك ساعت گمشده

ساسان پيروز
سمانه زندی 

نژاد
کيوان سرشته

حسين 
سليمانی

مهدی خدايی

موج نو

اجرای نمايش های 55
دانش آموزی

سرپرست: شادی 
مروی

اداره تئاتر - خانه 
نمايش

احساسات عمومی 5۶
)تيتر يك(

خانه هنرمندان - عابس خلقی
تاالر انتظامی

تئاتر مولویمهدی شايانادامه مطلب57

هديه رحمت ادوارد اند ننه58
تماشاخانه پندارنژاد

تاالر حافظآرش دادگراديسه5۹

۱۳۹۶ |اجراهای سال 95



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

حسين فتحی ارث و حرص۶0
روشن

سينما تئاتر 
المپيك

نرگس از بستر خاکستر۶۱
صفدريان

تماشاخانه - 
استاد مشايخی

۶2
از زير بام تا پشت 

ايرانشهر - تاالر افسانه ماهيانبام
سمندريان

۶۳
از عاشقی نترس 

کانون فرهنگی شهره اشتری)پنت هاوس(
امام خمينی)ره(

 تماشاخانه سه احسان خوشخوازدواج های مرده۶4
نقطه

تاالر حافظعليرضا وحدیازدواج های مرده۶5

مهناز ميرزايیاساطير و اقليم۶۶
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

استثنا و قاعده۶7
سعيد ميرزايی و 
خانه موزه عزت عليرضا محبت

اهلل انتظامی

استثناء و قاعده۶8
سعيد ميرزايی و 
تئاتر شهر - عليرضا محبت

پالتو اجرا

۶۹
استخوان ماهی 

احسان مجيدیجادويی
سرای محله 
جنت آباد 

مرکزی

تماشاخانه ارغنونرسول کاهانیاسکورسيزی70

تئاتر تهراناحسان گودرزیاسلحه ناموس منه7۱

72
اسی در سرزمين 

جام جم همتمهدی خزلبانیجن ها

7۳
اسی در مأموريت 
نسبتاً ممکن 44

محمد مهدی 
خزلبانی

سينما تئاتر پيام 
تهران

آفرينش منشور اميد ابوحمزهاعتراف74
هنر

75
اعترافاتی درباره 

تماشاخانه - سهيل ملکیزنان
استاد مشايخی

افسانه ببر7۶
هادی عامل 

تماشاخانه بارانهاشمی

برج ميالدنقالی: ميرزاعلیافسانه شيال77

78
افسون معبد 

ايرانشهر - تاالر کيومرث مرادیسوخته
سمندريان

ايوان شمسمريم شعبانیاقليما7۹

80
اکتبر ۱۹42 

تئاترشهر- تاالر مسعود موسویپاريس
سايه

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

پيمان صفااکسير8۱
تاالر دماوند 
)مجموعه 
ناشنوايان(

کانون فجرکيميا وفايی زادآلزايمر خوش خيم82

خانه موزه عزت وحيد اخوانامشب فقط برای تو8۳
اهلل انتظامی

خانه نمايش داعرفان خالقیاموفوجيا84

حميدرضا امير، اکبر، آنتونی85
سينما المپيكطوبايی

8۶
انجمن بانوان 

تماشاخانه سهيل ميرزادهمستقل
ارغنون

87
اندر تفسير تنت به 
ناز طبيبان نيازمند 

مباد
حسن جنت 

خانه نمايش دامکان

88
اندر حکايت ناکامی 

ببری خان

سينا ييالق 
بيگی و سلما 

محسنی 
اردهالی

تماشاخانه 
سنگلج

داوود فتحعلی انسانم آرزوست8۹
بيگی

تماشاخانه 
سنگلج

۹0
آنکه گفت آری، 

تئاترشهر -پالتو مجيد رحمتیآنکه گفت نه
اجرا

۹۱
انگشتری ژنرال 

تماشاخانه مهدی پاشايیماسياس
ارغنون

محمدمهدی انواع مرغابی۹2
رضايی

تماشاخانه - 
استاد مشايخی

محمدمهدی انواع مرغابی ها۹۳
رضايی

تماشاخانه 
بازيگاه

آفرينش منشور عقيل بهرامیاو فقط خسته بود۹4
هنر

۹5
اوجی آبادی ها 
مجتمع آموزشی جواد حسنلو)عاشق اشتباهی(

سوده

علی مرتضوی اورمو۹۶
فومنی

خانه موزه عزت 
اهلل انتظامی

سيدجواد اوريا۹7
هاشمی

حوزه هنری - 
تماشاخانه مهر

سينما تئاتر حسين مختاریاون خدا بيامرز۹8
ماندانا



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

۹۹
ايران بانو )ويژه 

بانوان(
پرديس 
خسروی

فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

۱00
ايران، سرزمين 

فرهنگسرای ستاره مقدسبيکران
نياوران - اصلی

پريسا قاسمیايراندخت۱0۱
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

مجتبی واشيانآيس۱02
دانشکده 

سينما تئاتر 
- تاالر استاد 
خورشيدی

تئاتر تماشاخانه آيدا کيخايیايسلند۱0۳
باران

۱04
اين همه خونه ما 

سرای محله ناهيد صيادیبی خونه
جهاد

۱05
اين يك مستند 

سه نقطهعرفان خزاعلیاست

کالسيكرضا مرادی نژاداينجا همان جاست۱0۶

سرای محله اصغر سميعیاينم يه جورشه۱07
ايوانك

سرای محله اصغر سميعیاينم يه جورشه۱08
سعادت آباد

اميررضا ايوانف۱0۹
کوهستانی

ايرانشهر - تاالر 
ناظرزاده

تماشاخانه - رسول حق نژادبا هم۱۱0
استاد مشايخی

اداره تئاتر - خانه مينو نوبهاریباد اسب است۱۱۱
نمايش

۱۱2
باد شيشه را می 

لرزاند
مصطفی 
کوشکی و 

هستی حسينی
تئاتر تهران

۱۱۳
تماشاخانه باران 

گرفت
سيدمحمدرضا 

سعادتی
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

کوروش بارون تابستونی۱۱4
فانوسکالنتری

تاالر وحدتهادی مرزبانبازار عاشقان۱۱5

حوزه هنری - آرزو کريمی زندبازماندگان۱۱۶
تماشاخانه ماه

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تماشاخانه دراماوحيد صادقیبازی زخمی۱۱7

کنش معاصرلوون هفتوانبازی يالتا۱۱8

آروند دشت باغبان مرگ۱۱۹
آرای

ايرانشهر - تاالر 
سمندريان

مهرداد صادقیبامبول آباد۱20
سرای محله 
جنت آباد 

مرکزی

فرهاد شريفیبانوی گم شده۱2۱
تماشاخانه 

ارغنون-تاالر 
حافظ

عاتکه حسينیببر کم عقل۱22
فرهنگسرای 

گلستان - خانه 
فرهنگ فدك

۱2۳
ببعی و گرگ آشپز 

)من شنگول و 
منگول نيستم(

مجتبی خمسه 
موسوی

فرهنگسرای ابن 
سينا

دريا نظریبچه تابستان۱24
محراب 

- تاالر کوچك-
تئاترشهر - پالتو 

اجرا

حسين فتحی بچه های ۱2520۱۶
روشن

سينما تئاتر 
المپيك

۱2۶
بچه های سرزمين 

هايده ذکاوتمن
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

تاالر هنررحمت امينیقصه بخت برگشته۱27

شهرام بر پهنه دريا۱28
مسعودی

تماشاخانه 
سنگلج

تماشاخانه - ميالد کرباسیبرای آلفا۱2۹
استاد مشايخی

سينما تئاتر مجتبی مايلیبرزخی ها۱۳0
صحرا

اميرمحسن برعکس۱۳۱
جمشيديان

سرای محله 
مرزداران شرقی

برگرد، مرا ببين۱۳2
نسيم رياضی- 

شيرين فرشباف 
- سعيد بهنام 

خانيکی

خانه گفتمان 
شهر و معماری 
)خانه وارطان(

سرپرست: ۱2مجلس تعزيه۱۳۳
حبيب اهلل ملکی

مسجد حضرت 
ابوالفضل

تئاترشهر - تاالر رضا شاهبداغیبريدگی ها۱۳4
قشقايی

مهرداد قرآن بزبز قندی۱۳5
کيش

سرای محله 
مرزداران شرقی
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ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

۱۳۶
بالك اليت چمدان 

سينما قلهكنويد سيادتزندگی

حميد عالی بلك اليت لند۱۳7
مقدم

پرديس 
سينمايی 
کوروش

فانوسندا شاهرخیبلند بگو آخ۱۳8

اسماعيل به تو دختر نميدم۱۳۹
بختياری

تماشاخانه 
تهران )سينما 

قيام(

سه نقطهسعيد کاظمیبه خاطر پدرم۱40

اميد نمازی به دادمان برسيد۱4۱
خانه نمايش داشيرازی

تئاترشهر- پالتو امير اخوينبه زودی۱42
اجرا

گلچهره دامغانیبه گزارش باروت۱4۳
تماشاخانه 

ارغنون-تاالر 
حافظ

۱44
به من نگو 
آفرينش منشور ماهان حيدریعاليجناب

هنر

۱45
بهشت با طعم چای 

حوزه هنری- خسرو اميریتلخ
تماشاخانه ماه

خانه هنرمندان مهران نائلبهمن کوچيك۱4۶
- تاالر انتظامی

اميرجعفر بوقچی ها۱47
سينما ميالدرضاپور

محمدمهدی بی مرگی۱48
رضايی

تماشاخانه  
تماشاخانه 

بازيگاه

شهره اشتریبيا فالت ببينم۱4۹
کانون فرهنگی 
امام خمينی)ره(

)ره(

نياوران - تاالر زهرا نفيسی فردبيتلها۱50
گوشه

ايرانشهر- تاالر ايمان اسکندریبيرون پشت در۱5۱
سمندريان

کنش معاصرشاهو صالحیبيژن و منيژه۱52

۱5۳
بيست هزار 

فرسنگ زير دريا
پينودی بودو 

تئاتر باران)جوزپه(

سيدعلی بيشعوری۱54
سه نقطهحسينی

تئاترشهر - تاالر مسعود دلخواهبيگانه۱55
چهارسو

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

فرهنگسرای حميد پورآذریبينابين۱5۶
نياوران

ايرانشهر - تاالر سروش طاهریبينوايان۱57
ناظرزاده

۱58
بيوه های غمگين 

ساالر جنگ
شهاب الدين 

حسين پور
ايرانشهر - تاالر 

سمندريان

خانه هنرمندان پويا رئيسیپسدر۱5۹
- تاالر انتظامی

محسن افشارپاتختی۱۶0
تماشاخانه 

تهران )سينما 
قيام(

۱۶۱
پادشاه تنبل و 
پدربزرگ دانا

عليرضا قربان 
زاده

سرای محله 
ايوانك

تماشاخانه پندارمجيد مواليیپانتوميم گل سياه۱۶2

۱۶۳
پای سيب با 
همای سعادتکامبيز بناندارچين اضافه

اميرعلی پايان هاليوودی۱۶4
تماشاخانه دراماابراهيمی

۱۶5
پچ پچ های پشت 

خط نبرد
محمدرضا 

تئاتر تاالر اصلیستاری

تاالر هنررضا فياضیپدر يك دقيقه ای۱۶۶

منصور غنی پدرناخوانده۱۶7
سينما سروشجاهد

انديشه معلمفريدون کرمیپدرناخوانده۱۶8

پرتره مرد ريخته۱۶۹
غالمحسين 

دولت آبادی و 
آراز بارسقيان

تماشاخانه 
سنگلج

ايرانشهر - تاالر صابر ابرپرتقال های کال۱70
ناظرزاده

موج نومهسا نعمتیپرستار زمان۱7۱

تئاتر مولوی - پيام الريانپرسه های موازی۱72
تاالر اصلی

۱7۳
پرفورمنس بلك 

اليت لند
حميد عالی 

مقدم
پرديس 

سينمايی 
کوروش

۱74
پرفورمنس ديوار 

تئاتر محراب - شايان افکاریبرلين
تاالر اصلی



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

۱75

پروژه ساختن از 
هيچ

پدران ، مادران ، 
فرزندان
خانم

سرپرست: آرش 
عباسی

تئاترشهر- تاالر 
قشقايی

تماشاخانه - کيان مرادیپروين۱7۶
استاد مشايخی

تاالر حافظامير غفارمنشپری۱77

آفرينش منشور اميد اسدیپری باد۱78
هنر

تماشاخانه - حسن رحيمیپزشك نازنين۱7۹
استاد مشايخی

مهدی رحيمی پسرعمو پلنگه۱80
سينما سمرقندسده

۱8۱
پسرك خنده 

نداشت )حسينقلی 
که لب نداشت(

تاالر هنرميثم عباسی

۱82
پسری که سوسك 

فرهنگسرای عاتکه حسينیميشه
ملل

سه نقطهفرهاد طوفانپشت شيشه ها۱8۳

۱84
پشمك در رويای 

گارفيلد
مهدی مقيمی 

اسفندياری
فرهنگسرای ابن 

سينا

مجتبی خمسه پلنگ خيالباف۱85
و سحر پورفرج

فرهنگسرای 
گلستان - خانه 
فرهنگ فدك

امين يزدانی پليس۱8۶
نژاد

خانه نمايش 
کالسيك

مرتضی پنج ثانيه برف۱87
تاالر حافظميرمنتظمی

سيروس پنجره ای بر بادها۱88
کهوری نژاد

اداره تئاتر - خانه 
نمايش

فرهنگسرای ابن سحر پورفرجپهلوان کچل۱8۹
سينا

تماشاخانه ارغنونآرش سنجابیپوست انداختن۱۹0

ناصرخسروفريناز صرافپوف۱۹۱

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تاالر هنررضا بهرامیپيرمرد و ببر۱۹2

فانوسشکوفه خانیپيش از بيرون۱۹۳

غالمرضا حسين پيك نيك۱۹4
سينما سمرقندپور

تئاترشهر - تاالر وحيد رهبانیاگر۱۹5
چهارسو

امين دلپذيرتابستان يخی۱۹۶
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

اصلی

تماشاخانه دراماسارا رهبری نياتجربه های اخير۱۹7

۱۹8
تخم مرغ بدون 

زردينه
مجتبی شجاعی 

زاده
تماشاخانه - 
استاد مشايخی

۱۹۹
ترس و نکبت رايش 

سوم
سيدحسام 
تماشاخانه دراماالدين شريفی

فاطمه حسنی ترگل200
پور

فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

گوشه

تئاتر محرابپژمان کاشفیترنا20۱

حميدرضا ترنس ميترها202
مهنانی

خانه هنرمندان 
- تاالر انتظامی

تئاتر تماشاخانه سياوش پاکراهتريو بدون هارمونی20۳
باران

کنش معاصررامين اکبریتشريفات204

205
تصوير دختری 

آفرينش منشور علی جعفریدر آينه
هنر

عرفان تعزيه هفتاد مظلوم20۶
ميدان وليعصرپورمحمدی

207
تعليق در اعماق 

ناصرخسروصادق وفايیآتالنتيك

208
تفريح در کلبه 

کانون سلمانفريد کشکولیوحشت

سيدمحسن تمليخای جنی20۹
ميرهاشمی

تئاتر محراب - 
تاالر کوچك

2۱0
تهمينه در هفت 

خوان رستم
کياوش زارع 

طلب
فرهنگسرای 

ارسباران
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ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

2۱۱
توطئه گران باغچه 

کلم
سميه سادات 

رنجبران 
طباطبايی

پرديس 
سينمايی 
تيراژه 2

متين حسنی توکا و قفس2۱2
پور

فرهنگسرای 
فردوس - 
مجتمع نور

عليرضا زارعتولد چهل سالگی2۱۳
تماشاخانه  
تماشاخانه 

ارغنون

عبداهلل حسينیتولدت مبارك2۱4
تماشاخانه 

فردوس-قصر 
ياس

2۱5
تولد غم انگيز پسر 

آهني
رامين سيار 

خانه هنرمنداندشتي

فريبا شاهسون توهم2۱۶
و خسرو بامداد

تئاترشهر - پالتو 
اجرا

2۱7
توی اين استوديو 

سينما تئاتر معصومه ملکیچه خبره؟
آستارا

2۱8
تياتر سعدی، 

تئاترشهر - تاالر حسين کيانیتابستان سی و دو
اصلی

عبداهلل حسينیتيتيش مامانی2۱۹
تماشاخانه 

فردوس- قصر 
ياس

محسن متين جاثليق )مناسبتی(220
ناصرخسرووفا

ايرانشهر - تاالر نيما دهقانجاودانگی22۱
سمندريان

حميد جای خالی222
همای سعادتعبدالحسينی

22۳
جايی که پياده رو 

تماشاخانهبازيگاهنيما ذاکرتموم ميشه

تئاتر مولویميالد فرج زادهالجزاير224

حامد اويسی جزيره شامپانزه ها225
تاالر هنرطهرانی

22۶
جشن بزرگ بزرگ 

بزرگ
راحله شمس 

آبادی
فرهنگسرای 

فردوس

227
جعفرخان از فرنگ 

برگشته
حميدرضا 

رحيمی
سرای محله 

تجريش

228
جمجمه ای در 

تماشاخانه - وحيد حافظیکانه مارا
استاد مشايخی

حسين فتحی جن تی وی22۹
روشن

سينما تئاتر 
المپيك

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

2۳0
جناب ميرزا با 
پنجاه سال در 
کسری از ثانيه

موج نوجواد ابراهيمی

قاسم صادقیجنجال در استوديو2۳۱
سرای محله 
جنت آباد 

مرکزی

سيداميررضا جنگ شادی2۳2
کانون سلمانابوترابی

2۳۳
جنگ ويتامين 

خنده
پدرام اويسی 

طهرانی
سرای محله 
سعادت آباد

2۳4
جنگل آرزوها 

)من آيدا را نمی 
فروشم(

سرای محله امير قاسمی
مرزداران شرقی

جنگل پرماجرا2۳5
محمدجواد 

)مهرداد( قرآن 
کيش

فرهنگسرای 
فردوس 
- مجتمع 

نور-مجموعه 
فرهنگی تهران

رضا کوچك جهان انزوا2۳۶
زاده

خانه هنرمندان 
- تاالر انتظامی

موج نوراحله تعبدیجهش بزرگ2۳7

سينما سمرقندحسين رياحیجيغ2۳8

تماشاخانه بازيگاهعلی پيله ورچراغ آخر2۳۹

تماشاخانه پندارروح اهلل نادرپورچشم عمومی240

چشم های بسته از 24۱
خواب

سيدحسام 
محمدی و حامد 

قاسمی
تماشاخانه دراما

چشم های بسته از 242
خواب

سه نقطهستاره کريمی

تئاتر شهر - تاالر فرهاد آييشچمدان24۳
اصلی

244
چند تکه لغزان بر لبه 
سران در يك وضعيت 

پيچان
تماشاخانه بارانعليرضا اجلی

سه نقطهآناهيتا زينی وندچهارصندوق245

چهل گيس و حسن 24۶
کچل

حوزه هنری - پوران مرادی
تماشاخانه مهر

تاالر جام جم همتمهدی خزلبانیچيزپارتی247

ايرانشهر - تاالر منيژه محامدیحادثه در ويشی248
ناظرزاده



ف
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حرف24۹
عباس زارع و 
مهران ايرانی

تماشاخانه - استاد 
مشايخی

250
حرف، حرف، حرف؛ 
فيليپ گلس؛ گونه 
های مرگ تروتسکی

ناصرخسروعليرضا طاهری

حرکات آيينی ژيوار25۱
ژيوار شيخ 
تاالر وحدتاالسالمی

حساب پرداخت 252
نمی شه

تئاتر شهر -تاالر کاوه مهدوی
سايه

حساب پرداخت 25۳
نميشه

ايرانشهر - تاالر هادی عامل
ناظرزاده

حقايقی درباره يك 254
ماهی مرده

آفرينش منشور هنرپريسا دستور

ايرانشهر - تاالر تينو صالحیحکومت نظامی255
سمندريان

25۶
حالج گفت: امروز 

بينی و فردا بينی و پس 
آن فردا

سه نقطهزهره بهروزی نيا

تاالر انديشهحسين عالم بخشخاتون 257

پاليزمهرآو نوریخاندان مرگ258

خانه ابری25۹
سيامك احصايی و 

حميد پورآذری
ايرانشهر - تاالر 

سمندريان

تماشاخانه دراماروح اهلل نادرپورخانه برناردا آلبا2۶0

خانه پاکيزه2۶۱
سروش طاهری و 
مانلی حسين پور

تئاترشهر - تاالر 
چهارسو

فرهنگسرای مجتبی فروهرخانه فراموشان2۶2
ارسباران

خانه نمايش داجواد خورشاخدابس2۶۳

تئاتر تهرانعلی سرابیخدای کشتار2۶4

موج نوآرزو عالیخرس2۶5

تماشاخانه ارغنونسينا نورائیخرس2۶۶

خرسی که می خواست 2۶7
خرس باقی بماند

کنش معاصرحميدرضا عسگری

خرگوش کوچولو و آب 2۶8
نبات هويجی

اميررضا توکلی و 
حميد نديمی

فرهنگسرای 
فردوس

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

فرهنگسرای مللمجتبی خمسهخرمشير2۶۹

اداره تئاتر - خانه محسن قصابيانخرمهره270
نمايش

تماشاخانه ارغنونمهرداد مصطفویخروج اضطراری27۱

ايرانشهر - تاالر شهرام کرمیخروس می خواند272
سمندريان

خسوف27۳
شقايق فتحی و 
ابوالفضل حاجی 

عليخانی
تماشاخانه سنگلج

خشم اژدها )خنده در 274
طبقه بيست و سوم(

تاالر حافظعلی احمدی

خشم شديد فيليپ 275
هوتس

تماشاخانه - استاد احسان پروال
مشايخی

خلوتکده27۶
امير حاتم طهرانی 

و حميدرضا 
بوسعدی

تماشاخانه - استاد 
مشايخی

خنده در طبقه بيست 277
و سوم

تماشاخانه بازيگاهمصطفی رهنما

اداره تئاتر - خانه ناديا فرجیخواب آرام278
نمايش

تئاتر مولوی - تاالر ليلی عاجخواب زمستانی27۹
اصلی

خواستگاری به سبك 280
مبارك

همای سعادتحميدرضا مرادی

خانه هنرمندان - مريم مالميرخواهران پاپن28۱
تاالر انتظامی

تماشاخانه ماهشقايق فتحیخوب، بد، زشت282

تماشاخانه سه نقطهداوود پورحمزهخوشبختی در اودسا28۳

خوشخبتی های 284
کوچك سوسك شدن

تئاترشهر- تاالر آزاده انصاری
سايه

خون آشام در شهر285
نسرين مصطفايی 

پور
هتل بزرگ 

فردوسی

تاالر هنربهناز مهديخواهخيمه قمرخانوم28۶

آفرينش منشور هنرحسين جرونددادگاه غيرعلنی287
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باشگاه انقالباصغر سميعیداره قلبم می گيره288

کوروش ساسانيانداستان خانواده گلس28۹
فرهنگسرای 

ارسباران - تاالر 
هنر و تجربه

داستان عامه پسند2۹0
سيدمهدی 
احمدپناه

خانه هنرمندان - 
تاالر انتظامی

2۹۱
داستان يك 

عذرخواهی از آقای 
امانوئل

پاليزاميدرضا سپهری

خانه نمايش دامسلم خراسانیدال2۹2

سينما تئاتر مدرن فرهاد راد )لطفی(داماد سرخونه2۹۳
المپيك

تئاتر مولوی - تاالر شيرين جروقیدامپزشکی2۹4
اصلی

ايوان شمس - تاالر اتابك نادریدپوتات2۹5
آفتاب

سينما کانون قدسجواد بازياراندختر گاريچی2۹۶

کنش معاصربهرام تشکردختر يانکی2۹7

دختران سرزمين 2۹8
خورشيد )ويژه بانوان(

فرهنگسراساناز درويش زاده
نياوران - تاالر اصلی

تماشاخانه ارغنونپريسا عباس زادهدخمه های شبانه2۹۹

تماشاخانه ارغنونشهاب مهرباندر۳00
خانه هنرمندان

کنش معاصرآيلين کيخايیدر اينجا۳0۱

در باب تفريحات سالم ۳02
و غيرسالم

فريبرز کريمی 
و سيداحسان 

عرفانی
تئاتر مولوی - تاالر 

اصلی

تئاترشهر- تاالر نيکو ممدوحیدر پروژه جشنواحه۳0۳
قشقايی

هليا فيلم - تتماجحميد اصغریدر سوگ کاظم اشتری۳04

درباره تصويرت از من ۳05
تجديد نظر کن

تئاترشهر - تاالر آروند دشت آرای
چهارسو

خانه هنرمندان - پريناز آل آقادرس۳0۶
تاالر انتظامی

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تاالر حافظآرش پورمحكدرنگ۳07

تاالر حافظبهار رضی زادهدرها و ديوارها۳08

ليال خوش زميندرياپری۳0۹
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

گوشه

کانون فرهنگی امام عباس قاصدزادهدزد قصه ها۳۱0
خمينی)ره(

دستگاه )مصائب ۳۱۱
دانتون(

کنش معاصرآرمين جوان

فرهنگسرای امير قاسمیدشت بزرگ مال کيه۳۱2
فردوس

سينما تئاتر ميالدزهرا ماليریدکتر خشی۳۱۳

تئاتر تهرانصحرا فتحیدکلره۳۱4

دالك باشی۳۱5
حميدرضا 
سينما تئاتر بلوارساعتچی

همای سعادتسعيد دولتیدلپيچه۳۱۶

دلشدگان )ايران ۳۱7
سرزمين بيکران(

فرهنگسرای ستاره مقدس
نياوران - تاالر اصلی

دمی در بازار هيزم ۳۱8
فروشان

تماشاخانه ماهليال ميرحسينی
حوزه هنری

دمی در بازار هيزم ۳۱۹
فروشان )مناسبتی(

ليال )فاطمه( 
ميرحسينی

فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

گوشه

سرای محله باغ محمد غزالدو کله پوك۳20
فردوس

تئاتر  بارانکيميا کاظمیدو نقطه خط صاف۳2۱

پاليزجواد خورشادوازده۳22

دوباره اون آهنگ رو ۳2۳
بزن سم

تاالر حافظداوود بنی اردالن

مکتب تهرانجالل تهرانیدور دنيا در هشتاد روز۳24

دوران خوش ۳25
بازنشستگی

خانه هنرمندان - کامران شهاليی
تاالر انتظامی

تئاتر تهرانمحمد رضايی راددوشس ملفی۳2۶

اداره تئاتر - خانه فاطمه رادمنشدوشيزگان باغ ليمو۳27
نمايش



ف
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ديابوليك، رومئو و ۳28
ژوليت

ايرانشهر - تاالر آتيال پسيانی
سمندريان

آفرينش منشور هنرفرزين حاجيلوديفونه۳2۹

راپورتهای شبانه دکتر ۳۳0
مصدق

تاالر وحدتاصغر خليلی

تتئاتر  بارانفرزان بيرقیراتکو۳۳۱

راديو تياتر شين )به ۳۳2
صورت اجراخوانی(

سه نقطه - تاالر محمدرضا جمال
خسروی

راز عروسك۳۳۳
داوود فتحعلی 

بيگی
خانه هنرمندان - 

تاالر انتظامی

سرای محله علی طربیرام شدن زن سرکش۳۳4
شميران نو

تئاتر شهر - تاالر شکرخدا گودرزیراه مهر راز سپهر۳۳5
اصلی

ايرانشهر - تاالر احمد سليمانیراهبان معبد وانگ۳۳۶
سمندريان

ربط مستقيم۳۳7
نغمه معنوی و آوا 

موج نوعقدايی

تماشاخانه بازيگاهعلی حاجيلورحمت۳۳8

تماشاخانه بازيگاهمحمدجواد غالمیرقص پروانه ها۳۳۹

مجموعه شهدای کاظم برزگررمانتيك۳40
دزاشيب

تماشاخانه - استاد محمد کرمیرنده کن۳4۱
مشايخی

تاالر هنربهرام دوست قرينرنگ رنگ نقاشی۳42

روايت عاشقانه در ۳4۳
پروژه بدن و اشيا

تئاترشهر - تاالر بابك دقيقی
قشقايی

روايت ناتمام يك مربع ۳44
خالی

موج نوميالد اردوبادی

روزهای بی تماشاخانه ۳45
باران

تئاترشهر - تاالر امين بهروزی
سايه

روزی روزگاری ۳4۶
شلمرود

فرهنگسرای علی شاه صفی
فردوس

مهران نعمت اللهیروی خط تکرار۳47
فرهنگسرای 

ارسباران- تاالر هنر 
و تجربه

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

رويای يك شب نيمه ۳48
تابستان

تئاتر تهرانمصطفی کوشکی

ريچارد سوم اجرا ۳4۹
نمی شود

تئاتر مولوی - تاالر اصغر نوری
اصلی

فرهنگسرای ابن احمد تيموریرينارد روباهه۳50
سينا

زبان کوهستانی، ايمان ۳5۱
به خود

تئاتر مولوی - تاالر علی اکبر عليزاد
اصلی

زردك و خانم کوچيك۳52
اميررضا توکلی و 

فرهنگسرای مللحميد نديمی

تئاترشهر - تاالر باقر سروشزمستان۳5۳
قشقايی

زمستونه )وقتی گرگه ۳54
مياد به خونمون(

مرضيه کمالی 
مجموعه تالشدهقان

تماشاخانه - استاد ماهانا نريمانیزمين صفر۳55
مشايخی

ارم سبزحسين ميرزائيانزن ايرونی تکه۳5۶

زنانی که به بزها خيره ۳57
شده اند

ايرانشهر - تاالر ايوب آقاخانی
ناظرزاده

آفرينش منشور هنرمحمدجواد حبيبیزندگی ضربدر چهار۳58

تئاتر محراب - رضا بهرامیزندگی برای زندگی۳5۹
فضای باز

زندگی پوست های ۳۶0
شکالتی

هاموننازنين واالجم

زندگی شيشه ای ۳۶۱
)سکته مصلحتی(

اريکه ايرانيانمحسن سراجی

زندگی من و موريس۳۶2
محمدجواد 

سه نقطهسجادی

تاالر رودکیسجاد تنهازنگوله۳۶۳

زيرخاکی )من دزد ۳۶4
نيستم(

سيدمجيد بهنام 
سرای محله دارآبادوحيد

همای سعادتحسن اسدیزيرزمين۳۶5

تماشاخانه - استاد مرضيه گنجیژاندارك در آتش۳۶۶
مشايخی

تئاتر  مولویامير اخوينساختگی۳۶7
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تئاترشهر - تاالر علی موسويانساعت بيست۳۶8
قشقايی

خانه هنرمندان - خسرو اميریساعت چهار و سی۳۶۹
تاالر انتظامی

تماشاخانه  آرمين آقانژادساکسيفون۳70
تماشاخانه دراما

تماشاخانه ارغنوناميرحسين ديانتیسالی بيداری۳7۱

تئاترشهر - پالتو شهرام گيل آبادیسپنج رنج و شکنج۳72
اجرا

تئاترشهر - تاالر مجتبی کريمیسربسته از تهران۳7۳
سايه

سينما تئاتر حميدرضا طوبايیسرتو بدزد رفيق۳74
المپيك

تئاتر شهر - تاالر نادر برهانی مرندسردار۳75
اصلی

سرزمين تهی سران ۳7۶
)قلنج آباد کله کم(

کانون فجروسرای روزبه اختری
محله اکباتان

سرگذشت دردناك ۳77
شان پالمر

خانه هنرمندان - سعيد زکی زاده
تاالر انتظامی

سرگيجه۳78
پويا صادقی وايمان 

تاالر حافظصياد برهانی

رضا روانسرناد۳7۹
فرهنگسرا ی  
نياوران - تاالر 

گوشه

خانه هنرمندان - محمدرضا تك زارعسزارين۳80
تاالر انتظامی

سعادت لرزان مردمان ۳8۱
تيره روز

آفرينش منشور هنرمريم بابايی

سفر به آيين های ايران ۳82
زمين

فرهنگسرا ی  ليدا عظيم پور
نياوران - تاالر اصلی

سفر به  نهايت دور۳8۳
محمد 

ميرعلی اکبری
تئاترشهر - تاالر 

چهارسو

تاالر هنرمحمدرضا مالکیسفر شادی۳84

تاالر وحدتحميدرضا نعيمیسقراط۳85

سکوت۳8۶
اميرعلی سی 

سه نقطهسی پور

موج نوپويا شهرابیسکوت گرد۳87

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

سالم رييس۳88
محمد اميری 

آتشگاه
سرای محله 
سعادت آباد

تاالر چليپا- انجمن وحيد ملكسماع۳8۹
خانه هنر

عمارت مسعوديهوحيد ملكسماع۳۹0

سمفونی بدن۳۹۱
منصوره علی 

مددی
فرهنگسرای 

نياوران - تاالر اصلی

سنجاب های شنگول ۳۹2
و منگول

تئاتر تهرانرضا آشفته

سنگ قيچی کاغذ۳۹۳
نادره محتشمی 

)شهابی(
مجموعه شهدای 

دزاشيب

ناصرخسروسحر ناسوتیسه جلسه تراپی۳۹4

سه خواهر۳۹5
مرتضی اسماعيل 

کاشی
تئاتر مولوی - تاالر 

اصلی

تئاترشهر - تاالر حميد امجدسه خواهر و ديگران۳۹۶
اصلی

فانوسعليرضا مرتضویسه روايت از زندگی۳۹7

کنش معاصرساعده لرستانیسه روايت از زندگی۳۹8

سه هزار و ششصد ۳۹۹
ثانيه مردن

خانه نمايش داالهام يوسفی

سه هزار و ششصد 400
ثانيه مردن

خانه نمايش داالهام يوسفی

تئاتر تهرانجابر رمضانیسوراخ40۱

402
سوگنامه باستان 
)تراژدی رستم و 

سهراب(
تماشاخانه سنگلجداريوش نصيری

سوگواری قبل از 40۳
مصبيت

تئاتر محراب - تاالر کهبد تاراج
اصلی

تئاترشهر - پالتو پوريا رحيمی سامسين گاف 404
اجرا

تاالر هنرپرستو گلستانیسيرك سيار405

خانه هنرمندان - هادی حوریسيه نامه باستان40۶
تاالر انتظامی

سينما ماندانا - تاالر جمشيد عسگریشارژ+عشق407
شماره ۳



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

مهرداد شازده کوچولو408
خامنه ای

خانه موزه  
انتظامی

شاعر40۹
ميکائيل 
تماشاخانه دراماشهرستانی

فرهنگسرای بهمن مرتضی کهنشافع محشر4۱0
- تاالر نغمه

برج آزادیجواد انصافیشال جادويی4۱۱

سرای محله زهرا نامورشانس4۱2
سعادت آباد

تئاتر  بارانآناهيتا قرچهشاه ابو4۱۳

فرهنگسرای ماندانا عبقریشاهزاده خانم4۱4
فردوس

شاهزاده خانم 4۱5
بدترکيب

تاالر هنرمريم کاظمی

سينما سروشامير اسماعيلیشاهزاده هوشنگ4۱۶

خانه موزه عزت اهلل داريوش مودبيانشايعه4۱7
انتظامی

شب جادويی )دوستی 4۱8
در قلك(

فرهنگسرای مهرهاجر پورسينا

تماشاخانه - استاد علی يداللهیشبهای تهران4۱۹
مشايخی

تماشاخانه پندارحسن دالورشبی به رنگ خون420

شراره42۱
محمدمهدی 

خاتمی
خانه موزه عزت اهلل 

انتظامی

422
شش پرفورمنس 
ايرانی با همکاری 
دانشگاه پاريس ۱0

فانوسندا شاهرخی

سه نقطهرضا دشتکیشك42۳

تماشاخانه پندارسعيد داخشك424

ايرانشهر - تاالر حميدرضا قطبیشکار مرغابی425
ناظرزاده

شکستنی با احتياط 42۶
حمل شود

موج نوهما ساداتيان

ايوان عطار پری صابریشمس پرنده427
)سعدآباد(

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

مهرداد قرآن کيششنل قرمزی428
مجموعه فرهنگی 

تهران )سينما 
ايران(

42۹
شهرزاد قصه گو 

)حرکات نمايشی ويژه 
بانوان(

فرهنگسرای هايد ذکاوت
نياوران - تاالر اصلی

فرهنگسرای بهمن بهمن بهشتیشورای حل مشکالت4۳0
- تاالر چاپلين

تماشاخانه سنگلجسيدجواد روشنشيش و بش4۳۱

تئاتر مولویحسين پوريانی فرشينيون4۳2

تئاترشهر - تاالر سيروس همتیصبح بخير4۳۳
سايه

صد سال تنهايی به 4۳4
روايت آئورليانو

سه نقطهشهرزاد گليك پور

صدا همانی که می 4۳5
شنوی نيست

باغ موزه قصرماهی عظيمی

صدسال پيش از 4۳۶
تنهايی

کنش معاصرسجاد افشاريان

موج نواشکان جنابیصور فلکی4۳7

صوراسرافيل - عهد 4۳8
جديد - باب اول

ايرانشهر - تاالر عامر مسافرآستانه
سمندريان

خانه نمايش داتايماز رضوانیضالين4۳۹

طپانچه خانم440
شهاب الدين 

حسين پور
تئاترشهر - تاالر 

چهارسو

خانه انديشمندان محمدرضا الوندطرز تهيه شوهر44۱
علوم انسانی

مجموعه فرهنگی سيروس اسنقیطاليه دار442
رفاه

خانه نمايش داايليا عابدينیظهور ناگهانی مرگ44۳

تماشاخانه بازيگاهقاسم عبداللهیعادل ها444

سرای محله شهرآراجعفر رازپوشعاشق پولکی445

ارم سبزجعفر رازپوشعاشق پولکی44۶

عاشقانه ای برای 447
عباس

ايرانشهر - تاالر سيدعلی موسويان
ناظرزاده
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تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

عاشقانه کبوتر448
ياشيل سهرابی 

برج آزادیساحلی

فرهنگسرای ندا قربان زادهعاشقانه های بی کالم44۹
نياوران - تاالر اصلی

عاشقانه های 450
مخصوص

سينما تئاتر قلهكرضا پاپی

فرهنگسرای شيال نوروزیعاشقانه های من45۱
نياوران - تاالر اصلی

تئاتر محراب - تاالر احسان مالميرعروسی خون452
اصلی

سرای محله جنت حسن عظيمیعشق آفالين45۳
آباد جنوبی

جنت آباد مرکزی، قاسم صادقیعشق وحشی454
ايوانك،

سرای محله جنت محسن افشارعشق وحشی455
آباد مرکزی

عشق وحشی45۶
سيدشاهين عاليی 

سرای محله ايوانكنژاد

عشق يا پول، مسأله 457
اين است

فهيمه بختياری
جام جم همت، 

کانون فجر، سينما 
سروش

احمد مايلعصاره مهربانی458
فرهنگسرای 

ارسباران و گلستان 
- خانه فرهنگ 

فدك

عطش خورشيد 45۹
)مناسبت ماه محرم(

مهرداد مهرابی
فرهنگسرای 

ارسباران- تاالر 
اصلی

موج نوميالد اخگرعکس منفی4۶0

اداره تئاتر - خانه حسين فرخیعلی کوچيکه4۶۱
نمايش

4۶2
علي مردان خان و 

تماشاخانه سينا نوراييخروس زري
ارغنون

مجتمع آموزشی جواد حسنلوعوجی آبادی ها4۶۳
سوده

عين القضات )غربت 4۶4
غريبه(

موج نوسهيل ظهرابی

هامونرضا فخرزادهغالم قمر4۶5

تئاتر مولوی - تاالر فرشاد منظوفی نيافاستوس 4۶۶20۱۶
اصلی

ايرانشهر - تاالر ميالد اکبرنژادفاوست4۶7
ناظرزاده

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

عباس عبداهلل زادهفرار از زندان 4۶82
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

گوشه

سعيد اميرسليمانیفراموش نامه4۶۹
فرهنگسرای 
نياوران - تاالر 

گوشه

تئاتر مولویامين اسفنديارفردا470

تاالر حافظمسعود رايگانفرشته و مرگ47۱

تئاترشهر - پالتو غالمرضا عربیفصل بهارنارنج472
اجرا وخانه نمايش

ناصرخسروزهرا حبيبیفصل کاغذها47۳

ايرانشهر - تاالر مکثفهرست474
ناظرزاده

تماشاخانه - استاد شيوا خسرومهرفوبيا475
مشايخی

فيشرآباد و 2 داستان 47۶
ديگر

آفرينش منشور هنررضا قنبرزاده

خانه هنرمندان - امير گيلقاطيغورياس477
تاالر انتظامی

قدم زدن با اسب478
مسعود شاه 

تماشاخانه ارغنونمحمدی

فرهنگسرای فريبا طالبیقدم های ماندگار47۹
نياوران - تاالر اصلی

قربانيان480
مهدی فنائيان و 
محمد خداوردی

خانه کوچك 
نمايش - دانشگاه 

آزاد

قصه عمونوروز و ننه 48۱
سرما

تاالر هنرجواد انصافی

قصه قصر يخی )اينجا 482
همه چيز قشنگتره(

خانه موزه عزت اهلل مسعود روستا
انتظامی و ابن سينا

قصه قصر يخی )اينجا 48۳
همه چيز قشنگتره(

فرهنگسرای ابن مسعود روستا
سينا

484
قصه گويی، بر اساس 
روايت قصه های هزار 
و يکشب و قصه های 

عاميانه

کوروش وفاداری
شرکت سپنتا 

فرهنگ ساز آينده 
)آموزشگاه هنرهای 

تجسمی آوارش(

قصه های من و تو و 485
رستم و شاهنامه

فرهنگسرای ابن مريم معترف
سينا

تئاتر باراننازيار عمرانیقيطريه48۶



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

کابوس شب نيمه 487
تابستان

خانه هنرمندان - شکوفه طاهری
تاالر انتظامی

کارت دعوتی برای 488
افتتاحيه من

همای سعادتنويد فرح مرزی

تماشاخانه ارغنونآرش اشادادکارنامه بندار بيدخش48۹

مهدي موسي کاريزما4۹0
خانه هنرمندانپور

تئاترشهر - تاالر عاطفه تهرانیکافه لته4۹۱
سايه

مجتمع آموزشی حسين راضیکافی شاپ4۹2
آفرينش مهر

کافيه فقط چند لحظه 4۹۳
فکر کنی

تئاتر محراب - تاالر نسيم تاجی
کوچك

خانه هنرمندان - ميالد اخگرکاناپه4۹4
تاالر انتظامی

تماشاخانه ارغنوننگين ضيايیکبوتری ناگهان4۹5

ايرانشهر - تاالر رضا کشاورزکچلو4۹۶
ناظرزاده

کدو قلقله زن4۹7
مجتبی خمسه و 

سحر پورفرج
فرهنگسرای ملل، 

سعادت آباد و 
فردوس

خانه موزه عزت اهلل محسن آزادکروکوديل4۹8
انتظامی

خانه نمايش دامارين ون  هولكکروماکی )پرده سبز(4۹۹

موج نواشکان چگينیکريستين لی500

تئاتر  بارانايوب آقاخانیکسوف50۱

تئاتر آفتابرضا حدادکشتن کفتر چاهی502

تئاترشهر - تاالر فريد يوسف پورکالرينت 50۳
سايه

تئاترشهر - تاالر سمانه زندی نژادکالغ504
چهارسو

کالغه به خونه اش 505
نرسيد

اميررضا توکلی و 
حميد نديمی

فرهنگسرای 
فردوس

فرهنگسرای ابن عاتکه حسينیکالغه چرا کچل شده50۶
سينا و فردوس

فرهنگسرای عاتکه حسينیکالغه چرا کچل شده507
فردوس

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

خانه نمايش داريحان نبی يانکلفت ها508

تئاتر محراب - تاالر هومن رهنمونکله پوك50۹
اصلی

آرش شريف زادهکلوچه های خدا5۱0
فرهنگسرای 

ارستماشاخانه 
باران

تئاترشهر - تاالر ميثم عبدیکمدی استشمامات5۱۱
قشقايی

تئاترشهر - تاالر اميرکرباليی زادهاستندآپ کمدی5۱2
قشقايی

تماشاخانه پندارعلی پيله ورکمدی سياه5۱۳

ناصرخسروسميرا رحيمیکمی چای5۱4

تماشاخانه پندارشايان فيروزیکه5۱5

فرهنگسرای مونا ارسطوکهن بوم و بر5۱۶
نياوران - تاالر اصلی

تئاترشهر - تاالر نصير ملکی جوکوال و هملت 5۱7
قشقايی

سرای محله ياشار رازپوشکی به کيه5۱8
زعفرانيه

پرديس سينمايی احسان مهدیکيك تولد5۱۹
کوروش

پرديس سينمايی احسان مهدیکيك تولد520
کوروش

خانه نمايش دارضا فتح الهیگاردونی52۱

تماشاخانه ارغنونفرشاد قاسمیگاری گت گت522

سرای محله دارآباد، جعفر رازپوشگاومون زاييد52۳
اوين و شهرآرا

گردش عادی خون 524
و برف

خانه هنرمندان - آرش طاهرخانی
تاالر انتظامی

تماشاخانه سنگلجعباس عبداهلل زادهگرگ دختر525

گرگ های دوست 52۶
نداشتنی

عليرضا جعفری 
مرام

فرهنگسرای 
نياوران و ابن سينا و 

سينما ماندانا

سينما سمرقندسيدجواد منافیگرگيم و گله می بريم527
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تاالر وحدتئاسو نادریگروه آوای پارسيان528

گروه ايران بانو )ويژه 52۹
بانوان(

تاالر وحدتپرديس خسروی

تاالر وحدتمهرسيما سعادتگروه نائيريکا5۳0

تماشاخانه  بازيگاهزهرا قاسميانگل گاو زبان5۳۱

تئاتر محراب - تاالر النا آهیگلدونه خانم5۳2
اصلی

آفرينش منشور هنرسارا داروفروشگمشده در يانکرز5۳۳

خانه نمايش داهرش آرمندگنبدگاه5۳4

برج ميالديعقوب قهرمانیگنجليك5۳5

گهواره کهن )کوی 5۳۶
عشق بانوان(

فاطمه مدنی 
)نگين(

فرهنگسرای 
نياوران - تاالر اصلی

تئاترشهر - تاالر حميد مرادويسیگور به گور5۳7
اصلی

گيه امرت )زندگی 5۳8
بدون مرگ(

فرهنگسرای مونا عزيزی
نياوران - تاالر اصلی

موج نومنصور صلواتیالبراتوار5۳۹

الت و شکالت540
حسين فتحی 

روشن
سينما تئاتر 

المپيك

تاالر هنرآناهيتا غنی زادهالکی54۱

وحيد فروزندهلپ گلی و بز شاخ طال542
فرهنگسرای 

بهمن - تماشاخانه 
مبارك

لکوموتيوران54۳
بابك سعيديان و 

مهال صالحی
خانه هنرمندان - 

تاالر انتظامی

ليلی نام تمام دختران 544
ايران زمين است

تئاتر  بارانامير مهندسيان

ايرانشهر -پاليزپارسا پيروزفرماتريوشکا545

آفرينش منشور هنرمنيژه رئيسیماج ماس مانگ ماه54۶

ماجرای آقا ماهه و 547
خورشيد خانم

حسين بلبل آبادی
فرهنگسرای 

بهمن - سرای محله 
سعادت آباد

ماجرای عجيب سگی 548
در شب

حميدرضا خسروی 
تئاتر  بارانلرگانی

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

خانه مشقبابك والیمار و پله54۹

اداره تئاتر-خانه علی حاج مالعلیماز550
نمايش

ماشينيست55۱
مهدی مشهدی 

تئاتر مولویکاظمی

تاالر امام علی محمد نوروزیمأموريت ويژه552
)ع(- شهرداری

تئاتر  بارانمحمد يعقوبیماه در آب55۳

تماشاخانه ارغنونحامد ادوایماه و پلنگ554

تئاتر مولویابوالفضل کاهانیمايبر555

فرهنگسرای محمود تيموریمبارك کجاست؟55۶
ارسبارانو فردوس

مبارك و غول شهر 557
)نجات تهران(

فرهنگسرای ابن سپيده اقدامی
سينا

مثل آب برای شکالت558
ابراهيم پشت 

کوهی
ايرانشهر - تاالر 

سمندريان

تئاتر تهراناحسان گودرزیمثل شلوار جين آبی55۹

تئاتر محراب - مهران رنجبرمجلس اشياء5۶0
فضای باز

تماشاخانه ارغنونپويش فروزندهمجلس سنگ5۶۱

تئاترشهر - تاالر محمد رحمانيانمجلس ضربت زدن5۶2
اصلی

مجلس نقالی بيژن 5۶۳
و منيژه

تماشاخانه پاليز - شاهو صالحی
تاالر شماره ۱

همای سعادتسوگند فيروزیمجنون تر از مجنون5۶4

اداره تئاتر - خانه احمد مايلمحال هم ممکن است5۶5
نمايش

5۶۶
محاله فکر کنيد 

اينطوری هم ممکنه 
بشه

تماشاخانه - استاد اميرقاسم ستوده
مشايخی

باغ موزه قصراميد عزيزیمخمصه5۶7

تئاترشهر- تاالر شهاب آگاهیمده آ5۶8
قشقايی



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

مراقب تيرهای مشقی 5۶۹
باش

تماشاخانه پنداراشکان آريانا

سينما تئاتر حافظحسين رياحیمرحوم دوشلواره570

سينما تئاتر حافظپوريا وزيریمرحوم دوشلواره57۱

مرد بالشی572
محمد يعقوبی و 

تئاتر  بارانآيدا کيخايی

انديشه معلم-سرای ياشار رازپوشمرد سه زنه57۳
محله زعفرانيه

تماشاخانه - استاد مهرنوش دارامرده فروش574
مشايخی

هليا فيلم - تتماجاميرحسن غفاریمردی سگ شد575

مرز57۶
بريتا شارم و جعفر 

فرهنگسرای سرومهياری

مرز577
بريتا شارم و جعفر 

مهياری

فرهنگسرای 
انديشه 

)فرهنگسرای 
شفق(

کنش معاصرهوشنگ هدايتیمرسانا578

تئاتر مولوی - تاالر مازيار سيدیمرسوالت پطرزبورگ57۹
اصلی

خانه فرهنگ نورعاتکه حسينیمرغ هپل580

تماشاخانه بازيگاهنيما ذاکرمرگ58۱

تماشاخانه ارغنونامين آبانمرگ زنان زرد582

مرگ طبليه که يه بند 58۳
صداش بلنده

خانه هنرمندان - پويان درزی
تاالر انتظامی

پاليزيوسف باپيریمرگ هوتن584

فرهنگسرای ابن فرشاد نيریمزاحم و مراحم585
سينا

تاالر حافظستاره امينيانمستأجر58۶

برج آزادیناصر آويژهمش مش قلی خان587

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تئاتر محراب - تاالر سيدحسن حسينیمضحکه سرير مردگان588
کوچك

تئاتر  بارانحسين کيانیمضحکه شبيه قتل58۹

مضحکه غول چراغ 5۹0
جادو

تماشاخانه - استاد مهدی ملکی
مشايخی

تماشاخانه سه نقطهمحسن ستوده نيامضرات دخانيات5۹۱

تماشاخانه سنگلجاحسان حاجی پورمعاشر5۹2

تئاتر مولویمحمد اله دادیمکعب5۹۳

تماشاخانه ارغنونرضا جعفر مدارملکه زيبای لی نين5۹4

خانه نمايش داهژير مرادیمن5۹5

موج نوباران کوثریمن، بانکو5۹۶

5۹7
من جای ديگری ام، 
با من از جای ديگری 
حرف بزن )تايمينگ(

تماشاخانه پندارسياوش حيدری

ايرانشهر - تاالر حميد شريف زادهمن خيال تو نيستم5۹8
ناظرزاده

من شنگول و منگول 5۹۹
نيستم

مجتبی خمسه 
موسوی

فرهنگسرای ابن 
سينا

پرديس سينمايی عليرضا غنچیمن فقط عاشق اينم۶00
کوروش

من کودکی بودم که ۶0۱
زود بزرگ شدم

تماشاخانه درامارسول حق نژاد

۶02
من همونی نونی ام که 
بابام الی کتابش می 

گذاشت
تماشاخانه - استاد سارا شيرازی

مشايخی

خانه نمايش داعليرضا پورهاشممن يك روشن فکرم۶0۳

تماشاخانه - استاد راضيه رفيع زادهمن، تو، ما، شما۶04
مشايخی

۶05
من، من نيست دشمن 
است و دشمن لجن 

است
خانه هنرمندان - ميالد محمدی

تاالر انتظامی

منظوم مرکب خوانی ۶0۶
فزت و رب الکعبه

محسن حاج 
حسينی

تماشاخانه - استاد 
مشايخی
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ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تاالر حافظعلی فرحناكمنظومه۶07

منو نيل سايمون ۶08
يهويی

تماشاخانه بازيگاهسهراب رستمی

فرهنگسرای سعيده ترکاشوندمهربانو۶0۹
نياوران - تاالر اصلی

آفرينش منشور هنرسينا ظفریمهمان ناخوانده۶۱0

مورچه ای که راه خانه ۶۱۱
اش را گم کرده بود

سه نقطهجالل حسن وند

مورچه قرمزی۶۱2
عليرضا جعفری 

مرام
سينما ماندانا - تاالر 

شماره ۳

آفرينش منشور هنرمهدی علی نژادموسيقی مجلسی۶۱۳

موسيو ابراهيم و گل ۶۱4
های قرآن

عليرضا کوشك 
کنش معاصرجاللی

موش بال، جوجه طال۶۱5
محسن عرب 

اميری
فرهنگسرای 

خاوران

تماشاخانه ارغنونبهادر آذریمونوليزر۶۱۶

می سی سی پی ۶۱7
نشسته می ميرد

تاالر وحدتهمايون غنی زاده

تماشاخانه فردوسمرتضی شريفميليونر يهويی۶۱8

فرهنگسرای بنفشه اميریمينياتور۶۱۹
نياوران - اصلی

تاالر حافظافسانه زمانیناسور۶20

تماشاخانه سنگلجکوروش سليمانیناگهان پيت حلبی۶2۱

نامه های عاشقانه از ۶22
خاورميانه

پاليزکيومرث مرادی

خانه هنرمندان - احسان عرفانینان سال های جوانی۶2۳
تاالر انتظامی

تئاتر مولوی - تاالر مسعود طيبینبرد گاليله۶24
اصلی

تماشاخانه ارغنوندالرام اسدینبش قبر۶25

تئاتر محراب - تاالر مهران خوش بيننبش قبر۶2۶
کوچك

نسبت خونی۶27
سجاد 

اميرمجاهدی
تئاتر مولوی - تاالر 

اصلی

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

نشانه ها۶28
ناصر حميده 

سرای محله ايوانكابوالمعالی

مکتب تهرانجالل تهرانینقره ای۶2۹

نقطه کور۶۳0
اميرعباس 
خانه نمايش داخراسانی

عمارت مسعوديهمحمدرضا اصلینگاهمان می کنند۶۳۱

نمی دونم يا بغضی که ۶۳2
نمی ترکد

تئاتر مولویعلی بيگدلی

تئاتر شهر - تاالر امير دژاکامننه دالور و فرزندانش۶۳۳
چهارسو

نه من، مونولوگ، در ۶۳4
مضار توتون

مکتب تهرانعليرضا طاهری

نوك مگسك زير ۶۳5
دشمن

تئاتر محراب - تاالر مهدی رحيمی
کوچك

کنش معاصرسيما تيراندازنيازمندی ها۶۳۶

تماشاخانه ارغنونندا هنگامینيم روز اسکاتلند۶۳7

ايرانشهر - تاالر ملودی آرام نياهاروی۶۳8
سمندريان

فانوسمهشيد حسينيانهتل ايران۶۳۹

پرديس سالمتسيدياسين رادمندهتل سه ستاره۶40

هدشات۶4۱
ساغر خواجه 

اميری
تماشاخانه - استاد 

مشايخی

تاالر هنرعبداهلل آتشانیهديه اسرارآميز۶42

موج نوبهزاد غالمیهذيان۶4۳

تماشاخانه دراماآزاده عالم فلکیهزار پروانه طال۶44

تئاتر محراب - تاالر برکه فروتنهزار و يك مکر۶45
اصلی

شهيد واعظی - ميثم يوسفیهفت خوان۶4۶
تاالر پرواز

هفت خوان هملت۶47
محمدجواد 

تئاتر  بارانسجادی



ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

تماشاخانه دراماروح اهلل نادرپورهفت طبقه۶48

هفت هشتم۶4۹
علی برجی و حميد 

اصغری تتماج
اداره تئاتر - خانه 

نمايش

فانوسسامان ارسطوهمان باش که نيستی۶50

تئاتر  بارانحسين کيانیهمسايه آقا۶5۱

هليا فيلم - تتماجعلی برجیهمسايه آقا۶52

کنش معاصرعلی افضلهملت۶5۳

هملت در روستای ۶54
مردوش سفلی

خانه موزه عزت اهلل مهرداد خامنه ای
انتظامی

فرهنگسرای دانيال شهرياریهمه پسران من۶55
نياوران - فضای باز

همه چيز می گذرد، تو ۶5۶
نمی گذری

خانه هنرمندان - وحيد نفر
تاالر انتظامی

کنش معاصرسهيل قنادانهنر۶57

اداره تئاتر - خانه عرفان ابراهيمیهنرور۶58
نمايش-موج نو

بنياد خيريه اميد حميد پورآذریهنگامی که۶5۹
مهر

سرای محله علی پورطيببهوای شهر من۶۶0
سعادت آباد

موج نوآرش طاهرخانیهوراشيوشو۶۶۱

تئاتر مولوی - تاالر احمد سلگیهويت پروانه های مرده۶۶2
اصلی

تماشاخانه ارغنونشايان قنادزادههياهو۶۶۳

تاالر حافظفرزاد امينیهيپوليت۶۶4

تئاترشهر - تاالر سياوش طهمورثهيچ در هيچ۶۶5
قشقايی

هيچ کس صدای من ۶۶۶
را نشنيد

خانه نمايش داعطا عمادی

آفرينش منشور هنرمسعود ترابیهيله۶۶7

ف
تاالر اجرانام کارگرداننام نمایشردی

و باز هم عشق۶۶8
محمدرضا 
شهيد چمراناسماعيلی

مجموعه تالشسوران قادریواليوم صد۶۶۹

سينما پيام تهرانعبدالرحمن قادریواليوم صد۶70

امير اسماعيلیوايستا دنيا۶7۱
مجموعه فرهنگی 

تهران )سينما 
ايران(

وايستا دنيا۶72
امير مهاجر 

سلطانی
مجموعه فرهنگی 

تهران )سينما 
ايران(

وقايع اتفاقيه مفقود ۶7۳
البدر

ناصرخسرومريم جليلی

ويديوکال 2 )تماس ۶74
تصويری 2(

موج نوپانته آ آرمان فر

تئاتر  بارانافشين احمدزادهويرانی۶75

فرهنگسرای سعيد بصيریی دونگ ی دونگ۶7۶
پرديس سالمت

ايرانشهر - تاالر ژاله صامتیيادم ترا فراموش۶77
ناظرزاده

ايرانشهر - تاالر محمد مساواتيافت آباد۶78
سمندريان

يرما۶7۹
اشکان صادقی و 

تاالر حافظالهام شکيب

يك اسم يه کلمه ای ۶80
که م ك ش داره

فانوسپونه پارسايی

حوزه هنری - فريد يوسفيك شاخه گل سرخ۶8۱
تماشاخانه ماه

يك روز پُرماجرا ۶82
برای آقای فالنتين

داريوش 
مودبيان

خانه موزه  
انتظامی

يك شاخه گل سرخ ۶8۳
)مناسبتی(

شهيد حيدری - مريم بحيرايی
منطقه ۹

يکی بود يکی نبود ۶84
)قصه گاو زنگوله پا(

مهرداد قرآن کيش
مجموعه فرهنگی 

تهران )سينما 
ايران(

سيروس يه گربه، يه ماهی۶85
سپهری

فرهنگسرای 
بهاران
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شماره تلفنعنوان خدمت

20۱۱7اعالم خرابي تلفن

۱۱0ستاد خبري نيروي انتظامي

۱۱۳ستاد خبري وزارت اطالعات

۱۱5مرکز اورژانس تهران

۱۱۶ستاد خبري حفاظت اطالعات نيروي انتظامي

۱۱8مرکز اطالعات تلفني

20۱۱۹ساعت گويا

۱2۱شرکت توزيع نيروي برق منطقه اي تهران

مرکز ارتباطات مردمي شرکت آب و فاضالب استان 
۱22تهران )امدادآب تهران(

۱2۳اورژانس اجتماعي بهزيستي

۱24سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کاال و خدمات

۱25سازمان آتش نشاني

۱2۶رزرو مکالمات تلفن بين شهري

۱27اعالم خرابي تلکس

۱2۹قوه قضائيه – مشاوره قضايي

۱۳۳رزرو تاکسي تلفني

۱۳4هواشناسي کشور

۱۳۶ستاد خبري سازمان بازرسي کل کشور

۱۳7مرکز ارتباطات مردمي شهرداري تهران

۱۳8ارتباطات مردمي وزارت کشور

۱۳۹شرکت قطارهاي مسافري رجاء

۱40ارايه کد پستي

۱4۱اطالع رساني گوياي راه و ترابري

۶45۱۱سازمان حج و زيارت

20۹0واحد ارتباطات مردمي شرکت مخابرات استان تهران

۱4۳اطالع رساني خدمات درماني

۱44نداي قرآن

۱47ارايه اطالعات امداد رساني زلزله و

۱48صداي مشاور

۱4۹نداي بهداشت

۱۶2روابط عمومي صدا و سيما

۱42اطالعات بيمه ای تامين اجتماعی

ارايه دهنده اطالعات مربوط به نام ، نشاني و شماره تلفن 
۱۹۱داروخانه هاي شبانه روزي

۱۹2تقويم روز و اوقات شرعي

۱۹۳مرسوالت پستي

۱۹4مرکز پيام امداد گاز

۱۹5رزرو تلفن بين الملل

پيگيري شکايات ثبت و انجام مکالمه هاي بين شهري و 
۱۹۶بين الملل از طريق اپراتور

۱۹7دفتر نظارت همگاني بازرسي کل ناجا

۱۹8ارتباط با سيستم فراخوان

۱۹۹اطالعات پرواز

مرکز ارتباطات مردمي شرکت ارتباطات سيار از طريق 
0۹۱2۹۹۹0تلفن ثابت

مرکز ارتباطات مردمي شرکت ارتباطات سيار از طريق 
۹۹۹0تلفن همراه

۱8۱8سامانه پرداخت صورتحساب تلفن ثابت

88۱۱۱تلفنخانه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

۶450۱سازمان بيمه تامين اجتماعي

۹ -88۹0۱22۶ سازمان بهشت زهرا )آمبوالنس(

 2020سامانه پاسخگويی و ارائه سرويس ADSL مخابرات

شماره پیامکعنوان خدمت

۳000۱۳7مشکالت شهری )شهرداری(

رهگيری نامه پستی )ابتدا حرف R را و بعد شماره روی 
200044۱رسيد پستی ارسال شود(

) filight – cod 2000444اطالعات پرواز )با فرمت

) currency-name 2000444نرخ ارزهای رايج )با فرمت

۳000424۶اطالع رسانی تخلف تاکسی )شماره پالك ماشين ارسال شود(

اخذ خالفی ماشين )عدد عمودی کنار کارت ماشين 
۱۱0۱202020ارسال شود(

استعالم کارت سوخت )عدد عمودی کنار کارت ماشين 
۳0005050ارسال شود(

دريافت قبض تلفن همراه )با فرمت : تاريخ شروع – تاريخ 
۳000۹انتها ارسال شود(

تلفن های ضروری



۱۳۹۶سالنامه تئاتر ايران |

۳00072ايجاد پست در پرشين بالگ

)word-to-traslate( 2000444لغت نامه آريان پور

ديکشنری )لغت مورد نظر را ارسال و قبل از آن در سايت 
wwwsms2himcom ۱000۳84 عضو شويد( 

200050خدمات بانك اقتصاد نوين

200022خدمات بانك سپه

2000۳۳۳خدمات بانك ملت

20000خدمات بانك سامان

2000۹۱۱خدمات بانك کشاورزی

2000۶0خدمات بانك صادرات

200070خدمات بانك تجارت

2000۹۱۶اوقات شرعی

اطالعات هوا ) پيش شماره شهر مورد نظر بدون صفر 
۱000۳05ارسال شود (

خ ايران زمين جنوبی 4444۱۱۱۱
م پونك-مجتمع تجاری بوستان 444۹80۶4

انتهای قلعه مرغی 55۶77۳۶۶
انتهای خقلعه مرغی 5578242۹

بلوار شهيد اشرفی اصفهانی 444424۹۳
بلوار فردوس غرب 25-44۱02۶۱5,44۱44224

خ۶ بيمه)اکباتان(-مجتمع تجاری فاز ۳ اکباتان 44۶۶۶۶۶۶
خ شريعتی-باالتر ازخ يخچال 22۶۱۹2۱۳

خ شريعتی-ابتدای خ بهشتی-نرسيده به انديشه 8845۶۶44
خ مطهری-بعد از چهارراه سهروردی 884۱7525

م امام حسين-خ گرگان 77۶08۳74
م شهيد نامجو-خ پازوکی77572847
تهرانپارس-خ۱۳۱شمالی77۳۳2۹2۹

خ سهروردی شمالی-خ هويزه غربی887۳444۹
خ طالقانی-خ بهار شمالی 77۶۳8855

خ مفتح-خ بهارشيرازتلفن تماس: 5-88۳228۳۳
تجريش-مقدس-روبروی اداره برق تلفن تماس: 22720۹0۹

تجريش-مقدس-ابتدای خ شريعتی تلفن تماس: 2-222۱۶00۱
مقدس-خ دربند 2272۱۱۱۱

بزرگراه صدر-خ قيطريه 222۳0۹0۹
خ سهروردی شمالی-باالتر از مطهری

خ مطهری-نرسيده به خ مفتح ۶7-885۱2۹۶۶
تهرانپارس-م پروين77۳۳۱۳۹۹

خ تهرانپارس-اتوبان باقری770۶520۱
خ رسالت-خ فرجام  778۹7۱2۳
م رسالت-خ هنگام 7744۹۱84

بزرگراه رسالت-خ بنی هاشم 7-22۳0۳52۶
م هروی-تپه شمس آباد 22۹425۹4

خ رسالت-چهارراه سرسبز 778085۳۹
م رسالت-خ55 شمالی7720۹04
م الغدير-خ دالوران77224280
مالغدير-خ دالوران 77208۶۳۹

م رسالت ۱۱-774۹72۱0
باالترازپل سيدخندان 228۶8782,228۶2252

جاده قديم کرج-شادآباد-بلوار ۱7شهريور۶۶80554۹
خ شهيد آقابابائيان-بين بزرگراه آيت اله سعيدی ۶۶228۶88

نازی آباد-خ مدائن 55075۶۶4
شهرك وليعصر ۶۶20۳۹۳0,۶۶2228۱7

خ تهرانپارس-خ جشنواره 77۳5۹0۳۱
نارمك-ضلع غربی منبوت 77۹05۶۹5,77۹0472۶

نارمك-منبوت ۱-77۹۳۶000
خ آيت اله مدنی 774405۹8

خ۳0متری نارمك 77۹54۹۳۹,77۹54۹5۹
خ وليعصر-نبش خ مطهری 88725505

بلوار کشاورز-خ فلسطين جنوبی 88۹7۶50۹
بلوار کشاورز-خ فلسطين جنوبی 88۹7۳4۳4

ضلع جنوب شرقی م وليعصر ۶۶48857۶
تهرانسر-نبش بلوار گلها و بلوار الله 44520۶۹۱

بزرگراه افسريه ۳۳80۳7۳7
خ کارگر جنوبی 55۳۶۶۶55,55۶۶۶۳۳

انتهای ياخچی آباد-شهرك وصال 5500۹۹۹۹

۱000۳۹2ساعت کشور ها ) نام کشور ارسال شود(

۱000۳۹4مکان های ديدنی هر شهر

۱000۳۹۶مسافت بين شهر ها

۱000400 آخرين بازی های کامپيوتری

۱00040۱جديد ترين نرم افزار ها

۱000۳55اطالع از اينکه دامين مورد نظر رجستر شده يا خير

 Bourse بورس )نرخ سهام يك شرکت بنويسيد
) sompany-id2000444

 Bourse بورس– ) بيشترين افزايش قيمت بنويسيد
) high2000444

 Bourse بورس – )کمترين افزايش قيمت بنويسيد
) low2000444

2000000اعالم نتيجه کنکور قبل از قرارگرفتن در سايت سنجش

۳00085۳0شکايت از مهدهای کودك

دفتر امور مشترکين تلفن همراه



هتل های تهران
آريا ، خيابان آزادی، نرسيده به ميدان آزادی ۶۶00۹۹0۳

آزادی ، خيابان سميه، بين خيابان مفتح و فرصت 
88842480

آسيا ، خيابان ملت ، سه راه اکباتان۳۳۱۱8۳20 
آورين ، ميدان انقالب، اول کارگر شمالی۶۶42۹82۹ 

اطلس ، خيابان طالقانی، چهارراه سپهبد قرنی88800407 
اميد ، بلوار کشاورز، خيابان ۱۶ آذر، نصرت شرقی 

 88۳۱2۹5۳
امير ، خيابان طالقانی، بين خيابان ايرانشهر و فرصت 

88824505
ايران ، باالتر از ميدان وليعصر، روبروی سينما استقالل 

88۹0۳۱۶۶
ايرانشهر ، خيابان ايرانشهر جنوبی، بين سميه و انقالب 

8882۱۹24
آرمان ، خيابان سعدی جنوبی، خيابان اکباتان۳۳۹20۶00 

البرز ، خيابان وصال شيرازی، نبش خيابان بزرگمهر 
۶۶4۹7۹۶۳

البرز ، خيابان وصال شيرازی، نبش خيابان بزرگمهر 
۶۶4۹7۹۶۳

المپيك ، اتوبان تهران کرج، ضلع غربی استاديوم آزادی 
  44۱۳4200

بلور ، انتهای خيابان سپهبد قرنی، نرسيده به پل کريمخان 
88848585

بولوار ، بلوار کشاورز، مقابل پارك الله88۹58۱7۶ 
پارت ، خيابان آزادی، نرسيده به ميدان آزادی ۶۶00۶۶78

پارسا، خيابان وليعصر، چهارراه طالقانی ۶۶4۶۹2۱۱
پارسيان ، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع اوين 2207۳0۳8

پارسيان ، خيابان طالقانی، بين حافظ و وليعصر ۶۶4۶۶285
پارسيان اوين، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع 

اوين220۹0425
پارسيان نو ، تقاطع بزرگراه شهيد چمران 2204704۱

پاسارگاد ، خيابان آزادی، خيابان جمالزاده  ۶۶۹25۳۳8 
پامچال ، مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربيت معلم 

۶۶7208۳۹
پرستو ، خيابان جمهوری، بين حافظ و ميرزا کوچك خان  

  ۶۶4۱8۶2۳
پيروز، ميدان راه آهن، اول خيابان وليعصر 55۳7۶474 
توچال ، خيابان ولنجك، تله کابين توچال  227۱27۳۳ 

جهان ، خيابان وليعصر، چهارراه طالقانی ۶۶4۶۳0۳۳
حافظ ، خيابان فردوسی، کوچه بانك۶۶00۱۳۶7 

خيام ، خيابان اميرکبير، مقابل گاراژ کيوانمهر ۳۳۹۱۱4۹7
رامتين، خيابان وليعصر، باالتر از سه راه بهشتی 

887۱85۹۳
رودکی ، خيابان انقالب، خيابان رودکی ۶۶00۶۳20

زيبا ، ابتدای خيابان سعدی  ۳۳۹0۹4۳8
ساسان ، خيابان شريعتی، نرسيده به وزارت بهداری 

7750۱08۳
سروش ، ميدان فردوسی، خيابان فرصت 88824۹75

سعدی ، خيابان جمهوری، خيا بان الله زارنو  ۳۳۹۳0422 

سفير، خيابان شهيد مفتح، روبروی درب غربی ورزشگاه 
شيرودی 88825705 

سيمرغ ، خيابان وليعصر، باالتر از سه راه 
بهشتی887۱۹۹۱۳ 

شايان، ميدان راه آهن، خيابان وليعصر 55۳۹577۱
شمشك، جاده لشکرك 22۱۳552۹۱2

شمشکشيان، بزرگراه صدر، بزرگراه بابايی 22۹47۹25
شهر، 77۶00047انتهای خيابان دماوند، سه راه تهرانپارس

شيراز، خيابان سعدی شمالی، باالتر از مخبر ۳۳۹27548
فارس ، خيابان سعدی جنوبی۳۳۱۱۱۹7۶ 

فردوسی ، خيابان شهيد تقوی، کوچه بهداشت220588۳5
فرديس ، خيابان سميه، خيابان فرصت88820۹5۱ 
فرصت ، خيابان فرصت، حد فاصل خيابانهای سميه و 

انقالب888۳۶775 
فيروزه ، ميدان امام خمينی، خيابان اميرکبير ۳۳۱۱۶2۱7

قدس ، خيابان استاد نجات اللهی، خيابان 
شاداب8880۱4۹0 

قناری ، خيابان سميه، بين مفتح و فرصت 888۳۹0۹۹
کارون ، خيابان وليعصر باالتر از فروشگاه قدس 8880۶040

کوثر ، ضلع شمال شرقی ميدان وليعصر 888۹۱۶۱5
گلستان ، خيابان حافظ، ميدان حسن آباد۶۶725۶۶0 

الله ، خيابان دکتر فاطمی، جنب سازمان آب  88۹۶55۱7
مارليك ، خيابان مفتح، نبش خيابن سميه88۳2800۹ 

مرمر، خيابان شهيد سپهبد قرنی8882052۱ 
مرواريد ، ميدان هفت تير، روبروی مسجد الجواد 

88۳00750
مشهد ، خيابان آزادی، نرسيده به ميدان آزادی ۶۶00۹۹0۳

مينا ، خيابان مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربيت معلم 
888۳۹8۱8

نادر ، ميدان هفت تير، خيابان قائم مقام فراهانی 
8884۱۶57

نادری ، خيابان جمهوری، مابين سی تير و فردوسی 
 ۶۶7207۹۱

نادری نو ، خيابان جمهوری، خيابان گوهرشاد ۶۶00۹5۳2
ورزش ، خيابان فاطمی، خيابان حجاب 88۹57۹۱0

وصال، خيابان انقالب، اول خيابان وصال ۶۶00۳002
هالی ، خيابان قرنی، نرسيده به چهارراه طالقانی 

878070۳7
هتل بزرگ ، خيابان وليعصر، نبش استاد مطهری 

887۱۳857
هتل بزرگ ارم ، ميدان ونك، بزرگراه حقانی222۶۶5۹۹

هتل بزرگ فردوسی ، خيابان فردوسی، خيابان 
فروغی۶۶7۱۱44۹

هما ، ميدان ونك، خيابان وليعصر887۹725۹
هويزه ، خيابان طالقانی، نبش استاد نجات الهی88۹0482۳ 

شرکت های هوايی بين المللی
 آسمان ، ميدان آزادی ، جاده کرج ۶۶0۳5۳00

آليتاليا ، ميدان آفريقا 887۱۱5۱2
امارات ، خيابان وليعصر 8۱۳45

امارات ، ميدان آرژانتين ۹-8872۳7۶8

اير فرانس ، خيابان انقالب ۱7-۶۶704۱۱0
ايراينديا ، مطهری ، دريای نور ۶۶004۶۱7

بريتيش ايزوز ، خيابان وليعصر 22045477
پيآيای ، استاد نجات اللهی ۹-888240۹5

ترکيش ، خيابان وليعصر 2۳54۶
ترکيش ايرويز ، مطهری بين دريای نور و کوه نور 

887۳7۳8۱
ژاين اير الين ، استاد نجات اللهی ۱۹-888082۱7

سوئيس اير الين ، ميدان آرژانتين اول بخارست 
88748۳۳2

کاالم ، وليعصر، روبه روی پارك ملت 22044757
کاسپين ، عباس آباد ، بعد از ميرداماد ۱-887۳۶۹۳0

گرجستان ، خيابان مطهری ۶02۱-885۳0۶25
گلف اير ، وليعصر ، باالتر از ميرداماد 2225۳274

لوفت هانزا ، خيابان خالد اسالمبولی 20-8872۶2۳0
لوفت هانزا ، خيابان خالد اسالمبولی 2-887۶2۳0

سفارتخانه ها
آذربايجان: فرمانيه - خ شهيدصالحی - خ شهيدوطن 

پور222۱2554, 222۱5۱۹۱ ،222۱7504
آرژانتين:  م آرژانتين - ساختمان بانك تجارت887۱۶244, 

887۱258۳ 887۱82۹4 ,887۱۹۱8۹
آفريقای جنوبی خ ولی عصر - نرسيده به تجريش5 

227۱۹5۱۶ ۹-227028۶۶
آلمان : خ فردوسی۳۳۱۱4۱۱۱, ۳۳۹۳220۱, 

۳۳۱۱۹88۳ ,۳۳۹08474 ۳۳۹0۳7۶7
اتريش م آرژانتين887۱075۳, 2204۱7۶4, 887۱0۱80 

887۱0778
اردن : خ انقالب - خ رازی  ۶۶7048۳۳, ۶۶7048۳8 

۶۶700۶57
اروگوئه :  بزرگراه آفريقا - بعد از پمپ بنزين220520۳0 

220520۳0
ازبکستان :  خ پاسداران - باالتراز چهارراه شهيدلواسانی 

222۹۹۱58 228۳207۱ ,222۹۹780
اسپانيا  : خ ولی عصر - باالتر از بلوار ميرداماد 225۶8۶8۱-4

استراليا :  خ خالداسالمبولی887۱۶4۱5, 8872445۶ 
88720484 ,887204۹0

اسلوواك  : خ ولی عصر - نرسيده به خيابان 
تجريش224۱۱۱۶4, 2240۶4۹5 224۱۱۱۶4, 

2240۶4۹5
اسلوونی :  خ پاسداران - باالتر از سه راه فرمانيه2280222۳ 

22282۱۳۱
افغانستان :  خ شهيدبهشتی - خ پاکستان887۳7۱5۱, 

887۳5۶00 887۳5۶00 ,887۳5040
اکراين :  م ونك - خ ونك880085۳0, 88005۶50, 

88007۱۳0 880۳4۱۱۹
الجزاير - ولنجك - خ شانزدهم224200۱5 224200۱7
امارات متحده عربی :  خ قائم مقام فراهانی887۱725۱, 

887۱8822 8872۶۶27 ,887۱۶8۶5
انگليس :  )بريتانيا( خ فردوسی۶۶7050۱۱ ۶۶7۱07۶۱, 
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۶۶700720
اندونزی  : خ قائم مقام فراهانی 887۱725۱, 887۱۶8۶5, 8872۶۶27 887۱8822

ارمنستان :  خ انقالب - خ رازی۶۶7048۳۳, ۶۶7048۳8 ۶۶700۶57
اوگاندا  : خ شريعتی - خ ملك77۶4۳۳۳5 77۶4۳۳۳7

ايتاليا :  خ حافظ - خ نوفل لوشاتو۶۶72۶۹55 ۶۶72۶۹۶۱
ايرلند :  فرمانيه - کامرانيه شمالی222۹7۹۱8, 2280۳8۳4, 228۳۳7۳۱ 2228۶۹۳۳
بحرين :  بزرگراه آفريقا - قبل از جهان کودك88772847, 88775۳۶5, 8877۳۳8۳ 

برزيل :  م ونك - خ ونك - بعد از بزرگراه کردستان880۳۹۶5۹, 880۳۳4۹8, 880۳5۱75 
برونئی :  دارالسالم بزرگراه آفريقا - خ بابك بهرامی - ش ۶0 8887۹270 8878۳۳8۱
بالروس :  زعفرانيه - خ شهيدطاهری - خ آبان227۱8۶82, 2270882۹ 227۱8۶82

بلژيك :  خ شهيدفياضی )فرشته(2204۹247, 2204۱۶۱7 22044۶08
بنگالدش :  يوسف آباد شمالی،خ ۶4 شرقی 8۳-88۶0۱78۱ 88۶05445

بوسنی و هرزگوين :  شهرك قدس - خ ايران زمين8808۶۹2۹ , 880۹2728 880۹2۱20
پاکستان :  خ فاطمی - جمشيدآباد شمالی - خ احمد اعتمادزاده ۶۶۹44888, ۶۶۹4۱۳88 

۶۶۹448۹8
پرتقال  : دروس - خ هدايت - ك روزبه  225827۶0, 2254۳2۳7 22552۶۶8

تاجيکستان :  خ شهيدباهنر )نياوران( - خ شهيدزينالی222۹۹584 2280۹2۹۹
تايلند :  خ بهارستان - خ استقالل775۳7708 , 775۳۱4۳۳ 775۳2022

ترکمنستان :  خ پاسداران - خ گلستان پنجم22548۶8۶, 22542۱78, 225804۳2
ترکيه  : خ فردوسی - روبروی بانك مرکزی۳۳۱۱8۹۹7, ۳۳۱۱52۹۹, ۳۳۱۱۱202 

۳۳۱۱7۹28
تونس :  خ پاسداران - خ شهيدگل نبی228400۳8 22844۶74

چك :  فرمانيه - باالتر از ديباجی شمالی22288۱4۹, 22288۱5۳ 2280207۹
چين :  خ پاسداران - خ نارنجستان هفتم222۹۱240 222۹0۶۹0

دانمارك :  خ شريعتی - الهيه - خ دشتی22۶07020, 22۶4000۹, 22۶0۱۳۶۳ 220۳0007
روسيه :  خ فردوسی - خ نوفل لوشاتو۶۶70۱۱۶۱ ۶۶70۱۶52

رومانی :  خ بهارستان - خ فخرآباد775258۱۹, 775۳4۶58, 775۳۹04۱ 7750۹84۱
زالندنو :  خ پاسداران - ابتدای خيابان اقدسيه2280028۹ 228۳۱۶7۳

زيمبابوه :  زعفرانيه - خ مقدس اردبيلی2202755۳ -
ژاپن :  خ احمدقصير - نبش کوچه پنجم887۱7۹22 , 887۱۳۹74, 887۱۳۳۹۶ 887۱۳5۱5

ساحل  : عاج ولنجك - خ هجدهم22404۱50, 224287۹4 22400۹۳8
سريالنکا  : خ آفريقا - خ گل آذين22045۱۱۹, 22052۶88 -

سنگال :  خ استادنجات الهی @ بعد از خيابان طالقانی888۹۱۱2۳ 88805۶7۶
سوئد  : خ پاسداران - خ بوستان222۹۶802 2228۶02۱

سوئيس :  خ شريعتی - باالتر از پل صدر - خ الهيهد  ۱۳ 22008۳۳۳ -
سودان :  بزرگراه آفريقا - خ شهيدوحيد دستگردی 8878۱۱8۳ 887۹2۳۳۱

سوريه  : بزرگراه آفريقا - خ ايرج2205۹0۳۱، 222055۳۳ 2205۹40۹
سومالی :  خ شريعتی - خ سهيل - ابتدای خيابان حداديان22245۱4۶ 22245۱4۶

سيرالئون  : خ شريعتی - خ ملك775028۱۹ 7752۹5۱5
صربستان و مونته نگرو)يوگسالوی( :  ولنجك - خ نهم224۱25۶۹ 224028۶۹

عراق :  خ شريعتی - باالتر از پل رومی 20 222۱0۶72 222۳۳۹02
عمان :  بزرگراه آفريقا - ك تنديس22057۶4۱ , 2205۶8۳۱ 22044۶72

فرانسه :  خ حافظ - خ نوفل لوشاتو۶۶72۱8۱8, ۶۶70۶005 ۶۶70۶54۳
فلسطين :  خ فلسطين - ش ۱45 ۶۶4۶450۱, ۶۶4025۱۳, ۶۶4۶57۳۶ ۶۶4۶57۳۶

فليپين :  بزرگراه آفريقا - ك مهيار22055۱۳4, 22047802 2204۶2۳۹
فنالند :  الهيه - خ آقابزرگی222۱4۳۱۶, 222070۹0, 222۳0۹7۹, 222۱5777 

222۱5822 ,222۱0۹48
قبرس :  م تجريش - خ دزاشيب2220۱240, 222۱۹842 222۱۹84۳

قرقيزستان  : خ پاسداران - نارنجستان پنجم228۳0۳54 2228۱720
قزاقستان :  خ دروس - خ هدايت225۶5۹۳۳ , 225۶5۳7۱ 2254۶400

قطر :   بزرگراه آفريقا - بلوار گل آذين 2205۱255 22058478

کانادا خ شهيدمطهری - خ شهيدسرافراز887۳۳548 , 887۳2۶2۳ 887۳۳202
کره جنوبی :  خ شيخ بهائی - خ دانشور غربی88054۹00 880548۹۹

کره شمالی :  م ونك - خ ونك - ك ارم 887۹۶700 8877۱447
کروواسی :  خ حافظ - خ نوفل لوشاتو۶۶72۶۹55 ۶۶72۶۹۶۱

کنيا :  خ آفريقا - بلوار گلستان2204۹۳55, 2202۳2۳4 22048۶۱۹
کوبا :  بلوار ميرداماد - خ ۱2بهمن2225۶40۶ 2225۹2۳0

کويت :  خ شهيدوحيد دستگردی۹-88785۹۹7 88788257
گرجستان :  خ ولی عصر - خ شهيدفياضی222۱۱470 2220۶848

گينه :  خ ملك   775۳5744 775۳574۳
لبنان :  خ شهيدکالنتری88۹0845۱, 88۹0۶05۱ 88۹07۳45

لهستان  : بزرگراه آفريقا - خ پيروز887872۶2 88788774
ليبی :  خ کامرانيه جنوبی - ك مريم 2220۱۶77, 222۳58۱2, 222۳5505 222۳۶۶4۹

مالزی :  خ فرشته - خ شهيداخگری220۱۱0۶۱, 220۱00۱۶ 220۱0477
مالی :  خ پاسداران - فردوس  22545۳45 225۹0۱۹0

مجارستان  : دروس - م هدايت - خ شادلو 22550482, 225504۶0, 22550452 2255050۳
مصر :  خ شريعتی - خ رضايی222۱488۳, 222422۶8, 22205202 222422۹۹

مغرب  : خ شهيدلواسانی )فرمانيه( - خ وطن پور2220۶7۳۱ , 222048۶۱ 222۱57۹۱
مکزيك :  بزرگراه آفريقا - خ گلفام2205758۶ , 220575۹0, 22057588, 220۱2۹2۱ 

2205758۹
ترکيه :  خ فردوسی - روبروی بانك مرکزی۳۳۱۱8۹۹7, ۳۳۱۱52۹۹, ۳۳۱۱۱202 

۳۳۱۱7۹28
نروژ :  خ شهيدلواسانی )فرمانيه( - نبش خيابان سنبل2280۶52۹, 22802۱4۳, 222۹۱۳۳۳ 

222۹277۶
نيجريه :  بزرگراه آفريقا - خ بابك مرکزی887۹8078 887۹۱058
نيوزلند :  خ شهيدمطهری - خ دريای نور88757052 8875705۶

واتيکان  : تقاطع نوفل لوشاتو - خ رازی ۶۶40۳574 ۶۶4۱۹442
ونزوئال  : خ آفريقا - ك ارمغان شرقی 2205۱۹55, 887۱5۱85 22020584

ويتنام :  خ ولی عصر - خ مقدس اردبيلی224۱۱۶70 224۱۶045
هلند :  دروس - بلوار شهرزاد - خ کماسايی 225۶7005 225۶۶۹۹0

هند  : خ شهيدمطهری - خ ميرعماد 224۱۶۶82, 224۱444۶ 88745557, 88755۹7۳
يمن :  زعفرانيه - خ شهيداعجازی887۱7۹22, 887۱۳۹74, 887۱۳۳۹۶ 224۱۹۹۳4

يونان :  بزرگراه آفريقا - بلوار اسفنديار220505۳۳ , 2205۳784 220574۳۱

بيمارستان ها و مراکز بهداشتی
ابن سينا ، خيابان کاشانی 47۹00

اختر ، شريعتی 2200۱072 - 222۳۳008 
ارتش 50۱ ، سه راه عباس آباد 887۱02۹4 

ارتش 502 ، بهار 8882800۱
ارتش 504 ، شريعتی ، قدوسی 8840404۳

ارتش 505 ، اقدسيه سه راه ازگل 2244404۱
ارتش ۶-50۳ ، خ آزادي خ استاد معين ۶۶8۳2745

ارتش50۱ ، فاطمي88028۹۳۱-5
ازگل ، ازگل 2228287۶ - 2228۳۱05

اسماعيلی ، انقالب ، جمالزاده ۹۹242۱4  
اقبال ، آذربايجان ۹۹524۹5

الوند ، حافظ ۶۶70405۱  
امام حسين ، مدنی 775۶8070و775۶7۹۹۹   

امام خمينی ، انتهای بلوار کشاورز ۹۹۳۱۱۱5
امام سجاد ،  بهار شمالی 7۱۹45۳۹۳و775۳۱۱۱۱  

اميد ، امير اکرم ، نوفل لوشاتو ۶۶70۶۱۶۱
امير اعلم  ، خ سعدی شمالی ۶۶70۶۱0۶



امير کبير ، کارگر شمالی ۶۶۳۹74۳
اميرالمومنين)ع( ، ستارخان ، خ نيايش 55۳4۶2۶2-۳  

اوين ، اوين ، سعادت آباد 880880۳۳ 
ايران  ، خ هدايت ۶-775۳۱۱24

ايرانشهر ، بهار شمالی ۹-77۶080۶2  
ايرانمهر ، خ شريعتی ، قلهك 2200۶0۶0 

ايرانيان ، بلوار دهکده المپيك 447085۹0-۳  
آبان ، کريم خان زند88۹0278۶-۹

آپادانا ، قرنی 88827045-8 
آراد ، سميه 7707۶00۱ 

آرش ، فلکه سوم تهرانپارس 7788۳28۳
آرش روئين تن ، فلکه سوم تهرانپارس778۶008۱

 آريا ، بلوار کشاورز88۹۶7۱8۱-5
آزادگان ، مطهری 887۱48۳0

آزادی ، خ آزادي ، خ ميمنت ۶۶0۳5۱44-7 
آسيا ، بخارست 887۳۱۹78  

آيت اهلل اشرفی اصفهانی ، مولوی 55۶۳5252
آيت اهلل کاشانی ، نازی آباد 55۶0۱۱۳۱  

بانك ملی ،خ جمهوری ۳۳۱۱222۳
البرز ، وصال شيرازی ۶۶4۶75۶۳  

بقيه اله ، خ مالصدرا 8805044۱
بو علی ، خ دماوند ۳۳۳480۳5

بهارلو ، ميدان راه آهن 55۶47۳72
بهر ، شيخ هادی ۶۶4۶۱2۹5  
بهرامی ، دماوند 77547۹7۱

پارسا ، خ وليعصر جنوبی 55۳۶۹724
پاسارگاد ، شريعتی - بين خيابان سميه و طالقانی 7750۱۹88

پانزده خرداد ، آبان جنوبی 88۹02۱55  
تخت جمشيد ، بهار شمالی 8880۳04۱  
تختی ، چهار راه خانی آبادنو 55۱24040

جاويد وليعصر 88۹00۳82
حضرت رسول)ص( ، ستارخان ، خيابان نيايش ۶۶5۱500۱-۹

حضرت زينب ، فردوسی ، فرصت 888۳0۱57
حضرت علی اصغر ، شهيد وحيد دستجردی 2222204۱  

 خاتم االنبيا ، خ وليعصر ، خ رشيد ياسمی 887۹775۱
 خانواده ارتش ، شريعتی 77۶0۳۱008

دی ، وليعصر 887858۱۱  
رازی ، رازی ، ميدان وحدت 55۶۳0۶۶۹

زايشگاه تهران ، کريم خان زند 8880۱02۱  
زمرد ، پشت حسينه ارشاد 2285850۱

زنان ، پيچ شميران 88۹00002
ژاندارمری ، وليعصر 887700۹۳  

سانترال ، باقر خان ۹۹۳808۱  
سعادت آباد ، انتهای خ سرو شرقی 220۶22۹۳-220۶۳285  

سوختگی مطهری ، جنب پارك ملت 887700۳۱
شهيد دست غيب ، نجات اللهی 8880202۳  

شهيد مدرس ، شهيد چمران 88085۱0۱   
ضيائيان ، ميدان ابوذر 557252۱۶

فارابی )چشم( ميدان قزوين 5540005  
فرهنگيان ، خيابان نياوران 22805058  

فيروز آبادی ، خيابان فداييان 55۹020۶4

قلب جماران ، ميدان جماران 222۹0205  
کسری ، ميدان آرژانتين 887۹7۶۱۱  

کودکان اخوان ، وليعصر ۶۶4۶۹550
لقمان حکيم ، خ قزوين 554۹005
لواسانی ، تهرانپارس 77۳4۹0۱۱  
لوالگر ، خيابان خوش ۹۹5۱۱۱4

مادر ، شهيد مفتح 88802۳44
مادران ، دکتر بهشتی 8875۱4۱4

مدائن ، چهرراه وليعصر ۶۶4۶5۳55  
مردم )برزويه( خيابان شکوفه ۳۳7۹582۳  

مروستی ، نوفل لوشاتو ۶۶7020۱۱  
مصطفی خمينی ، ميدان فلسطين 88۹۶۶۱۳۱  

معيری ، بهارستان 775۳5۱۱0 
ميدان رسالت ، آزاده 77808۹27

نامداران ، خيابان فرصت 888082۳8
نجميه ، خيابان حافظ ۶۶707۱  

نصرت ، شيخ هادی ۶۶75۱44
نواب صفوی ، جاده کرج 4450۳۳۹5  
نور افشان ، شهيد باهنر 22248۹4۱  

نيرو دريايی ، پاسداران 2254۶04۳
نيرو هوايی ، پيروزی ۳۳4۶00۱  

نيروی انتظامی۱ ، باالتر از ميدان ونك 88770۹۳  
واسعی ، مجاهدين اسالم 77524857  

ورجاوند ، جاده مخصوص کرج ۹۹420۹5  
وليعصر ، باقر خان ۹۹۳8885  

وليعصر ، خيابان شوش ، خيابان هرندی 55۳0۹۹45
هاشمی نژاد ، باالتر از ميدان ونك 887۹77۶۱ 

هدايت ، خيابان شريعتی 22544۱72  
هشتروديان ، خيابان قره نی 888248۱7  
هفده شهريور ، خيابان دماوند 778۱0840
هفده شهريور ، خيابان دماوند 778۱0840

داروخانه های شبانه روزی
آزادی ، خيابان آزادی ۶۶874280۶
ارشاد ، خيابان شريعتی 2285۶۹70
اميد لو ، خيابان جواديه 55۶۶4445

ايثار ، خيابان قزوين 5570۳470
اختر ، خيابان شريعتی 222۶۱7۶۱

امام حسين )ع( ، خيابان شهيد مدنی 7755800۱
اشرفی اصفهانی ، خيابان مولوی 55۶۳5252

القدير ، ميدان رسالت ، خيابان هنگام 778۹7۹88
بنياد شهيد شماره ۳ ، خيابان آزادی ، خيابان بهبودی ۶۶50۶8۹4

بيدار ، خيابان آيت اهلل کاشانی 440۹۶2۶8
بوعلی ، خيابان دماوند ۳۳2۳۶04۶

بيست و نه فروردين ، ميدان حر ۶۶40۱0۱۶
بانك ملی ، خيابان فردوسی ۳۳۱۱۱۳۹۳
پاسدارن ، خيابان پاسداران 225885۱5

پيام نور ، خيابان قزوين  55725۳58
پانزده خرداد ، خيابان کريم خان زند 88۹02۱55

دکتر مهرانور ، خيابان ولی عصر تقاطع زعفرانيه 2270۹۹۹0
دکتر اسکندر، خيابان مطهری 88402۱۶8
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دماوند ، خيابان دماوند 77722۹7
دکتر نوروزيان ، خيابان کميل 55700775

دکتر نياکان ، خيابان ۱7 شهريور ۳۳5۶407
دکتر علوی ، ميدان شهدا ۳۳508۳4

دکتر امينی ، ميدان بهارستان ۳۳۱۱۹۹۹۳
دکتر پازندی ، ميدان خراسان ۳۳7082۶8

دکتر بازرگانی ، کيان شهر ۳۳882۱۶4
دکتر رضا زاده ، شهرك کاروان ۳۳8۶052۱

دکتر کمالو ، جاده خاوران 2277282۹
دکتر بيابانکی ، خانی آباد نو 550۱7۹۱۳

دکتر جعفری ، شهرك باقر آباد 55200۳2۹
دادگستری ، خيابان انقالب 5570۱۱52

روناس ، چيذر 222۳۳774
رفاه ، ولی عصر 55۳8۹۹22

ستار خان ، خيابان ستار خان 882۱8۶۱0
ستاره ، پل مديريت 8-88۶۹۱۳07

سرسبز ، رسالت 77457254
سعيد لو ، شهرك اکباتان 44۶5۳4۹8

سيزده آبان ، کريم خان زند 8884۹0۱۱
سپهران ، افسريه ۳۳۱528۱۶

شلمچه ، خيابان هالل احمر 55۶45۹۳۹
شهيد عابدينی ، خيابان مصطفی خمينی 775225۶2

شکوفه ، خيابان پيروزی ، مقداد 772057۹
شرق تهران ، خيابان پيروزی ، چهارصد دستگاه ۳۳۱27۹74

شهبازی ، شهرك ولی عصر ۶۶2۳75۳۶
شهيد سليمانی ، خيابان فدائيان اسالم  55۹۱424۱

شب تاب ، بلوار اصلی تهرانسر  445۱۶4۶۱
شهدای تجريش ، ميدان قدس 227۱800۱

شهيد مدرس ، شهيد چمران 22074087
شرکت نفت ، خيابان حافظ ۶۶7000۳۱
صادقيه ، فلکه دوم صادقيه 8820۹00۳
طاهر، خيابان شهيد رجائی 55025885

طالقانی ، اوين، شهيد چمران 2240۳5۶۱
طرفه ، خيابان مصطفی خمينی 775۳00۹۱
فارابی ، خيابان جمالزاده شمالی ۶۶۹27544
فرانس پاستور ، خيابان طالقانی 88۹۶82۶۱

فارس ، خيابان آيت اهلل مدنی 775۶8۱۳۱
قانون ، ميدان ونك 887۹4۱00

قلهك ، خيابان شريعتی قلهك 222۶000۳
کودکان مفيد ، خيابان شريعتی 2222702۱
گنجينه ، خيابان خزانه بخارائی 550۶048۶

لقمان حکيم ، چهار راه لشگر 5554۹005
معين ، بلوار اشرفی اصفهانی 440۶۱8۱5
مرکزی آذری ، سه راه آذری ۶۶۶۹54۱4

مشيريه ، ميدان آقا نور  ۳۳8۶۳۹28
ميثاق ، خيابان جواديه 55۶5۳۶24

مرکزی ابوذر ، بيست متری ابوذر 55702۹74
مهديه ، خيابان شوش 5555۶2۳۳

مسيح دانشوری ، خيابان شهيد باهنر 228۱50۱
نمونه طالقانی ، خيابان شريعتی 22۳0588
نازی آباد ، خيابان شهيد رجائی 50۶75۱5

ولی عصر، تهرانپارس 78۶۱55۱
واليت ، نازی آباد 5058۳۶4

يوسف زاده ، شهرك قدس ، بلوار فرحزاد 2085۶50

مناطق شهرداری
شهرداری مرکزی 55۶۱۱۱۱2

روابط عمومی 55۶۳0۱44
منطقه ۱ ميدان قدس 227۱28۶5 
منطقه 2 سعادت آباد 22077۱74

منطقه ۳ شريعتی 2222005۳ 
منطقه 4 رسالت778020۶۱-2

منطقه 5 بلوار آيت اله کاشانی 440۹04۱2
منطقه ۶ خيابان اسد آبادی 880۶2۹5۱-2
منطقه 7 خيابان شهيد قندی 887۳555۶

منطقه 8 نارمك 77۹۱77۹۱
منطقه ۹ خيابان آزادی ۶۶07۱52۶-۹ 

منطقه ۱0 خيابان آزادی ، نرسيده به جيحون ۶۶025۱۹۱-۶۶040008
منطقه ۱۱ ميدان قزوين 5540۹0۳5-5540۹000

منطقه ۱2 ميدان شهدا ۳۳5۱227۹       
منطقه ۱۳ خ پيروزی۳۳۳۱۱2۱۶-8

منطقه ۱4 خ پيروزی ، خ شهيد عمريه۳۳۳47۶۹0-۳۳784708 
منطقه ۱5 ميدان بسيج ۳۳۱52524  

منطقه ۱۶ ميدان بهمن 55۱852۶0-2
منطقه ۱7 ميدان ابوذر 557054۶۶
منطقه ۱8 جاده ساوه ۶۶22۳۳۹۹ 

منطقه ۱۹ بلوار ميالد 55000044-5500۳۱۱5
منطقه 20 شهرری 55۹00۶8۳-55۹00۳2۹ 

منطقه 2۱ تهرانسر445۶270۱-۳
منطقه 22 انتهای اتوبان همت غرب 4470۹7۹۱  

نواحی انتظامی تهران بزرگ
ناحيه ۱0۱، ميدان قدس 227۱۶00
ناحيه۱02 ، پاسداران 22547545

ناحيه۱0۳، ونك خيابان گاندی 8877۶8۶۹
ناحيه ۱04 ، سهروردی شمالی 887۶502
ناحيه ۱05 ، کريمخان زند 88820۹80 

ناحيه۱0۶ ، نامجو 7754۱2۶۶
ناحيه ۱07 ، ميدان فلسطين ۶۶405248 

ناحيه ۱08 ، آزادی ۶۶۹2۳4۳4
ناحيه ۱0۹ ، ميدان بهارستان ۳۳۹00000 

ناحيه ۱۱0 ، ميدان شهدا ۳۳۹۱۳7۹4 
ناحيه ۱۱۱هفت چنار 557۱70۳0 

ناحيه ۱۱2خيابان وليعصر ۶۶4۶8777 
ناحيه ۱۱۳ ، ميدان ارگ ۳۳۹055۹۱ 
ناحيه ۱۱4 ، ۱7شهريور ۳۳705۹5۹ 

ناحيه ۱۱5 ، خيابان قزوين 55404444 
ناحيه ۱۱۶ ، ميدان مولوی 55۶0۳۳۳4

ناحيه ۱۱7 ، ميدان بهمن جواديه 55۶4۳0۱5 
ناحيه ۱۱8 ، خيابان ستار خان ۶۶50۹7۹8 
ناحيه ۱۱۹خيابان شمشيری ۶۶۶۹55۳۳ 
ناحيه ۱20 ، پل سيد خندان 88۶0۶8۳5 



ناحيه ۱2۱ ، خيابان نبرد شمالی ۳۳۱75۶52 
ناحيه ۱22 ، سر پل تجريش 227۱2004 

ناحيه ۱2۳ ، خيابان شهيد باهنر 222۹428۹ 
ناحيه ۱24 ، قلهك 222۶۱۶4۱ 

ناحيه ۱25 ، يوسف آباد 880۶47۳۱ 
ناحيه ۱2۶، تهرانپارس 778۶7۹00 

ناحيه ۱27، خيابان گلبرگ 7745۹۹۹۹ 
ناحيه ۱28، فلکه دوم نيروی هوائی 77758۹۹8 

ناحيه ۱28، وليعصر باالتر از خيابان امام خمينی ۶۶4۶70۶7 
ناحيه ۱2۹،نازی آباد فلکه دوم نازی آباد 
ناحيه۱۳0، ميدان شاه عبدالعظيم )ع( 

ناحيه ۱۳۱،خيابان نبرد جنوبی ۳۳700450
ناحيه ۱۳2، بلوار آيت ا کاشانی - کيهان 44۱۱۳۹48 

ناحيه ۱۳۳،فاز 2 شهر ك غرب 8808۳۱۳۱ 
ناحيه ۱۳4،جاده مخصوص کرج ۶۶45585۹ 

ناحيه ۱۳5،ميدان آزادی۶۶454057-۶454057
ناحيه ۱۳5،فرجام چهارراه وليعصر 7745۹۹۹۹ 

ناحيه ۱۳۶،کوی نصر 88272000 
ناحيه ۱۳7،خيابان شاهين شمالی 444۱۶0۹0 

ناحيه ۱۳8،شهر ك ژاندارمری 882۱74۹4 
ناحيه ۱۳۹،بلوار شهيد اشرفی اصفهانی 44407575 

ناحيه ۱40،شهر ك راه آهن 44702۳27 
ناحيه ۱4۱،عوارضی اتوبان تهران کرج 4452۱8۱۹ 
ناحيه ۱4۱،ابتدای جاده امامزاد ه داود 44۳00520 

ناحيه ۱42،قريه امامزاده داود 
ناحيه ۱4۳،جاده دماوند جنب شرکت آزمايش 77۳۳2002 

ناحيه ۱44، سه راه آزمايش  77۳۳248۶ 
ناحيه ۱44،ميدان ونك 880۳۹0۳5 

ناحيه ۱45،گلبرگ شرقی 778۹۱۱۹۱ 
ناحيه ۱48، بين چهارراه فلسطين و وصال ۶۶4۶5۹۳۳ 

ناحيه ۱4۹، امامزاده حسن 557044۹۹ 
ناحيه ۱50،تهرانسر شرقی 4450۹700 

ناحيه ۱5۱،يافت آباد ۶۶8۱۱۶۱۶ 
ناحيه ۱52،خانی آباد 55000۱80 

ناحيه ۱52،ميدان ميوه و تره بار مرکزی  55027078 
ناحيه ۱5۳،جاده ساوه ۶۶22۳88 

ناحيه ۱54،جاده مخصوص کرج ۶۶00707۱ 
ناحيه ۱5۶،افسريه ۳۳۱5۶5۶۶ 

ناحيه ۱57،خاوران ميدان آقانور ۳۳87۶0۶0 
ناحيه ۱58،کيانشهر ۳۳884۱42 

ناحيه ۱5۹،فلکه اول خزانه 
ناحيه ۱۶0،ترمينال جنوب ضلع شرقی 
ناحيه ۱۶۱،ميدان ابوذر 557077۶8 

ناحيه ۱۶2،ميدان فشم جنب بخشداری 
ناحيه ۱۶۳،اوين اتوبان شهيد چمران 

ناحيه ۱۶4،ازگل جاده لشگرك 22448۳80 
ناحيه ۱۶5،جاده لواسانات 

ناحيه ۱۶۶،لوشان جاده لواسان 
ناحيه ۱۶7،دولت آباد ۳۳740۳24 

ناحيه ۱۶8،خيابان شهيد رجايی 5500۳024 
ناحيه ۱۶۹،ميدان آقانور ۳۳8۶7020 

ناحيه ۱70، مجيديه شمالی 225۱7۱78 

مناطق راهنمايی و رانندگی
اداره کل راهنمايی و رانندگی ۶۶402۹00  

روابط عمومی ۹۹22۳۳۳
منطقه ۱- ميدان گلها ۶۶۶5۳7۹7

منطقه 2- دکتر بهشتی 887۳۹۱82 
منطقه۳- خيابان آزادی ۹۹۹۳۱۱۶۶

منطقه4- خيابان سهروردی 88۳02۱55
منطقه5- خيابان رسالت 778۶۳54۹
منطقه۶- ميدان فلسطين ۶۶57477

منطقه7- خيابان امام خمينی ۶۶4۶708۹
منطقه8- ميدان شهدا ۳۳۱2۶۱40

منطقه۹- خيابان قزوين 55728۱8۱
منطقه۱0- خيابان شهيد رجايی 5550۹05
منطقه۱۱- عوارضی تهران کرج 44075080

منطقه۱2- ابتدای جاده قم 55۹8۶8۶- 7
منطقه۱۳- شيخ فضل اهلل نوری 880۹۹884

منطقه۱4- خيابان زنجان شمالی ۹۹۹8۹7۹7
تصادفات - آزادی نبش رودکی ۱۹7 - ۹۹۹۳5577

شهرك آزمايش - اجرائيات  شماره گذاری ۹۹۹82۶74 اداره صدور گواهی نامه - کيانشهر 
555۳۱208۱

پايانه های مسافربری بين شهری
سيرو سفر 887۳4۶4۹  ، ۱۹ -8874۳4۱۶  

ترمينال جنوب 8- 555004۶   
ترمينال غرب 8 -44۶54058  

ترمينال شرق 778۶40۱0

شرکت های بيمه
بيمه آريا : مالصدرا 8840۱0۱0 - ۱2

بيمه آسيا : خيابان طالقانی 888۱0۹50-۹  
بيمه البرز : خيابان سپهبد قرنی۹- 88۹0۳20۱  

بيمه ايران : خيابان فاطمی ، نبش کاج۹- 887۱4۶5۱  
بيمه پوشينه : خيابان بهشتی جنب پاشا 8875۱۹20

بيمه دانا : خيابان گاندی 88770۹7۱
بيمه دنيای بهتر : بلوار کشاورز۶- ۶۶54284  

بيمه ره آورد بيمه : کريمخان ، خردمند 88827۳۶7
بيمه صادرات و سرمايه گذاری : باالتر از ميدان ونك 88782550

بيمه صنعت و تجارت : خيابان شريعتی 8884۹4۹5
بيمه مرکزی ايران :  خيابان آفريقا ، ناهيد۶- 220540۹۱  

کتابخانه های تهران
۱7 شهر يور ، خيابان ۱7 شهريور، پارك ۱7شهريور ۳55055

آيت ا طالقانی ، خيابان ايرانمهر، خيابان خشکبارچی ۳۳458۳0 
ابن سينا ، پيروزی ، ميدان چهارصد دستگاه ۳۳4۳5۶0 

استاد شهريار ، پارك ارغوان ، خيابان ديباجيجنوبی 25۶45۳8
امام خمينی)ره( ، ميدان امام حسين)ع( ، خ ۱7 شهريور ۳۳552047

اميرکبير ، ميدان پيروزی ، خيابان قيطريه ، پارك قيطريه ، فرهنگسرای اميرکبير 22۱2۳۹2 
انديشه ، دکتر شريعتی - نرسيده به پل سيد خندان پارك انديشه 87۳۹770

ايثارگرا ن ، خيابان بهشت ، ضلع جنوبی پارك شهر 5۶۱۱877 
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بعثت ، ميدان بهمن ، بلوار شهيد تند گويان5022500
بهمن ، ميدان راه آهن ، ميدان بهمن 5۳۱074۶

پيروزی ، ميدان شهيد کالهدوز، پارك پيروزی 7425۱5۶
حزين ال هيجی ، جاده مخصوص کرج- سه راه ارج 4508000
خاوران ،  خيابان خاوران ، نرسيده به ميدان بسيج ۳7۱7285

خواجوی کرمانی ، شوش- ميدان هرندی 5۶۳۶۶55
دارآباد ، ميدان تجريش ، خ باهنر 22848۱0

دانشجو ، چهار راه ولی عصر، پارك دانشجو۶4۹85۳0
دردار ، خيابان ری ، خيابان دردار۳5۱5۳8

دکتر حسابی ، ميدان ابوذر بوستان ابوذر57۳۱۶۹7
رسالت ، زير پل سيد خندان ، پارك رسالت 8۶۱555

رسول اکرم )ص( ، آيت ا کاشانی- سه راه زيبا شهر 4۱۱۶8۱8
زکريای رازی ، فدائيان اسالم ، پارك زکريای رازی 5۹0۱۶۱8

سيد مرتضی ، خيابان مولوی ، خيابان تختی 5۶05۶8۱-2
شهدای کن ، انتهای زيباشهر - خيابان الغدير کن 4۳07222

شهيد آيت ،خيابان زرکش ، پارك تسليحات  78۱۶4۶۶
شهيد باهنر ، تجريش ، وليعصر ، کوچه باغ فرودس 27۱48۹8
شهيد بهشتی ، شريعتی قلهك ، جنب پارك کودك 2۶۳0۹۹

شهيد چمران ، تقاطع جالل آل احمد شيخ فضل ا نوری 827۱777
شهيد دستغيب ، يوسف آباد ، خ سيد جمال الدين اسد آبادی ، پارك شفق 827۱777

شهيد رجائی ، گلبرگ ، تقاطع نظام آباد78250۳0
شهيد قديريان ، کارگر جنوبی- ميدان حر۶40۹52۳

شهيد مطهری ، نازی آباد ،  بازار دوم 50۶۱058
شيخ فضل ا نوری ، بلوار آيت ا کاشانی 8408870

شيخ هادی نجم آبادی ، بزرگراه کاشانی ، ميدان شهر زيبا ، 

فرهنگسراهای تهران
فرهنگسرای تفکر 4۳0۹55۹

طالقانی ، خ انقالب ، پيچ شميران ، خ تنکابن 75۳20۳7  
عظيمی ، خيابان شريعتی - باالتر از پل صدر2۶۱۳04

عالمه امينی ، خيابان جردن 8787۳8۶
عالمه دهخدا ، رسالت ، خيابان شمس آباد 2۹45۳77

عالمه طباطبائی ، بزرگراه رسالت ، مجيديه شمالی 2508۳07
فرزانگان ، نارمك - ميدان هالل احمر 78۳4545

کودك و نوجوان کميل ، کميل ، تقاطع بزرگراه شهيد نواب صفوی  54۹057-۹
محقق حلی ، اول ميدان قيام ، روبروی پارك کوثر ۳۶00۳0

مرکزی تهران ، خيابان بهشت ، ضلع جنوبی پارك شهر  ا5۶۳۹۶7۳-5
معرفت ، جانبازان شرقی ، بعد از تقاطع دردشت7۹0۱72۹

موالنا ، خيابان پونك ، باختری 808۳2۱2
ولی عصر تهران ، انتهای فرجام ، تقاطع آذر و فردوس 78۹۶848

هاشم آباد ، خ خاوران- سه راه هاشم آباد ۳708۹2۳
هفت چنار ، ابتدای خ خوش جنوبی 57۱8۱4۳

ابن سينا ، شهرك قدس فاز۱  88070۱0۶
ارسباران )هنر) خيابان شريعتی خيابان جلفا 20-88۶48۱8 

اقوام ميدان ابوذر،انتهای 20متری ابوذر۶۶2۳۱۱۱۹  
اميرکبير ، ميدان پيروز ، خ قيطريه 222۱2۳۹2

انديشه ، شريعتی نرسيده به پل سيدخندان 885055۱4
بانو )سرو( ، خيابان وليعصر، کوی ساعی 887۹۹۱54

بهمن ، ميدان راه آهن،ميدان بهمن 550588۹2-550588۹۳
پايداری ، خيابان شکوفه- خيابان شهيد کاظمی   ۳۳۳۱2۳00 

تهران ، انتهای بزرگراه رسالت 44۱4۳777
جوان ، خيابان خاورانـ  نرسيده به ميدان بسيج 5- ۳۳7۳0002

خانواده ، نارمك،ميدان هالل احمر 7782۶475
خاوران ، خاوران نرسيده به پل بسيج 5-۳۳7۳002

سالمند ، ميدان امام حسين ، ۱7 شهريور  ۳۳۳58۶88-۹
سالمت  ، رسالت،خيابان هنگام 774۹۱4۹2-774۹۱554-774۹۱4۹۱  

شفق ، خيابان يوسف آباد 8877۱7۱4۹
شهر بلوار ،  دهکده المپيك 44۱4۳77۹-80  

شهر تهران ، پارکشهر ۶۶۶۶۶۶۶
طبرستان ، بلوار اميرکبير ا 4472۳47۹

طبيعت)اشراق ( فلکه دوم تهرانپارس 77۳27۶8۶-77۳27۶85
قانون ، شهرك غرب ، خ ايران زمين شمالی 8807040۳  

کاج ، خ شريعتی-روبروی بهار شيراز 77۶0۹854
کودك ، خيابان شريعتی،روبروی خيابان دولت 22۶4۶۹۱۳  

معرفت ، آيت اهلل کاشانی ، بلوار شهران 44۳0۹55۹
نابينايان ، خ شريعتی-نرسيده به پل سيد خندان 887۳۹770  

نياوران ، روبه روی پارك نياوران 2-2228708۱
وال ء ، شهرری،ميدان نماز ۳۳74۹۱۳4

هنگام ، بلوار دالوران ، آزادگان شمالي 774۹۱4۹۱

موزه های تهران
آبگينه، خيابان سی تير ۶۶۶75۶۱4-۳۳۱۱۱24۶

آثار شهدا ، تقاطع بزرگراه آفريقا وو مدرس 88۳۶8۳۱
آزادی ، ميدان آزادی ۶۶05502۹

ايران باستان ، خيابان امام خمينی جنب باغ ملی ۶۶۶720۶۱
پست و تلگراف و تلفن ، خيابان امام خمينی ، باغ ملی ۶70050۳

تماشاگه زمان ، خيابان شهيد فالحی 24۱7۳۳7
زمين شناسی ، خيابان آزادی ۹۱7۱۳0۱
سکه ، خيابان امام خمينی ۳۱۱۱0۹۱  

سيزده آبان ، خيابان امام خمينی ۶70۱۹۱5
سينما ، خيابان الله زار ك پيرنيا ۳۹۱۶۳28۱

شهدا ، خيابان طالقانی 8۳۶827
صنايع دستی ايران ، ولنجك

صنعت برق ، ميدان شهدا  ۳2۶2۳28
طبيعت و حيات وحش ، خ دارآباد بعد از آجودانيه 22۹0002

علوم دانشگاه تهران ، خيابان انقالب اسالمی دانشگاه تهران
فرش ايران ، خيابان کارگر شمالی ۶57707

مجموعه فرهنگی آزادی ، ميدان آزادی ۶02۳۹5۱
مردم شناسی ، ميدان ۱5 خرداد کاخ گلستان ۳۱۱0۶5۳

ملل ، خيابان ولی عصر  22820۳۱
ملی ايران ، خيابان امام خمينی ۶7020۶۱ 

ملی آب ايران ، خيابان وليعصر  کاخ سعد آباد 22820۳۱
ملی ملك ، خيابان امام خمينی ۶72۶۶5۳

نظامی ، خيابان وليعصر 228۳0۹۳
نقاشی پشت شيشه ، تقاطع خيابان هدايت و تنکابن 752۶777

نگارگری آبکار ، خيابان وليعصر 22820۳    
نيروی هوائی ، ميدان آزادی 

هنرهای زيبا ، خيابان وليعصر  ، کاخ سعد آباد 22820۳۱



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

کدنام کشور
۹۹4آذربايجان

54آرژانتين
27آفريقای جنوبی

آفريقای 
2۳۶مرکزی

۳55آلبانی
4۹آلمان
۱آمريکا
244آنگوال
4۳اتريش
۳5۱اتيوپی
۹۶2اردن

۳74ارمنستان
5۹8اروگوئه
2۹۱اريتره

7۳7۱ازبکستان

۳4اسپانيا
۶۱استراليا

کدنام کشور

۳72استونی
4۳اطريش

۹۳افغانستان
2۱۳الجزاير

50۳السالوادور
۹7۱امارات
۶2اندونزی
44انگلستان
25اوگاندا
۳80اوکراين
۳۹ايتاليا
۹8ايران
۳5۳ايرلند
5۹۳اکوادور
۳54ايسلند

۱80۹4باربادوس

۱80۹۳باهاما
۹7۳بحرين

کدنام کشور

55برزيل
۶7۳بروئنی
۳2بلژيك

۳5۹بلغارستان
880بنگالدش

22۹بنين
2۶7بوتان

بوسنی و 
هرزگوين

۳87

5۹۱بوليوی

5۹5پاراگوئه
507پاناما

۹2پاکستان
۳5۱پرتغال

5۱پرو
۹5پنال

۹۹2تاجيکستان
255تانزانيا

کدنام کشور

۶۶تايلند

88۶تايوان
۱8۶8ترينيداد

7۳۶۳ترکمنستان

۹0ترکيه
2۱۶تونس
۶7۶تونگا

۱80۹۹جامائيکا
۳5۹جزاير قناری

۶۹2جزايرمارشال

2۳7چاد
8۶چين
42چك

45دانمارك

508دومينيکا
۱80۹دومينيکن

250رو آندا

پيش شمارهاستان ها 

پيش شماره تلفن های بين المللی
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کدنام کشور

70۹5روسيه
40رومانی
24۳زئير
2۶0زامبيا

۶4زالند نو
2۶۳زيمبابوه

8۱ژاپن
225ساحل عاج

۶84ساموآ آمريکا
۶85ساموا غربی
۹4سريالنکا

۱758سنت لوسيا
۱784سنت وينسنت
۱8۶۹سنت کيتس

۶5سنگاپور
22۱سنگال
4۶سوئد

4۱سوئيس
24۹سودان
5۹7سورينام
۹۶۳سوريه
252سومالی
۱48سيشل

5۶شيلی
صربستان و 
مونته نگرو

۳8۱

۹۹۶عربستان
۹۶8عمان
2۳۳غنا

۳۳فرانسه
۳58فنالند

کدنام کشور

۶7۹فيجی
۶۳فيليپين

۳57قبرس
7۳۳۱قرقيزستان

۹74قطر
855کامبوج
2۳7کامرون
۱کانادا

82کره جنوبی
850کره شمالی
۳85کرواسی

50۶کاستاريکا
57کلمبيا
242کنگو
254کنيا
5۳کوبا

2۶۹کومور
۹۶5کويت

24۱گابون

220گامبيا

۹55گرجستان
۱47۳گرنادا

502گواتماال
۶7۱گوام

224گينه
240گينه استوايی

245گينه بيسائو

85۶الئوس
۹۶۱لبنان

2۶۶لسوتو
48لهستان

کدنام کشور

۳52لوکزامبورگ
2۳۱ليبريا
2۱8ليبی

2۶5ماالوی
۳5۶مالت

۹۶0مالديو

۶0مالزی

22۳مالی
۳۶مجارستان

2۱2مراکش
20مصر

۹7۶مغولستان
۳8۹مقدونيه
222موريتانی
2۳0موريس

258موزامبيك
۹5ميانمار
52مکزيك
۶74نائورا
2۶4ناميبيا
۹77نپال
47نروژ

نگارا پرونئی 
دارالسالم

2۶7

227نيجر
505نيکاراگوئه
50۹هائی تی
۳۱هلند
۹۱هند

504هندوراس
752هنگ کنگ

۳۹واتيکان

کدنام کشور

58ونزوئال
84ويتنام

۹۶۹يمن جنوبی
۹۶7يمن شمالی
۳8۱يوگسالوی

۳0يونان

۳75بالروس



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 شــیخ 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



۱۳۹۶ | نگارخانه های تهران

88922028گالري اُ: خیابان استاد نجات اللهي
گالری اورمزد: خیابان کریمخان، خیابان حســینی، خیابان 

86072602ششم، پالک 2

گالری ایوان الهیه: خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، 
22612142- 22612143بن بست حمید، شماره 1

گالری آگ )ای جی( :خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان 
26851638 -26851748مقدس اردبیلي، خیابان پسیان، شماره 3

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
88884407 -88884572نگارخانه آتشزاد: خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک

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

22601130گالری آرت سنتر: خیابان شریعتی، ضلع شمال غربی پل 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 سه و چهار:خیابان باهنر)نیاوران(،نبش خیابان 
26150496دلشاد

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
66707975گالري پروژه هاي آران:  خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لوالگر

22915856 -22251187گالري پیمان: میدان محسني، میدان کاظمي

22600296 -22005452گالري ترانه باران:خیابان شریعتي،پل رومي
کافه گالري تماشاخانه ایرانشــهر:خیابان ایرانشــهر، 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 شــریعتي، دو راهــي 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

گالری دلگشا 1 و 2: تهران خیابان کریمخان خیابان ایرانشهر 
88307786کوچه مهاجر پالک 30

گالری دید: تهرانپارس – خیابــان اتحاد – خیابان 19 غربی 
77349033- 77126255– پالک 18

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 شریعتي، خیابان ظفر، خیابان آقازاده 

فرد
8-88504226- 88504229گالري ساربان:  خیابان دکتر بهشتي، خیابان صابونچي

22023114 گالري سام آرت دستان:خیابان فرشته، سام سنتر، طبقه اول
22810015 -22814892گالري سایه )یک و دو(: نیاوران،خیابان جمشیدیه 

22202256 -22231480گالري سبحان:بزرگراه صدر، خروجي کامرانیه
88504410 -88504411نگارخانه سهراب:  خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی

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

نگارخانه های تهران



88939577 -88346029گالري شماره شش:  خیابان میرزاي شیرازي

22886052 -22886054گالري شنگرف: خیابان شریعتي، خیابان جلفا 

22394639 گالري شهرکتاب  فرشته 1 و 2:  میدان تجریش

  26601052 -26601049گالري شهریور: الهیه، خیابان خزر شمالي، بن بست هرمز

  66707681 -66709185 نگارخانه شیث:چهارراه ولیعصر ، ضلع جنوبي پارک 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 

22410459گالري شین:زعفرانیه )خیابان فالحي(، نبش پرزین بغدادي

22589101  -22571537نگارخانه صا:پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 134

22842210 -22842211نگارخانه صد رنگ: پاسداران ،خیابان محمودگل نبی

88008676 - 88027181گالري طراحان آزاد:خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحي شقاقي

88072148نگارخانه عقیلی: شهرک غرب، خیابان سیمای ایران

22717360نگارخانه علیها: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس

 88791459 -88796809گالري فرامرزی :میدان ونک، خیابان ونک

گالري فرهنگســراي 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

22781139نگارخانه کبیري: خیابان دیباجي جنوبي، باالتراز پارک ارغوان

88960453نگارخانه کمال الدین بهزاد: بلوار کشاورز، نبش خیابان 16آذر

88960453نگارخانه کمال الدین بهزاد دو: بلوار کشاورز

نگارخانه گل نرگس: خیابان اســتاد مطهری، قبل از چهارراه 
88841231سهروردی، 

22541589گالري گلستان: خیابان دروس، خیابان کماسایي

22398159 -22398152نگارخانه گلهاي من: فرمانیه غربي)شهید لواساني(، پالک156

 22709937 -22753713آرت شاپ گنجه: میدان قدس، خیابان دربند، نبش ناودانک 

مجموعــه الجــوردي: خیابــان کریمخــان، خیابــان 
88911689 -88911690نجات الهي )ویال(

88960492 -88962339نگارخانه الله: خیابان دکتر فاطمي، ضلع شمالي پارک الله

 88898702 -09304936530کافه گالري لومانو: خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ

09193972207کافه گالري مارکوف: انتهاي خیابان مطهري،بعد از خیابان  شریعتي 

22045879گالري ماه: خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره 26 

نگارخانه مجــازی ایران هنر: تهران، میــدان ونک، بعد از پل 
8 - 88052767کردستان، پالک 47، واحد 

 22255354 -22277802گالري محسن: ظفر، خیابان ناجي، خیابان فرزان

نگارخانه مریم: خیابان کریمخان  زند، نبش خیابان نجات اللهي 
88922121شمالي

  22008654گالری مریم فصیحي :  دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخي

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 شــریعتي، نرســیده به پل 
88513002 -88513003سیدخندان

22058630 -22013178گالري موسسه ماه مهر: خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 

22541606نگارخانه مینا: خیابان پاسداران، گلستان دوم )فالح زاده( 

گالــري نات: خیابــان قائم مقام فراهاني، پایین تــر از خیابان 
  88822010 -88837647استاد مطهري، کوچه شبنم، پالک 3

22666143گالري نار: خیابان ولیعصر،بین محمودیه و زعفرانیه

22735270 -22716220نگارخانه نقش جهان: نیاوران،از میدان یاسر یه سمت تجریش

44618121 -44618122نگارخانه نقشینه: بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض

88603050 -88603051بنیان نگارستان آن:ونک، خیابان سئول، شماره 44 

  26565385 -26546721گالري نگاه: لواسان، بلوار اصلي)امام خمیني(، خیابان شکوفه

گالري نگاه پالس: لواســان، بلوار اصلي، نرســیده 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(

88866345 -88860703مرکز هنرها ي  معاصر سازماناب: خیابان انقالب، دروازه دولت

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 
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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 
نشانی: 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 

 نشانی: 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 

نشانی: 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

باغ  ها و بوستان های عمومی تهران



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 
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 
نشانی: 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 

نشانی: 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 

 نشانی: 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: کیلومتر پنج اتوبان تهران - کرج

پارک ملت: خیابان ولیعصر - جنب بزرگراه نیایش
پارک میثاق: خیابان شوش، خیابان کاج جوانان 

شوش
پارک شهید رجایي: شهرک تختی، خیابان شهید 

رجایی 
پارک قیطریه:قیطریه، بزرگراه صدر غرب، خیابان 

قیطریه
پارک جمشیدیه:ماران، خیابان شهید باهنر، خیابان 

امیدوار
پارک نیاوران: شمال خیابان پاسداران و مجاورت 

میدان نیاوران
پارک بهاران: وصفنارد، بزرگراه آیت اهلل سعیدی 

شمال، خیابان حمید عسگری، میدان بهاران
پارک جنگلي کوي نصر: انتهای کوی نصر )گیشا(

پارک شاهین: فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب
پارک کودک: شهرک قدس، تقاطع ایران زمین 

و خوردین
پارک آزادگان: بزرگراه آزادگان شرق

پارک شفق: خیابان جمال الدین اسدآبادی، کوچه 
شهید قنبری )نوزدهم( 

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: اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان 

سباری، کوچه سیزدهم شرقی


