سایتهایخربی
انتشــاراطالعات و اخبار حوزه هنرهای نمایشی
طی ســال های اخیر ،گسترش قابل توجهي داشته،
به نحوی که اغلب خبرگزاری ها ســهم روزانه اي
از اخبار خــود را به انعکاس رویدادهای نمایشــی
اختصاص داده اند؛ خبرگزاري هاي ايرنا ،مهر،ایسنا،
فارس ،ايلنا و دهها خبرگزاری رسمي دیگر سهم به
سزایی در پوشش رسانه ای تئاتر در فضای مجازی
دارند.
ســایت ایران تئاتر در سال گذشــته به سایتی
سراسری بدل شد به نحوی که عالوه خروجی اصلی،

ایران تئاتر
www.theater.ir

اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش
www.edareteatr.com

اداره کل امور هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
www.theater.farhang.gov.ir

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس
www.resistancetheater.ir

انجمن تئاتر بسیج هنرمندان
www.noskhehonar.ir

انجمن هنرهای نمایشی یزد
www.yazdtheater.ir

ایران آکتور
www.iranactor.com

ایران نمایش
www.irannamayesh.com

بازار تئاتر
www.bazaartheater.com

برج آزادی
www.borjeazadi.com

برای هریک از استان های کشور یک سایت تخصصی
بومی راه انــدازی کرد و جایگاه خــود را به عنوان
موثرترین رسانه تخصصی تئاتر باردیگر تثبیت کرد .
در اين ميان سایت هاي بسياردیگری نیز به صورت
تخصصي به رويدادهاي تئاتر كشورمان میپردازند
و خدماتی ويژه به عالقمندان اين هنر درسراســر
سرزمين پهناورمان میدهند .از میان تعداد زیاد این
سایت ها 87ســایت فعال تئاتری تهران و شهرهاي
ديگر كشــورمان را بــرای عالقمنــدان این حوزه
گردآوری کردهایم.

بردار  -پیشنهاد تئاتر

تئاتر تبریز

www.bordartheater.com

www.tabriztheatre.ir

بنیاد رودکی

تئاتر درمانی

www.bonyadroudaki.ir

www.dramamahaleh.com

پردیس سینما ،تئاتر کورش

تئاتر شهر

www.kouroshcineplex.com

www.teatreshahr.com

تاالر هنر

تئاتر شهر کرمانشاه

www.talarehonar.ir

www.ctkh.ir

تعزیه خانه کرمان

تئاتر فستیوال

www.taziyekhane.ir

www.theaterfestival.ir

تماشاخانه ایرانشهر

تئاتر کاشان

www.tamashakhaneh.ir

www.theater-kashan.ir

تماشاخانه سنگلج

تئاتر معلولین ایران

www.sangelaj.ir

www.iraniandisabledtheatre.com

تی نیوز

تئاتر مولوی

www.tnews.ir

www.molavitheatre.com

تیکت

تئاتر میبد

www.tik8.com

www.teatremeybod.ir

تیوال تئاتر

تئاتر نت

www.tiwall.com

www.theatrnet.com

تئاتر آنالین

www.mrart.ir

تئاتر نیوز

www.theaternews.ir
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زنجان

 تئاتر، سينما-کانون پرورش فکري

جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

www.zanjan.theater.ir

www.kanoonnews.ir

www.iifut.ir

سمنان

معرفی برنامه اجراهای تئاتر.کتاب اول

جشنواره بینالمللی تئاتر دانشجویی ایران

www.avval.ir/theater

www.iifut.ir

گریم ایران

جشنواره بینالمللی تئاتر فجر

www.grima.ir

www.fitf.theater.ir

www.semnan.theater.ir

سیستان و بلوچستان
www.sistan-balochestan.theater.ir

فارس
www.fars.theater.ir

قزوین
www.ghazvin.theater.ir

قم
www.qom.theater.ir

گیشه

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

www.gishe.com

www.mariwanfestival.com

مشهد تئاتر

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان

www.mashhadtheater.ir

www.shahrvand-lahijan.ir

24 نمایش

جشنواره سراسری تئاتر مهر

www.namayesh24.com

www.mehrfestival.ir

 پایگاه خبری-حوزه هنری

کردستان
www.kordestan.theater.ir

کرمان
www.kerman.theater.ir

www.hhnews.ir

درگاه های استانی ایران تئاتر

 مرکز جشنوارهها-حوزه هنری

آذربایجان غربی

 مرکز هنرهای نمایشی-حوزه هنری

کرمانشاه

www.azarbayjangharbi.theater.ir

www.kermanshah.theater.ir

آذربایجان شرقی

کهگیلویه و بویراحمد
www.kohgilooye-boyerahmad.

www.azarbaijansh.theater.ir

اردبیل

theater.ir

www.ardabil.theater.ir

گلستان

اصفهان

www.golestan.theater.ir

گیالن
www.gilan.theater.ir

لرستان
www.lorestan.theater.ir

www.esfahan.theater.ir

البرز

همدان
www.hamedan.theater.ir

یزد
www.yazd.theater.ir

خانه تئاتر
www.theaterforum.ir

خانه هنرمندان ایران
www.iranartists.org
www.irantic.com

www.eilam.theater.ir

سامانه فروش اینترنتی بلیت تئاتر

بوشهر

www.gishetheater.com

چهارمحال و بختیاری

www.hormozgan.theater.ir

www.hozehonari.com

ایالم

www.booshehr.theater.ir

هرمزگان

 وبسایت رسمی-حوزه هنری

سامانه بلیت برنامههای فرهنگی و هنری

مازندران

www.markazi.theater.ir

www.dramatic.ir

www.alborz.theater.ir

www.mazandaran.theater.ir

مرکزی

www.artfest.ir

www.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir

خراسان جنوبی

www.khorasanjonoobi.theater.ir

خراسان رضوی

سامانه فروش اینترنتی بلیت تئاتر مشهد
www.v2.mashhad-gisheh.ir

سایت خبری تئاتر
www.teater.ir

سینما تئاتر

www.khrz.theater.ir

www.cinema-theatre.com

خراسان شمالی

عکس تئاتر ایران

www.khorasansh.theater.ir

www.irantheaterphoto.com

خوزستان

 مرکز تولید تئاتر-کانون پرورش فکری

www.khoozestan.theater.ir

www.kanoontheater.com

