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اطالعات این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شدهاند:

					
تئاتر دولتی
					
تئاتر غیردولتی
*قــرار گرفتــن هریــک از ایــن عالمــات در ابتــدای یــک پاراگــراف نشــان دهنــده
تقســیمبندی اســت کــه در بــاال ذکــر شــده اســت.
*مراکـز دولتـی فعـال در حـوزه تئاتـر شـامل نهادها،سـازمانها،وزارتخانهها و اداراتی
هسـتند کـه از نظـر مدیریتـی یـا بودجـهای و یـا هـردو بـی واسـطه بـه بدنـه دولـت
وابسـته هسـتند و تحـت نظـارت و حمایـت دولـت فعالیـت میکننـد.
*منظــور از «دولتــی» وابســتگی بــه یکــی از نهادهــای حاکمیتــی اســت و نــه صرفــا
قــوه مجریه.
*مراکـز غیـر دولتـی فعال در حوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان ها و اداراتی هسـتند
کـه از نظـر مدیریتـی و بودجـه ای مسـتقل بـوده و به دولت وابسـته نیسـتند اما گاه
از کمـک هـای دولـت به شـکل غیرمسـتقیم بهرهمند می شـوند.
*تاالرهــای غیردولتــی نیــز گاه از کمکهــای دولــت بــه شــکل غیرمســتقیم
بهرهمنــد مــی شــوند.
*ابتــدای هــر بخــش توضیــح کوتاهــی دربــاره محتویــات ،هــدف و نــوع
تقســیمبندی همــان بخــش ذکــر شــده اســت.
*کتــاب اول تئاتــر ایــران در ســالهای آتــی نیــز بــه روز شــده و بــه چــاپ خواهــد
رســید.لطفا هرگونــه پیشــنهاد و تغیــر مدنظــر خــود را از طریــق ایــن ایمیــل بــا مــا
در میــان بگذاریــد:
dac.iran@theater.ir

فهرستهای تهیه شده ،صرفنظر از اعتبار و اهمیت مراکز ،نهادها و ارگانها براساس
ترتیب الفبایی تنظیم شدهاند.
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تئاتر ،هنر مولد فرهنگ
ِ
شـناخت ظرفیتهای پیـدا و پنهانش از
تعالـی هـر حوزهای با كشـف توانمندیهـا و
ِ
تثبیـت بیشـتری برخـوردار خواهد بود .ایـن تحقق در تشـكیالتی كه
امـكان تحقـق و
ِ
از پشـتوانه مسـتند و مكتـوب چندانـی بهرهمنـد نباشـند ،امـری دشـوار امـا ضرورتی
اثرگذار محسـوب میشـود .تئاتر در روزگار ما ،بیش از دیگر دورهها ،توسـعه سـاختاری
و سـازمانی داشـته اسـت .اولویت بـودن این هنـر در رویكرد حمایتـی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی ،توجهبخشـی معنـوی و توسـعه سـختافزاری و نرمافـزاری ایـن
حـوزه را بـه ارمغـان آورده اسـت .بـا مطالعه در توسـعه آمـاری فرصتهـای تحصیلی
دانشـگاهی ،افزایـش اماكـن تئاتـری ،زمینهسـازی مشـاركت بخـش خصوصـی در
راهانـدازی تماشـاخانهها و فضاهـای تئاتـری ،افزایـش كمـی و كیفـی رویدادهـای
تئاتـری ،توسـعه روابـط بینالمللـی در تئاتر و تنـوع نهادهای حاكمیتـی تئاتر ،متوجه
ِ
ضـرورت مستندسـازی ظرفیتهـای موجـود بـا نگاهـی توسـعه آفریـن و مسـتمر
خواهیم شـد.
تـوان كمّ ـی و كیفـی آن در نـگاه اول میتوانـد
ناهمگونـی توسـعه جمعیتـی تئاتـر و
ِ
عاملـی بازدارنـده محسـوب گـردد؛ امـا همیـن توسـعه ،چنانچـه بـا تعامـل دیگـر
نهادهـای مرتبـط و غیرمرتبـط كـه از اماكـن و ظرفیتهـای كارآمـدی برخوردارنـد،
مواجـه شـود میتوانـد بـه فرصتـی ویـژه مبـدل شـود كـه در آینـده تئاتـر ایـن مرز و
بـوم نقـش متمایـزی ایفـا نماید .ایـن تعامـل هنگامی ممكن میشـود كـه بتوان در
اسـتخراج ظرفیتهـای سـختافزاری و نرمافـزاری دیگـر ارگانها و نهادهـای همكار
گام برداشـت و زمینـه بهرهمنـدی هنرمنـدان را از ایـن تعامـل مثبـت فراهـم کـرد.
اداره کل هنرهـای نمایشـی بـا چنیـن ذهنیتـی و با امید به توسـعه نهادهـای تئاتری
از تدویـن چنیـن پژوهشـی اسـتقبال نمـود .در ایـن رونـد مُ صـر بودیـم كـه آمـار و
اطالعاتـی دقیـق از نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ممـزوج بـا تئاتـر ،تاالرهـای تـك
منظـوره و چنـد منظـوره ،نشـریات تئاتـری ،رسـانههای مجـازی تئاتـر ،ظرفیتهـای
دانشـگاهی و آموزشـی تئاتـر ،ناشـران تئاتری و هـر آن چه كه در تكمیـل این تحقیق
نقشـی داشـته باشـد ،اسـتخراج و اظهار شـود و در دسـترس مدیران و هنرمندان این
عرصـه قـرار گیرد.
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ایـن تلاش از آن روسـت كـه معتقدیـم تئاتـر نـه فقـط یـك هنـر كـه ّ
مولـد فرهنـگ
و مـروّ ج تمـدن ایرانـی اسلامی اسـت كـه در روزگار مـا میتوانـد منشـاء احیـاء و
اصلاح و تغییـر در الگوهـای رفتـاری و اجتماعـی باشـد .بـر ایـن نكتـه واقفیـم كـه
ایـن پژوهـش بـه هیچوجـه دربرگیرنـده همـه توانمندیهـای موجـود نیسـت؛ امـا
امیدواریـم ثبـت و مطالعـه آن اسـباب ترقـی و تعالـی ایـن هنـر كهن را فراهـم آورد.
مهدی شفیعی
مدیر كل هنرهای نمایشی
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دیکته نانوشته
«کتـاب اول تئاتـر ایـران» نـام برازنـده ای اسـت تـا بتوانیـم بـا آن ،هـر آنچـه را در
فضـای تئاتـر ایـران به شـکل بالقوه وجـود دارد بـه نمایـش بگذاریم.این کتـاب ،گام
نخسـت در معرفی،شناسـاندن و دسـتیابی بـه فضاهـا و امکانـات تئاتـر ایران اسـت.
همـواره در ارتباطـات بیـن المللـی و داخلـی بـه وجـود چنین کتـاب و مرجعـی برای
معرفـی بضاعـت هـا و توانایـی هـای هنرمنـدان تئاتـر کشـورمان مـی اندیشـیدم و
امـروز بـا حمایـت مسـتقیم «مهـدی شـفیعی»مدیرکل هنرهـای نمایشـی وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و نـگاه منتقدانـه و همراهـی و مشـورت «جلال تجنگی»
ایـن آرزو عملی شـد.
همچنیـن شایسـته اسـت از همـکاران خـود در اداره کل هنرهـای نمایشـی ،آقایـان
اتابـک نـادری ،مهـدی حاجیـان ،مجیـد داخ ،علـی ایـزدی و خانـم لیال غفـاری برای
همـکاری و همراهیشـان تشـکر نمایـم.
دیکتـه نانوشـته ،امـروز نوشـته شـده اسـت.حال نـگاه تیـز و همیـاری هنرمنـدان و
فعـاالن تئاتـر ایـران مـی توانـد آن را بـرای ویرایـش هـای بعـدی آمـاده تـر نمایـد.
دریافـت اطالعـات جدیـد و هرگونـه پیشـنهاد از طریـق آدرس هـای اینترنتـی زیـر
امـکان پذیـر اسـت:
dac.iran@theater.ir
مهرداد رایانی مخصوص
مدیر امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی
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کتابی برای هر روز
کتابی که پیش روی شماست ،نام بزرگی را یدک می کشد .نامی که روزی قرار
است این کتاب با تدوین ،ویرایش و افزایش و کاهشهایی که هر ساله به خود
می بیند در حد و اندازههای آن ظاهر شود .شکلگیری چنین کتابی برای کارورزان
تئاتر،دانشجویان،پژوهشگران و...می تواند مسیری باشد به سوی امکانات بیشتر و
بهرهوری بهتر از آنچه داریم و همچنین دری باشد به درک آنچه نداریم و ساختن
زیربناهای بیشتر و بهتر برای هنر تئاتر.
از تمامی عزیزانی که در مسیر شکل گیری این کتاب همراه و همدل و همکار بودند
صمیمانه تشکر می کنم.همکارانی که در شناسه کتاب ،مورد اشاره قرار گرفتهاند و
همچنین آقایان :بابک صدیقیان ،ایرج افشاری اصل و منوچهر اکبرلو.
سخن پایان اینکه هر پژوهشی در راه رسیدن به کمال میبایستی از مرز زمان گذر کند
و ما امیدواریم این کتاب بتواند با بهروز و عاری شدن از خطاهای احتمالی ،مرجع
مناسبی باشد برای جامعه تئاتر و هنر نمایش ایران.
مشهود محسنیان

11

مراکز دولتی فعال در حوزه تئاتر
مراکـز دولتـی فعـال در حوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان ها،وزارت خانههـا و اداراتی
هسـتند کـه از نظـر مدیریتـی یـا بودجـهای و یـا هـردو بـی واسـطه بـه بدنـه دولـت
وابسـته هسـتند و تحـت نظـارت و حمایـت دولـت فعالیـت میکنند.

اداره امور هنری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
نیـروی انتظامـی در حـوزه هـای مختلف هنـری و از جمله تئاتر فعالیـت های مربوط
بـا اهـداف سـازمانی خـود دارد و در زمینـه های هنری بـه فرهنگ سـازی و تبلیغات
دربـاره کار پلیـس مـی پردازد.برگـزاری چنـد دوره از جشـنواره پلیـس از ایـن مـوارد
است.
نشـانی :ته�ران .خیابـان ولیعصـر .باالتـر از میـدان ونـک .خیابـان یاسـمی .مقابـل
باش�گاه آرارات.
کدپستی1996713557 :
تلفن 81432627 :و 88784353-6
وب سایتwww.saas.police.ir :

اداره کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش
اداره کل امـور فرهنگـی هنـری،در وزارت آمـوزش و پـرورش ،برنامه ریـزی فرهنگی و
هنـری و سیاسـت گـذاری های مربـوط بـه آن را از وزارتخانه تا ادارهها ،شهرسـتانها
و مـدارس بـر عهـده دارد .کارشناسـی هنرهـای نمایشـی ،عالیترین واحد سـازمانی
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مراکز فعال در حوزه تئاتر

وزارتخانـه در زمینـه سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی تئاتـر دانـش آمـوزی اسـت.
مسـابقات فرهنگـی و هنـری تئاتـر یکی از فعالیتهای مسـتمری اسـت که توسـط
ایـن اداره در سـه سـطح منطقـه (شهرسـتان) ،اسـتان و کشـوری برگزاری میشـود.
علاوه بـر اینها،آمـوزش و پـرورش در رشـتههای کار و دانـش نیـز بـه آمـوزش
نمایشـنامه نویسـی و بازیگـری پرداخته اسـت و در رشـته هـای فنی و حرفـهای نیز
نگاهـی بـه نمایـش و پشـتیبانی صحنـه داشـته اسـت.
نشـانی :خیابـان سـپهبد قرنی.باالتـر از میـدان فردوسـی.نبش خیابـان فلاح پـور.
سـاختمان شـهید بـا هنر.
تلفن88805431:
نشـانی دفتـر تکنولـوژی آموزشـی :خیابـان کریـم خان.خیابـان ایرانشهر.سـاختمان
شـماره چهار.سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی.
تلفن88309265-88831161 :
وب سایتwww.medu.ir :

اداره کل امور هنرهای نمایشی

اداره کل امــور هنرهــای نمایشــی جزیــی از معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســت.وظایف ایــن اداره کل بــر اســاس سیاســت های هنرهای نمایشــی کشــور

تعییــن شــده اســت و هرگونــه اجـرای عمومــی نمایش در تهـران منوط بــه دریافــت اجازه
نامــه کتبی ایــن اداره کل اســت.

از جملـه بخـش های زیرمجموعه فعـال در اداره کل امور هنرهای نمایشـی عبارتند از :دفتر
امـور بیـن الملل.روابـط عمومی.هماهنگـی تئاتر اسـتان ها.دبیرخانه جشـنواره ها.شـورای
ارزشـیابی و نظارت.

امــور هنرهــای نمایشــی اســتانها و شهرســتانهای دیگــر نیــز بــه شــاخههای دیگــر
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی چــون ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی محول شــده

اســت.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها

ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتانها و همچنیــن ادارات فرهنــگ و ارشــاد

اســامی شهرســتانها نیــز از هــر نظــر مســتقل عمــل کــرده و ایــن مــوارد را در حــوزه خــود

مدیریــت مــی کننــد :حمایتهــای مــادی و معنــوی از هنــر نمایش،صــدور مجــوز اجـرای
عمومــی ،حمایــت از برگزاری جشنواره،همایش،ســخنرانی و ورکشــاپ و...کــه از امور جاری

ایــن ادارات بــه شــمار مــی رونــد.
نشانی :خیابان حافظ.خیابان استاد شهریار.جنب تاالر وحدت.

تلفن66747423 :

پست الکترونیکdramatic.artcenter.iran@gmail.com :
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اداره کل آموزش و پژوهش سیما
این اداره در بخش پژوهش و در راستای اهداف و سیاستهای سازمان صدا و سیما
به جمع آوری اطالعات و نشر آنها در زمینه های مختلف هنری و تکنیکی مربوط به
رسانه می پردازد .در این میان ،پژوهش در حوزه تئاتر و تئاتر تلویزیونی و نشر کتبی
در این زمینه نیز در دستور کار این اداره قرار داشته است.
نشانی :میدان ونک.گاندی شمالی .نبش شهید صانعی شرقی .پالک 32
		
سامانه پیامکی3000077 :
تلفن88773562 – 88789789 :
پست الکترونیکtvr@irib.ir :
وب سایتwww.tvr.ir :

اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
واحـد نمایـش رادیـو در دهـه سـی شـکل گرفتـه اسـت .اداره کل هنرهـای نمایشـی
رادیـو مأموریـت تولیـد و پخـش نمایش را به صـورت متمرکز در رادیو عهده دار اسـت
و امـروز در شـش شـبکه رادیویـی ،هفتـه ای  13سـاعت نمایش پخش مـی کند .در
کنـار ایـن حجـم برنامه ،شـبکه رادیویـی نمایش نیز بـه صورت  24سـاعته به پخش
آثار نمایشـی رادیویی اشـتغال دارد.
نشانی :تهران .میدان  15خرداد .ساختمان رادیو .اداره کل هنرهای نمایش رادیو.
کدپستی1114914999 :
تلفن33115410 – 33113585 :
شماره پیامک		3000089 :
وب سایتwww.radionamayesh.ir :

ادارۀ هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
اداره کل هنـری در سـال  1384در بنیـاد شـهید و امور ایثارگران تاسـیس شـد.اکنون
در زیرمجموعـه ایـن اداره کل،اداره هنرهـای نمایشـی قـرار دارد.در سـاختار اسـتانی
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نیز اداره امـور هنری به مسـائل هنرهای نمایشـی می
پردازد.
نش�انی  :ته�ران ،خیاب�ان طالقان�ی ،خیابان ملک الش�عرای بهار ش�مالی ،پلاک پنج،
س�اختمان معاونتـ پژوه�ش و ارتباطات فرهنگ�ی بنیاد ش�هید و امورایثارگران ،طبقه
دوم ،اداره کل ام�ور هنری.اداره هنرهای نمایش�ی.
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تلفن42978354-۸۸۳۰۵۷۶۵ :
فکس۰۲۱-۸۸۳۰۳۷۶۰ :
وب سایتwww.isaar.ir :
www.navideshahed.com

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در سال  1375با دغدغۀ اصلی سامان دادن به
وضعیت ادبیات نمایشی این بخش از هنر انقالب تشکیل شد.این انجمن زیرمجموعه
بنیاد فرهنگی روایت از سازمانهای وابسته به بسیج مستضعفین است.
نشانی :خیابان سهروردی شمالی .خیابان هویزه غربی .پالک  .۱۲۴طبقه  .۳انجمن
تئاتر انقالب و دفاع مقدس.
تلفن88530032-88530031 :
وب سایتwww.resistancetheater.ir :

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس در ابتـدا با نـام «سـتاد تبلیغات
جنـگ» آغـاز بـه کار کـرد .پـس از اتمام جنگ ،بـا تغییر عنـوان ،این اهـداف را دنبال
مـی کنـد :گـردآوری ،ثبـت ،نگهـداری و ارائـۀ آثـار دفاع مقدس به نسـل هـای حاضر
و نسـل های بعـدی انقالب.
ایـن بنیـاد از نظـر سـازمانی از زیرمجموعه های سـتاد کل نیروهای مسـلح به شـمار
می رود.
سـازمان سـینمایی و هنرهـای نمایشـی دفـاع مقـدس از زیرمجموعـه های ایـن بنیاد
اسـت کـه در زمینه اجـرای نمایش ،برگزاری جشـنواره و انتشـارات و...نیز فعال اسـت.
نشـانی :تهـران ،خیابـان شـهید آیـتهللا دکتـر بهشـتی ،خیابـان پاکسـتان ،کوچـه
شـانزدهم ،پلاک ۳
تلفن۸۸۷۳۲۱۶۱ :
پست الکترونیکinfo@defapress.ir :
وب سایتwww.defapress.ir :
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جهاد دانشگاهی-واحد هنر
این واحد همزمان با انقالب فرهنگی و از سـال  1359تشـکیل شـد و در حال حاضر
در ایـن حوزه ها فعالیـت می کند:
فرهنگی دانشجویی،پژوهشی و خدمات آموزشی تخصصی.
نشـانی :خیابـان انقلاب اسلامی.چهار راه ولیعصـر.رو بـه روی پارک دانشـجو.کوچه
شـهید باالور.شـماره چهار.طبقـه چهار.
تلفن66417528-66414402 :
وب سایتwww.jdart.ir :
www.acecr.ac.ir

سازمان بسیج هنرمندان
بسـیج هنرمندان بخشـی از سـازمان بسـیج مسـتضعفین اسـت که در سـاختار خود
انجمـن هـای مختلـف هنـری و از جمله انجمن نمایـش نیز دارد.این سـازمان در هر
اسـتان شـعبه ای جداگانـه دارد و بـه ترویـج اندیشـه هـای انقلاب و دفـاع مقدس
میپـردازد.
گروه های تئاتر و سرود
ایـن مراکـز بـا هـدف حضور بسـیجیان هنرمند و عالقـه مند در قالب هـای گروه های
سـرود و تئاتـر در عرصـه فرهنـگ و هنـر جامعـه تشـکیل شـده و زیـر نظـر سـازمان
بسـیج فعالیـت مـی کنند.
نشانی :تهران .خیابان استاد شهید مطهری .جنب ایستگاه متروی مفتح.
تلفن78965412 :
پست الکترونیکinfo@basij.ir :
وب سایتwww.basij.ir :

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سـازمان عقیدتـی سیاسـی وزارت دفـاع طـی دسـتور العملـی آثـار هنـری نیروهـای
مسـلح و وزارت دفـاع را جهـت اجرا در جشـنواره هـا یا اجرای عمومـی داخلی نهادها
از لحـاظ تکنیکـی و محتوایـی بـا توجـه بـه مقـررات و موازیـن نیروهـای مسـلح
بررسـی مـی کند.ایـن سـازمان در حـال حاضـر به تولیـد نمی پـردازد و بیشـتر نقش
نظارتـی دارد.
نشانی :میدان نوبنیاد.خیابان شهید لنگری.نرسیده به سه راه اراج.
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تلفن22950804 :
وب سایتwww.defapress.ir :
www.fatehnet.net

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
موضوع فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد به شرح زیر است:
برنامهـ ریزی ،ایجاد وراه اندازی کالس های آموزش�ی درزمینه های مختلف:عقیدتی،
دینـی ،علمـی ،سیاسـی ،فرهنگـی هنـری و فنـی .تهیه ،ترجمـه و گـردآوری ،نگارش،
چ�اپ ،انتش�ار و توزی�ع جزوات و کتب مج�از داخلی و خارجـی درزمینه های مختلف
فرهنگ�ی و هن�ری و علمی آموزش�ی و غیره .
نشـانی :تهـران ،بزرگراه نیایـش ،بلوار جنتآباد شـمالی ،بلـوار انصارالمهـدی ،مجتمع
فرهنگی هنـری نور
تلفن۰۲۱-۴۴۸۴۸۸۳۵ :
پیامک3000415 :

شبکه چهار سیما،گروه ادب و هنر
ایـن شـبکه تحـت نظارت سـازمان صـدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایـران فعالیت
مـی کند.گـروه ادب و هنـر در ایـن شـبکه ،تولیـد و پخش تئاتـر تلویزیونـی ،تبلیغات
تئاتـر ،ارائـه برنامـه هـای نقـد و تحلیـل تئاتـر و ترویـج آن را در رسـانه ملـی برعهـده
دارد .ایـن گـروه علاوه بـر دعـوت از تهیـه کنندگان آشـنا بـا مقولـه تئاتـر تلویزیونی و
حمایـت از گـروه هـای اجرایـی تئاتـر در زمینـه هـای مختلف ،همـکاری با جشـنواره
هـای تئاتـر ،مرکـز هنرهـای نمایشـی و نویسـندگان ،کارگردانـان و تهیـه کننـدگان
مسـتقل را نیـز در برنامـه خـود دارد .مضـاف بـر اینکـه تولیـدات تئاتری این گـروه با
سـفارش و نظـارت گـروه انجـام مـی شـود ،هنرمنـدان نیز مـی تواننـد با ارائـه متون
نمایشـی خـود ،پس از طی شـدن مراحل بازخوانـی و تصویب متون به سـاخت تئاتر
تلویزیونـی اقـدام نمایند.
در کنـار سـاخت و تولیـد تئاتـر تلویزیونی ،سـاخت برنامه های آموزشـی دربـاره تئاتر،
نقـد و تحلیـل تئاتر و گسـترش ایـن هنر به وسـیله تبلیغات تلویزیونی در دسـتور کار
این گروه قـرار دارد.
نشـانی :خیابـان ولیعصـر .نرسـیده بـه پـارک وی .روبـه روی مسـجد بلال .کوچـه
مهنـاز .پلاک  .22طبقـه چهـارم .گـروه ادب و هنـر.
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تلفن گروه ادب و هنر26215592 :
تلفن شبکه26215396 :
شماره پیامک300004 :
پست الکترونیکsima4@irib.ir :
وب سایتwww.tv4.ir :

مدیریت هنری ارتش جمهوری اسالمی ایران (آجا)
مدیریـت هنـری ارتـش در سـال  1378بـا تغییراتـی در سیسـتم سـازمان عقیدتـی
سیاس�ی ارت�ش و تح�ت نظ�ارت آن ب�ه وج�ود آمد.یکـی از زیرمجموعـه هـای ایـن
مدیریت،هنرهـای نمایشـی اسـت که در نیروهـای زمینی،هوایی،دریایـی و پدافند نیز
حضـور دارد.اجـرای نمایش،مدیریـت تاالرها و برگزاری جشـنواره هـا از فعالیت های
ایـن بخش هسـتند.
نشـانی :خیابان ش�ریعتی ،خیابان ش�هید قدوس�ی ،س�ازمان عقیدتی سیاسی ارتش,
معاونت فرهنگی
تلفن33309120 :
وب سایتwww.aja.ir :

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

این مرکز وابس�ته به حوزه هنری س�ازمان تبلیغات اسلامی اسـت و طبق اساسـنامه
حـوزه هنری،حمایـت و ترویـج هنـر انقالبی و اسلامی در دسـتور کار قـرار دارد.مرکز
هنرهـای نمایشـی حـوزه هنـری همزمـان با تأسـیس حـوزه هنـری در سـال 1358
تحـت عنـوان «واحـد تئاتـر» آغـاز بـه کار کـرد .در حـال حاضـر در کنـار بخشهای
مختلـف اداری ،کارشناسـی و امور اسـتانها سـه دفتـر :تئاتر کودک و نوجـوان ،تئاتر
کاربـردی و دفتـر مطالعـات و پژوهـش در ایـن مرکز فعال اسـت.

نشـانی :تهران.خیاب�ان حاف�ظ .تقاطع س�میه.حوزه هنری س�ازمان تبلیغات اسلامی.

طبق�ه چه�ارم ،مرکز هنرهای نمایش�ی ح�وزه هنری.
تلفن 88804072 :و 88895053

تلفن مرکز هنرهای نمایشی88804070-88895053-88804072:

پست الکترونیک:

info@hhsahneh.ir
akhbaresahneh@yahoo.com

وب سایتwww.dramatic.ir :
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مركز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
تاس�یس مركـز آفرینـش هـای هنـری آسـتان قـدس رضـوی در سـال  1369و
گس�ترش دایرـه عملك�رد و ارتقـای سـازمانی آن به موسسـه آفرینش هـای هنری از
سـال  1376ص�ورت پذیرف�ت .
مؤسسـه آفرین�ش ه�ای هنری آس�تان قدس رضوی ،تلاش دارد ت�ا در بخش های
مختلـف هنـری از جملـه تئاتر،بـا توجـه ویـژه بـه تعالیـم دینـی و مشـخصا مربـوط
بـه امـام رضا(ع)فعالیـت مسـتمر داشـته باشـد و از ایـن رو در بخـش هـای تولیـد
نمایش،حمایـت از آثـار معناگـرای دینـی و جشـنواره تئاتر،بـا هنرمنـدان در تعامـل
است  .
نشانی موسسه :مشهد.کوهسنگی ،خیابان عدالت ،عدالت  ،18پالک 9/1
تلفن38445142-4 :
پست الکترونیکinfo@aqart.ir :
وب سایتwww.aqart.ir :

معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

سـابقه فعالیـت كانـون پـرورش فكـری كـودكان و نوجوانـان بـه میانـه دهـه چهـل
شمسـی در سـال  1344بـاز مـی گـردد.
از سـال  1395اداره کل امـور سـینمایی و تئاتـر کانـون پـرورش فکری شـکل گرفت و
معاونـت تئاتـر مسـئول مدیریت فعالیت های نمایشـی شـد.قرار اسـت بـه زودی در
اسـتان هـا و تمامـی شـعب کانـون ،معاونـت هـای تئاتر آغـاز به فعالیـت کنند.
نمایـش هـای معاونـت تئاتـر تهـران در دو سـالن قرینـه «گلسـتان» و بوسـتان» که
مشـخصات دقیقـا یکسـانی دارنـد اجرا می شـوند.
یکـی دیگـر از فعالیـت هـای خـاص کانـون «تئاتـر تریلـی سیار»اسـت کـه بیـش از
چهـل سـال اسـت کـه تئاتـر را بـه اقصـی نقـاط کشـور مـی برد.
سـالن دیگـر کانون(سـینما تئاتـر کانـون) کـه در خیابـان وزرا قـرار دارد نیـز بیـش از
پنجـاه س�ال اسـت کـه پذی�رای نمایش هـای گوناگـون در زمینـه کـودک و نوجوان و
بزرگس�االن بوده اس�ت.

نشـانی :بلـوار کشـاورز.خیابان حجاب.داخـل پـارک الله.مرکـز تولیـد تئاتـر و تئاتـر

عروسـکی کانـون پـرورش فکـری کـودک و نوجـوان
تلفن88980721 :

سالن کانون مرکز وزرا88100623-4 :
پست الکترونیکinfo@kanoontyheater.com:
وب سایتwww.kanoontheater.com :
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مراکز غیردولتی فعال در حوزه تئاتر
مراکـز غیـر دولتـی فعـال در حـوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان هـا و اداراتی هسـتند
کـه از نظـر مدیریتـی و بودجـهای مسـتقل بوده و به دولت وابسـته نیسـتند اما گاه از
کمـک هـای دولـت بـه شـکل غیرمسـتقیم بهرهمند می شـوند.

انجمن صنفی تماشاخانههای ایران
انجمـن صنفـی تماشـاخانههای ایـران در سـال  1395تاسـیس شـده اسـت و هدف
اصلـی آن پیگیـری و اسـتیفای حقـوق اعضـا و از جملـه تماشـاخانههای تئاتـر در
ایران اسـت.
نشـانی :تهران.خیابـان انقالب.ضلـع شـمال غـرب چهـارراه ولیعصر.جنـب داروخانه.
پلاک ( 1478تماشـاخانه مشایخی.شـاهین چگینی)
تلفن66979468 , 66979475 :

انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران
ایـن انجمـن از سـال  1394فعالیت رسـمی خود را آغـاز کـرده و در وزارت تعاون ،کار
و رفـاه اجتماعـی بـه ثبت رسـیده اسـت.انجمن در حـوزه های اسـتیفای حقوق اعضا
و حمایـت هـای صنفـی فعالیـت می کند و شـاخه هـای مهم تئاتـر از جمله:
نویسندگی،کارگردانی،بازیگری،موسیقی،نقد و عکاسی و...را در بر می گیرد.
نشانی( :در حال حاضر نشانی ثابتی ندارد)
تلفن( 09121082471 :دریابیگی)

انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران (تئاتر آزاد)
ایـن انجمـن ،انجمنـی صنفـی و کارفرمایـی اسـت کـه در وزارت تعـاون،کار و رفـاه
اجتماع�ی ثبتـ ش�ده اس�ت و دو هـدف کلـی دارد:
-1تامین منافع مادی و معنوی اعضای مجرب و پیشکسوتان.
-2ایجـاد فضـا و بسـتر مناسـب که هنرمنـدان واقعی ایـن عرصه بتوانند آثـار مرغوب
مراکز فعال در حوزه تئاتر
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و هنرمندانـه ای اجـرا کننـد و این هنـر ارزنده زنده و پویا باشـد.
انجمـن متشـکل از20گـروه ماهر و مجرب اسـت کـه همگی می تواننـد نمایش های
کمـدی را بـه صورت حرفهای اجـرا کنند.
اکثـر تاالرهایـی کـه در اختیـار گـروه هـای این انجمـن قرار دارنـد را می توان بیشـتر
سـالن هـای سـینمایی دانسـت کـه بـا کمـی تغییـرات صحنـه و کاربـری بـه اجـرای
نمایـش ایـن گـروه هـا اختصاص یافته انـد و همچنین تاالرهای سـنتی و مشـهوری
کـه از دیربـاز در اختیـار نمایـش هـای کمـدی بـوده اند.ازجملـه تئاترنصـر و گلریز که
هـردو اکنـون در تعطیلـی به سـر مـی برند.
هنرمندانـی کـه در ایـن انجمـن فعالیـت مـی کننـد بایسـتی در یکـی از رشـته هـای
نویسـندگی،کارگردانی،بازیگری...مهارت کافـی را داشـته باشـند و بـه شـرطی کـه در
اسـتخدام دولـت نبـوده و حداقـل مـدرک دیپلـم را داشـته باشـند مـی تواننـد عضـو
رسـمی ایـن انجمن شـوند.
نشانی :باالتر از ایستگاه مترو توحید.خیابان فرصت شیرازی.پالک 89
تلفن66900293:
وبالگwww.theaterazad.persiangig.com :

انجمن هنرهای نمایشی ایران
انجمـن هنرهـای نمایشـی ایـران بـا شـخصیت حقوقـی مسـتقل و بـه صـورت
غیرانتفاعـی و غیردولتی تشـکیل شـده اسـت.از جملـه موضوعات فعالیـت و اهداف
ایـن انجمـن عبارتنـد از:
حمایـت مـادی و معنـوی از هنرمنـدان در عرصه هنـر نمایش ،تشـویق و ترغیب گروه
هـای نمایشـی و هنرمنـدان به منظور تولید و خلق آثار نمایشـی ،توسـعه و گسـترش
برنامـه هـای آموزشـی ،انتشـار مجلـه نمایـش و فصلنامـه تئاتـر و کتـب تخصصـی،
حمایـت از برگـزاری جشـنواره هـای داخلی و بین المللی تئاتر ،تشـکیل مـوزه تئاتر از
آثـار ارزشـمند هنرمنـدان ایرانی و تشـکیل کتابخانه تخصصـی تئاتر.
نشانی :تهران .خیابان ولیعصر .خیابان زرتشت غربی .پالک  .96واحد 10
		
کدپستی1415683811 :
تلفکس88991901 - 4 :
		
پست الکترونیکceo@irantheater.ir:
وب سایتwww.irantheater.ir :
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کانون های زیر مجموعه انجمن هنرهای نمایشی ایران
انتشارات و پژوهش
انتشـارات از سـال  1367کار خـود را آغـاز کرده و عهـدهدار امور پژوهش و انتشـاراتی
همچـون چـاپ کتـب تخصصـی تئاتر.ماهنامـه نمایـش و فصلنامـه تئاتـر اسـت.از
جملـه اهـداف :توسـعه فضاهـای فکری و نظری در حـوزه هنرهای نمایشـی از طریق
بسترسـازی بـرای فعالیـت پژوهشـی و ایجاد امـکان انتشـارات تخصصی.
نشانی :خیابان کریم خان.خیابان آبان جنوبی.کوچه ارشد.پالک .10طبقه دوم.
					
تلفن88920361:
پست الکترونیکnamayesh_magazin@yahoo.com :

			

		

سایت ایران تئاتر
ایـن سـایت تخصصـی تئاتر در سـال  1383پا به عرصه هنرهای نمایشـی گذاشـت و
در سـال  1387یکـی از زیرمجموعـه هـای انجمن هنرهای نمایشـی شـد .ایران تئاتر
ه�ر روز ب�ه روز رسـانی مـی شـود و اخبـار و اطالعـات تئاتـر را دنبال کـرده و در اختیار
عالقمنـدان قـرار مـی دهـد .در ایـن سـایت بخش هایـی چون گـزارش ،نقـد ،گفتگو،
مقـاالت و بیـن الملل موجود اسـت.
نشـانی :خیابـان انقالب.چهـار راه حافظ.خیابـان شـهریار.خیابان هانـری کوربـن.
پال ک 18
تلفن66765653 :
پست الکترونیکtheateriran1@gmail.com :
وب سایتwww.theater.ir :

کانون نمایش های آئینی و سنتی
سـابقه فعالیـت ایـن کانـون بـه سـال  1367بازمـی گـردد .هـدف کلـی ایـن کانـون،
اشـاعه و حفـظ آثـار آئینـی و سـنتی در زمینـه هنر نمایش اسـت .پژوهـش در زمینه
تئاتـر آئینـی و سـنتی و همچنین حمایت از تولیـد آثار این چنینی در راسـتای اهداف
ایـن کانون قـرار دارد.
نشـانی :خیابـان انقالب.چهـار راه حافظ.خیابـان شـهریار.خیابان هانـری کوربیـن.
پالک18
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تلفن( :مهدی صفاری نژاد)09124595469
پست الکترونیکnamayeshname@gmail.com :
وب سایتwww.iran-tt.ir :

کانون تئاتر عروسکی
در اوایــل دهــۀ هفتــاد خورشــیدی شــکل گرفــت و بــا پشــت سرگذاشــتن یــک
دوره تعطیلــی از ســال  1384بــه منظــور معرفــی حفــظ ،گســترش و ارتقــای تئاتــر
عروســکی بــه خواســت عمــوم هنرمنــدان تئاتــر عروســکی ایــران و حمایــت اداره کل
هنرهــای نمایشــی دوبــاره راه انــدازی شــد.
نشـانی :تهران.خیابان انقالب.چهـار راه حافظ.خیابان شـهریار.خیابان هانری کوربین.
پالک18

					

کانون تئاتر دینی
ایـن کانـون بـه منظـور مشـاوره در حـوزه تولیـد و حمایـت از آثـار تئاتـری کـه بـا
موضوعـات دینـی سـاخته مـی شـوند بـه وجود آمـده اسـت .اینگونـه نمایـش ها با
موضوعاتـی کـه بـه شـکل مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه مسـائل دینـی مـی پردازند،
شـکل مـی گیرنـد .از مرحلـه تولیـد متـون نمایشـی تـا حمایـت از اجراهـای فاخـر و
برگـزاری جشـنواره و ...از جملـه اهـداف ایـن کانـون بـه شـمار مـی رونـد.
نشانی :خیابان انقالب.چهار راه حافظ.خیابان شهریار.خیابان هانری کوربین.پالک18
				
تلفن( :محمود فرهنگ) 09121303415

کانون نمایش خیابانی
ایـن کانـون بـه عنـوان یک واحد اجرایـی در خدمت اهـداف انجمن هنرهـای نمایش
بـرای رشـد و ارتقـای تئاتـر خیابانـی اسـت .تدویـن و برنامه ریـزی مجموعـه برنامه
هـای تئاتـر خیابانـی ،همچنین تالش در جهت گسـترش فعالیت هـای تئاتر خیابانی
در سراسـر کشـور از جملـه فعالیـت های آن به حسـاب مـی آیند.
نشــانی :خیابــان انقالب.چهــار راه حافظ.خیابــان شــهریار.خیابان هانــری کوربیــن.
پالک18
				
تلفن( :سامان خلیلیان)09125885896
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کانون ملی منتقدان تئاتر
کانـون ملـی منتقدان تئاتر در سـال  1368در راسـتای حمایت از تشـکل های تئاتری
و بـه منظـور تقویـت فضـای نقـد ،گفـت و گـو و اعتالی تئاتر کشـور تشـکیل شـد.این
کانـون در سـال  1369در نهمیـن جشـنواره تئاتر بیـن المللی فجر به طور رسـمی آغاز
بـه کار کـرد و در سـال  1370از سـوی کانـون بیـن المللـی منتقـدان تئاتر بـه عضویت
پذیرفتـه شـد .ایـن کانـون بـه لحـاظ قوانین بیـن المللـی زیر نظـر اساسـنامه کانون
بیـن المللـی منتقـدان تئاتـر موسـوم بـه  I.A.T.Cفعالیـت مـی کنـد و در داخـل نیز
زیرمجموعـه انجمـن هنرهای نمایشـی به حسـاب مـی آید.
نشانی :تهران.خیابان استاد نجات الهی.کوچه ارشد.پالک .10طبقه دو شرقی.
			
تلفن88924019 :
وبالگwww.kanoonemontaghedan.mihanblog.com :

شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ایران
*آدرس سایت های شعب انجمن نمایش ایران در بخش سایتها نیز ذکر شده است.

انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان شرقی
نشـانی:تبریز.میدان دانشسـرا.جنب کتابخان�ه تربیت.تئات�ر شهـر .انجمـن هنرهـای
نمایشـی اسـتان آذربایجـان شـرقی
تلفن( 09121024267 :بابک نهرین) 04135243112
پست الکترونیکtabrizztheater@yahoo.com :
وب سایتwww.azarbaijansh.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی
نشـانی:ارومیه.تقاطع خیابان سـربازان گمنام.خیابـان باهنر(چهـارراه آپادانا).مجتمع
فرهنگ�ی هن�ری .انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان آذربایجـان غربی
تلفن( 09149362883 :محمد کاظمی)
وب سایتwww.azarbayjangharbi.theater.ir :
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انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل
نشـانی:اردبیل.خیابان آی�ت هللا مطهری.کتابخانه عمومی ش�ماره دو .انجمن هنرهای
نمایشی اسـتان اردبیل
تلفن( 09141570236:ناصر رهنماآذر) 04533260622
وب سایتwww.ardabil.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان
نشــانی:اصفهان.پل ابــوذر.اول خیابــان توحید.مجتمــع فرهنگــی هنــری اســتاد
فرش��چیان.انجمن هنرهــای نمایشــی اســتان اصفهــان
تلفن(.09133157571:هوشنگ جمشیدیان)03136284403
وب سایتwww.esfahan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان البرز
نشـانی:کرج.عظیمیه 45.متـری کاج.خیابـان شـهید شـاکرزادگان.بلوار ولیعصر.تئاتر
ش�هر .انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان البرز
تلفن(09126461941:داوود فتحعلی بیگی)02632519501
وب سایتwww.alborz.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان ایالم
نشـانی:ایالم.خیابان پیروزی.مجتم�ع فرهنگ�ی و هن�ری .انجمـن هنرهای نمایشـی
اسـتان ایالم
تلفن(09183428395:سعید خیرالهی)
وب سایتwww.eilam.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر
نشانی:بوشـهر.خیابان ساحلی.پشـت هتـل دلوار.مجتمـع فرهنگـی  9دی .انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان بوشـهر
تلفن(09394522125:جهانشیر یار احمدی)
وب سایتwww.booshehr.theater.ir :
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انجمن هنرهای نمایشی استان تهران
نشانی:تهران.سـعادت آباد.بلـوار دریا.مطهـری شـمالی.کوی مروارید.مجتمع فرهنگی
هنـری رسـول اکـرم(ص) .انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان تهران
تلفن( 09361447002 :امیرحسین شریفی)
وب سایتwww.tehran.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان چهارمحال و بختیاری
نشانی:شـهرکرد .تقاطـع فارابـی و کاشـانی.مجتمع فرهنگـی هنـری غدیر.انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان چهـار محـال و بختیـاری
تلفن(09139798695 :فرشید بزرگنیا)
وب سایتwww.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان جنوبی
نشـانی:بیرجند.خیابان شـهید محالتی.مجتمـع فرهنگی هنری عالمه فـرزان .انجمن
هنرهای نمایشـی اسـتان خراسـان جنوبی
تلفن(09157401099 :علی شریفی)
وب سایتwww.khorasanjonoobi.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی
نشانی:مشـهد.میدان آزادی.پـارک ملت.مجتمـع فرهنگـی هنـری امـام رضـا(ع).
انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان خراسـان رضـوی
تلفن(09155188192 :جواد اشکذری)
پست الکترونیکmashhadtheater@gmail.com :
j.ashkezari@gmail.com
وب سایتwww.khrz.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان شمالی
نشـانی:بجنورد.میدان مادر.خیابـان تربیت.مجتمـع فرهنگـی هنـری گلشـن.انجمن
هنرهـای نمایشـی اسـتان خراسـان شـمالی
تلفن(09155852014 :امین فرحی)05832244115
وب سایتwww.khorasansh.theater.ir :
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انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان
نشانی :اهواز.پل لشکر.تاالر آفتاب.انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان
تلفن(09161424138 :محمد یاقوت پور)
وب سایتwww.khoozestan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان
نشـانی:زنجان.خیابان شـیخ فضـل هللا نوری.فرهنگسـرای امـام خمینی(ره).طبقه .1
انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان زنجان
تلفن(09125417458 :حسین نجفی)02433445446
وب سایتwww.zanjan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان سمنان

نشانی:سـمنان.خیابان قدس.فرهنگسـرای کومش .انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان

سمنا ن

تلفن(09123316629 :رحیم موسوی)

وب سایتwww.semnan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان
نشـانی:زاهدان.خیابان دانشجو.دانشـجوی.34تقاطع خیابـان شـهید برفـی .انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان

تلفن(09151413385 :علیرضا سلمان نژاد)05433440266
وب سایتwww.sistan-balochestan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان فارس
نشانی:شـیراز.چهارراه حافظیه.مجتمـع فرهنگـی هنـری .انجمـن هنرهـای نمایشـی
اسـتان فارس.
تلفن(09176575202 :امیر صادقی)
وب سایتwww.fars.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان قزوین
نشـانی:خیابان نادری.میـدان میـر عماد.مجتمـع فرهنگـی هنـری .انجمـن هنرهـای
نمایشـی اسـتان قزوین
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تلفن(09126811934 :ناصر ایزدفر) 02833352900
وب سایتwww.ghazvin.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی قشم
نشـانی:جزیره قشـم.میدان گلها.بلوار پژوهش.مجتمع فرهنگـی هنری خلیج فارس.
انجمن هنرهای نمایشـی جزیره قشـم
تلفن(09172297074 :حسن پاروکش صیاد)07951618344
وب سایتwww.qeshm.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان قم
نشـانی:قم.خیابان جمهوری.سـاختمان شـهید آوینی.مجتمع فرهنگی هنری .انجمن
هنرهای نمایشـی استان قم
تلفن(09122521142 :اصغر نوبخت)02532114271
وب سایتwww.qom.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان
نشانی:سـنندج.بلوار توحید.پاییـن تـر از میـدان بسـیج.مجتمع فرهنگـی هنری فجر.
طبقه دوم .انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان کردسـتان
تلفن(09183734939 :عبید رستمی)08733230009
وب سایتwww.kordestan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان
نشـانی:کرمان.چهارراه سـمیه.مجتمع فرهنگـی هنری انتظار.طبقـه .1انجمن هنرهای
نمایشی اسـتان کرمان
تلفن(09131426620 :عبدالرضا قراری)
وب سایتwww.kerman.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان جنوب

نشـانی:جیرفت.میدان انقالب(سـپاه).مجتمع فرهنگـی هنـری شـهید مداحـی پـور.
انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان کرمان(جنوب)
تلفن(09137450081 :ابراهیم عادلی)
وب سایتwww.kermanjonoob.theater.ir :
مراکز فعال در حوزه تئاتر
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انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه
نشانی:کرمانش�اه.میدان غدیر.شهـناز س�ابق.مجتمع ش�هید آوینی.ت�االر غدیر .انجمن
هنرهای نمایشـی اسـتان کرمانشاه
تلفن(09188365633 :محمدرضا درند)08633137028
وب سایتwww.kermanshah.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان کهگیلویه و بویراحمد
نشانی:یاسـوج.میدان معلم.مجتمـع فرهنگـی هنـری .انجمـن هنرهـای نمایشـی
اس�تان کهگیلویـه و بویراحمـد
تلفن(09179178389 :اردشیر کیانی)
وب سایتwww.kohgilooye-boyerahmad.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان
نشــانی:گرگان.خیابان لشــگر.تاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی .انجمــن هنرهــای
نمایشــی اســتان گلســتان
تلفن( 09111779225 :هللا قلی نظری) 01732230605
وب سایتwww.golestan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان گیالن
نشـــانی:الهیجان.خیابان امـــام خمینی(ره).مجتمـــع فرهنگـــی هنری.انجمـــن
هنرهـــای نمایشـــی اســـتان گیـــان.
تلفن(09111449735 :محمد علی صادق حسنی)01342333535
پست الکترونیکnamayeshgilan@yahoo.com :
وب سایتwww.gilan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان
نشـانی:خرم آباد.میـدان  22بهمن.مجتمـع فرهنگی هنری .انجمن هنرهای نمایشـی
استان لرستان
تلفن(09161619520 :امیر امانی)06633234712
پست الکترونیکmasoudhasanvand@yahoo.com :
وب سایتwww.lorestan.theater.ir :
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انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران
نشانی:نوشهر.مجتمع فرهنگی هنری .انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران
تلفن(09113950669 :میثم زندی)0115223488
وب سایتwww.mazandaran.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی
نشـانی:اراک.فاز ی�ک ش�هرک شهـید بهش�تی.جنب فرهنگس�رای آئینهـ .انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان مرکـزی
تلفن(09183615451 :خداداد خدام)08633137028
وب سایتwww.markazi.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان

نشـانی:بندر عباس.گلشـهر.خیابان رسـالت شـمالی.میدان صادقیه.مجتمع فرهنگی

سـید احمـد خمینـی .انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان هرمزگان
تلفن(09171587446 :حسین کریمی)

وب سایتwww.hormozgan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان همدان

نشـانی:همدان.باالتر از پـارک ملت.جنـب کوچـه ام آر آی.مجتمـع شـهید آوینـی.
انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان همـدان

تلفن(09183151468 :سهراب نیک فرجاد)08138388501
وب سایتwww.hamedan.theater.ir :

انجمن هنرهای نمایشی استان یزد

نشـانی:یزد.بلوار شـهید صدوقی.نرسـیده بـه میـدان باهنر.کوچـه تـاالر هنـر .انجمـن
هنرهـای نمایشـی اسـتان یزد

تلفن(09393586744 :محمود دهقانی هراتی)03537266222

وب سایتwww.yazdtheater.ir :
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بنیاد رودکی
بنیـاد فرهنگـی رودکـی از آبـان  1382بـا ادغـام واحدهـای مجموعه «تـاالر وحدت»
و مجموعـه فرهنگـی هنـری انقلاب اسلامی «بـرج آزادی» در قالـب مؤسسـه ای
عمومـی -غیردولتـی فعالیـت خـود را آغـاز کرد.برخـی زیرمجموعـه هـای ایـن بنیاد
عبارتنـد از:
مرکـز آمـوزش هنـری بنیـاد رودکـی.کارگاه دکـور رودکـی .مجموعـه فرهنگـی هنری
بـرج آزادی.تـاالر حافظ.تـاالر وحـدت و تـاالر فردوسـی.
نشانی بنیاد :تهران.خیابان حافظ.خیابان شهریار.بنیاد رودکی.
تلفن 66757504 :و 06
فکس66757500:
پست الکترونیک  roudakivahdathall@gmail.com:
نشانی برج آزادی :میدان آزادی.برج آزادی.مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن 66023951-4 :
فکس66023958 :
پست الکترونیکazaditower@yahoo.com :
وب سایت www.azadi-tower.com :
مرکز آموزش بنیاد رودکی
نشانی مرکز آموزش :خیابان حافظ.خیابان استاد شهریار .روبروی تاالر وحدت.
تلفکس66743358 - 9 :
وب سایتwww.amouzesh.bonyadroudaki.ir :

بنیاد نمایش کودک و نوجوان
ایـن بنیـاد خصوصـی اسـت و آن را جمعـی از پژوهشگران،مدرسـان و مترجمـان
متخصـص تئاتـر کـودک بنا نهاده انـد و در زمینـه پژوهش های بنیادیـن تئاتر کودک
فعالیـت مـی کند.
نشـانی :تهران.سـید خندان.خیابـان خواجـه عبـدهللا انصاری.خیابـان ابوذر.خیابـان
ششـم.پالک .13طبقـه سـوم.
تلفن22887233 :
پست الکترونیکb.n.koodak@gmail.com :
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خانه تئاتر

خانـه تئاتـر در پاییـز سـال  1377توسـط هیـات موسـس به عنـوان یک نهـاد صنفی
متشـکل از فعـاالن زمینههـای مختلـف این حـوزه پایهگذاری شـد و در سـال 1378

فعالیـت خـود را به شـکل رسـمی شـروع کرد.
برخی اهداف خانه تئاتر

-1زمینه سازی و پشتیبانی از تولید مستمر نمایش در کشور.
-2تأثیر گذاری در بهبود سیاست های تولید تئاتر.
-3حمایت از حقوق گروه های جوان و دانشگاهی نمایشی.
-4حمایت از تئاتر شهرسـتان و ارسـال نشـریات تخصصی به شهرسـتان ها و گسـیل
اسـتادان و فن آوران به سـر تا سـر کشـور جهت آموزش های دوره ای.
-5تشـکل تمامـی هنرمنـدان تئاتـر کشـور در قالـب انجمن هـا و کانون های وابسـته
بـه خانـه و ایجـاد حس همـکاری میـان آنان.
-6پشـتیبانی از حقـوق صنفـی (مـادی و معنـوی) اعضـای خانـه و ایجـاد امنیـت
ش�غلی و حرف�های و تأمی�ن اجتماع�ی و...

انجمن های خانه تئاتر
انجمـن کارگردانان.انجمن نمایشـنامه نویسـان.انجمن منتقدان و نویسـندگان.انجمن
بازیگران.انجمـن طراحـان صحنـه و لباس.انجمـن موسـیقی .انجمـن نمایشـگران
عروسـکی.انجمن نمایشـگران خیابانی.انجمن عکاسـان.انجمن کارکنـان فنی هنری.
انجمـن نمایشـگران حرکت.انجمـن طراحـان پوسـتر.انجمن گریم و ماسـک.انجمن
تئاتـر کـودک و نوجوان.
شـایان ذکـر اسـت کـه مرکـز تمامـی انجمـن هـا( بـه اسـتثنای مـواردی کـه نشـانی
مسـتقل آنهـا در ذیـل آمده)درمحـل خانـه تئاتـر بـه نشـانی زیـر اسـت.
نشانی  :تهران .چهار راه ولیعصر .خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی ) پایین
تر از بیمارستان مدائن .نبش کوچه ماه .ساختمان آفتاب .طبقه اول.
کدپستی1315833656 :
تلفن66487871 - 2 :
تلفکس66975721 :
پست الکترونیکtheater.forum@yahoo.com :
وب سایتwww.theaterforum.ir :

انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

تلفن66487871 - 2 :
تلفکس66975721 :

پست الکترونیکhieatmodire@yahoo.com :

وب سایتwww.anai.ir :

مراکز فعال در حوزه تئاتر
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انجمن بازیگران خانه تئاتر
وب سایتwww.iraniantheateractors.com :

انجمن نمایشگران خیابانی
وب سایتwww.theatre-khiabani.blogfa :

انجمن عکاسان تئاتر
پست الکترونیکtheaterphoto@gmail.com :
وب سایتwww.theaterphoto.ir :

انجمن تئاتر کودک و نوجوان
پست الکترونیکteatrekodak@yahoo.com :
وبالگwww.teatrekodak.blogfa.com :

انجمن طراحان و مجریان گریم و ماسک
پست الکترونیکmakeuptheater@gmail.com :
وبالگwww.makeuptheater.blogfa.com :

انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانۀ تئاتر
وب سایتwww.itcrj.com:

خانه هنرمندان ایران
خان�ه هنرمنـدان ای�ران ی�ک تشـکیالت فرهنگـی و هنـری غیردولتـی ،غیر سیاسـی
و غی�ر انتفاع�ی و ب�ا ش�خصیت حقوقـی و مالـی مسـتقیم اسـت کـه از نماینـدگان
انجمـن هـای صنفـی هنرهـای مختلـف از جملـه تئاتـر تشـکیل شـده اسـت.
نشـانی :خیابـان طالقانـی ،خیابان موسـوی شـمالی (فرصت) ،ضلع جنوبـی باغ هنر
تلفن88310457 :
فکس88140330 :
وب سایتwww.iranartists.org :

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال  1375زیر نظر هیاتی متشکل از
نمایندگان نهاد های مختلف همچون صدا و سیما وسازمان تبلیغات اسالمی تاسیس
شد.سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمانی است با تابعیت ایرانی ،عمومی
و غیردولتی ،مستقل و واجد شخصیت حقوقی که تحت ارکان هیأت امنا و هیأت
مدیره فعالیت میکند.
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مدیریت امور نمایشی عمده فعالیت های تئاتری سازمان را برعهده دارد.از جمله این
فعالیتها عبارتند از:
جشنواره تئاتر شهر.مدرسه تئاتر(کارگاه های آموزشی).اجرای نمایش ،مدیریت
تاالرها و...
نشانی :میدان ولیعصر  ،بلوار کشاورز ،جنب خیابان شهید علیرضا دائمی پالک یک
تلفن گویا1837 :
سامانه پیام کوتاه20001837 :
پست الکترونیکInfo@farhangsara.ir :
وب سایتwww.farhangsara.ir :

مجموعـه فرهنگـی هنـری آسـمان وابسـته بـه فرهنگسـتان هنـر

جمهـوری اسلامی ایـران

فرهنگسـتان هنـر موسسـه ای وابسـته بـه نهـاد ریاسـت جمهـوری اما با شـخصیت
حقوقـی مسـتقل اسـت .اعتبـارات فرهنگسـتان در بودجـه سـاالنه کشـور در ردیـف
اعتبـارات نهـاد ریاسـت جمهـوری منظـور می شـود.
مجموعـه فرهنگـی و هنـری آسـمان بـهمنظـور برنامـه ریـزی و اجـرای طرحهـای
پژوهشـی و آموزشـی مرتبـط بـا گروههـای تخصصـی فرهنگسـتان هنـر ،بـه ویـژه
گروههـای موسـیقی ،سـینما ،هنرهـا و ادبیـات نمایشـی و چنـد رسـانهای ،تجهیـز و
راهاندازی شـده اسـت .این سـاختمان در سـال  1357بـا كاربـری اداری در زمینی به
مسـاحت  4665متـر مربع سـاخته شـده اسـت.
نشانی :خیابان شهید فالحی (زعفرانیه) باالتر از خیابان شیركوه پالك 47
تلفن 22751763 :
پست الکترونیکaseman@honar.ac.ir :
ارتباط با فرهنگستان هنر و توابع :
نشانی :تهران  .خیابان ولی عصر (عج) .نرسیده به تقاطع طالقانی .شماره 1552
كدپستی 131451377 :
تلفن 66954200 - 5 :
فکس 66499769 :
پست الکترونیکhonar@honar.ac.ir :
وب سایتwww.honar.ac.ir :

مراکز فعال در حوزه تئاتر

37

مراکز فعال در حوزه تئاتر

39

دانشـگاههای دولتی
دانشـگاه هـای دولتـی کـه در زمینه هنر نمایش فعال هسـتند در ایـن بخش معرفی
شـدهاند.این دانشـگاه هـا از نظـر مدیریـت و بودجـه تحـت نظـارت و حمایـت دولت
به شـمار مـی روند.

دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر
دانشـگاه تربیـت مـدرس در سـال  1360تأسـیس شـد .از جملـه زیرمجموعـه هـای
این دانشـگاه ،دانشـکده هنر اسـت .دانشـکده هنر دانشـگاه تربیت مدرس در سـال
 1363بـه عنـوان یـک دانشـکده مسـتقل فعالیت خـود را آغـاز کرد.
از سـال  1363در زمینه رشـته نمایش فقط گرایش کارگردانی (کارشناسـی ارشـد) و
در ادامـه در سـال  1376گرایـش ادبیات نمایشـی (کارشناسـی ارشـد) بـه این گروه
اضافه شـد.
کارشناسی ارشد
کارگردانی ،ادبیات نمایشی
نشانی :تهران .جالل آل احمد .پل نصر .دانشگاه تربیت مدرس .شماره 7
صندوق پستی14115-111 :
		
تلفن21-82880 :
فکس88006544 :
پست الکترونیکpres@modares.ac.ir :
وب سایتwww.modares.ac.ir :
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دانشگاه تهران،پردیس هنرهای زیبا-دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
سـاختمان اصلـی ایـن دانشـگاه در سـال  1313تاسـیس شـد و دانشـکده هنرهـای
زیبـا از سـال  1328بـه وجـود آمد.
گروه تئاتر فعالیت خود را از سال  1344شروع کرد.
کارشناسی
طراحی صحنه ،بازیگری ،کارگردانی ،ادیبات نمایشی ،نمایش عروسکی
کارشناسی ارشد
کارگردانی ،ادبیات نمایشی ،نمایش عروسکی
دکتری
دکترای تخصصی تئاتر
مرکز تئاتر تجربی
واقـع در ایـن دانشـگاه،بانی و برگـزار کننـده جشـنواره تئاتـر تجربه اسـت که از سـال
 1367کار خـود را آغـاز کرده اسـت.
سالن های نمایش
این دانشکده دارای دو سالن مخصوص نمایش است.
سـالن اسـتاد سـمندریان و صمیمی مفخم که امکانات سـاده ای را در اختیار و بین
 40تـا  60نفـر گنجایش دارند.
نشـانی :تهران.خیابان شـانزده آذر.سـازمان مرکزی دانشـگاه تهران.دانشکده هنرهای
نمایشی.
تلفن61112664-66955625 :
مستقیم گروه نمایش88955561 :
فکس66405047 :
صندوق پستی141556619:
پست الکترونیکfinearts@ut.ac.ir :
وب سایتwww.finearts.ut.ac.ir :
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دانشگاه دامغان
کارشناسی ادبیات نمایشی
نشانی :دامغان .میدان دانشگاه .دانشگاه دامغان
تلفن۰۲۳ ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶ :
فکس۳۵۲۲۰۱۲۰ :
پست الکترونیکpr@du.ac.ir :
وب سایتwww.art.du.ac.ir :

دانشگاه زابل
کارشناسی بازیگری
نشانی :زابل.میدان جهاد.خیابان شید مفتح
تلفن31232080 :
پست الکترونیکinfo@uoz.ac.ir :
وب سایتwww.uoz.ac.ir :

دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی بازیگری
نشانی :کرمان.بزرگراه امام خمینی.میدان پژوهش.دانشگاه شهید باهنر
تلفن31323070 :
وب سایتwww.fa.uk.ac.ir :

دانشگاه هنر،دانشکده سینما تئاتر
هنرکده هنرهای دراماتیک در سال  1343با مجوز وزارت فرهنگ و هنر سابق تأسیس
شد و در سال  1349هنرکده به دانشکده هنرهای دراماتیک تغییر نام داد.
بعد از انقالب در سـال  1358مجتمع دانشـگاهی هنر از بهم پیوسـتن چند مؤسسـه
آمـوزش عالـی از جملـه دانشـکده هنرهـای دراماتیـک ایجاد شـد .بعد از بازگشـایی
دانشـگاه هـا در سـال  1362این دانشـکده با عنوان دانشـکده سـینما تئاتـر به عنوان
زیـر مجموعـه مجتمع دانشـگاهی هنـر به فعالیـت ادامه داد.
کارشناسی
کارگردانی ،بازیگری ،طراحی صحنه ،ادبیات نمایشی ،نمایش عروسکی
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کارشناسی ارشد
کارگردانی ،بازیگری ،ادبیات نمایشی

ً
عمومـا در سـاختمان خیابـان
کالس هـای آموزشـی مربـوط بـه مقطـع کارشناسـی
سـرهنگ سـخایی برگـزار مـی شـود.
در این مجتمع  3سالن نمایشی مشغول فعالیت است ( 3پالتوی تمرینی)

کالس هـای آموزشـی مقطـع کارشناسـی ارشـد در سـاختمان آموزشـی دانشـکده
سـینما تئاتـر واقـع در خیابـان ورزنـده برگـزار مـی شـود.این مجتمـع دارای کتابخانه
تخصصـی مربـوط بـه تمامـی رشـته هـا و مقاطع آموزشـی نمایش و سـینما اسـت.
سـاختمان دانشـکده این مجتمع دارای  3سـالن اجرایی اسـت -1 .سـالن خورشـید
 -2نـور آینـه  -3عروسـکی .بـه همراه اتـاق گریـم و امکانات اجرایی نـور و صدا.

نشـانی :تهـران .میـدان هفـت تیر .خیابـان مفتح جنوبی .جنب ورزشـگاه شـیرودی.

خیابـان ورزنده .پالک ( 13سـاختمان آموزشـی)
کدپستی1571745311 :
تلفن دفتر ریاست021-88310008 :

021-88300666

وب سایتwww.art.ac.ir :
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دانشـگاهها و موسسات آموزشعالی غیردولتی
دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی غیر دولتـی که در زمینـه هنر نمایش
فعـال هسـتند در ایـن قسـمت مـورد توجـه قـرار گرفتهاند.این دانشـگاهها و
موسسـات از نظـر مدیریـت و بودجـه مسـتقل بـوده و تحـت حمایـت دولت
به شـمار نمـی روند.

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

ایـن واحـد در سـال  1364آغـاز بـه فعالیـت نمـود و پـس از چنـد سـال اقـدام بـه
برگـزاری کالس در رشـته هـای مختلـف هنـری از جملـه نمایـش و سـینما کـرد.
کاردانی
هنرهای نمایشی ،ادبیات نمایشی
کارشناسی
ادبیات نمایشی و بازیگری
نشـانی :اراک.میـدان امـام خمینی(ره).بلـوار امـام خمینی(ره).کیلومتـر 3جـاده
خمیـن .شـهرک دانشـگاهی امیرکبیـر
تلفن41324513-086 :
وب سایتwww.iau-arak.ac.ir :
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز
کاردانی
هنرهای نمایشی
کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :الیگودرز .میدان دانشگاه
تلفن43334731 :
وب سایتwww.iau-aligudarz.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار
کارشناسی
کارگردانی
نشانی :انار.شهرک دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن3220033 :
وب سایتwww.anariau.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

ایـن واحـد در سـال  1364تاسـیس شـده و هنرهـای نمایشـی از سـال  1372در آن
شـکل گرفت.
کاردانی

هنرهای نمایشی

کارشناسی

بازیگری ،ادبیات نمایشی

کارشناسی ارشد

ادبیات نمایشی

نشانی :بوشهر.عالی شهر.دانشگاه آزاد اسالمی

تلفن5682309-5682308-5682305 :

پست الکترونیکinfo@iaubushehr.ac.ir :

وب سایتwww.iaubushehr.ac.ir :
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
کاردانی
کارگردانی ،ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
نشانی :کیلومتر 6جاده تربت جام-مشهد.ساختمان مرکزی دانشگاه
تلفن2226412 :
وب سایتwww.iautj.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
ایـن واحـد در سـال  1365تاسـیس شـده و بـه تدریج رشـته هـای هنری نیـز به آن
افـزوده شـد.در زمینـه تئاتر،رشـته ادبیات نمایشـی در ایـن واحد تدریس می شـود.
کاردانی
هنرهای نمایشی ،بازیگری
کارشناسی
بازیگری ،ادبیات نمایشی ،صحنه آرایی ،نمایش عروسکی ،کارگردانی
کارشناسی ارشد
کارگردانی
نشانی :مازندران.تنکابن.دانشگاه آزاد اسالمی.
تلفن54274415-011 :
پست الکترونیکinfo@toniau.ac.ir:
وب سایتwww.toniau.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکزی -دانشکده هنر و معماری

دانشـکده هنـر و معمـاری از سـال  1368بـه صورت مسـتقل ابتدا در سـاختمان هنر
واقـع در چهـارراه ولیعصـر سـپس در سـال  1376بـه مجتمـع ولـی عصر بلـوک  Cو
در سـال  1378ب�ه س�اختمان فلس�طین منتق�ل ش�د .البتـه بعض�ی از کالس هـای
آموزشـی این دانشـکده در سـاختمان های خیابان اسـکو و البرز تشـکیل می شـود.

		
کارشناسی

ادبیات نمایشی ،طراحی صحنه ،بازیگری ،کارگردانی

کارشناسی ارشد

		
ادبیات نمایشی،کارگردانی
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گـروه نمایـش در سـال  1374شـروع بـه فعالیـت کرد.ایـن دانشـکده دارای  12پالتوی

نمایش و تجهیزات نمایشـی و کارگاه چوب و سـاخت دکور اسـت.همچنین خانه کوچک
نمایـش در جـوار سـاختمان این دانشـکده واقع شـده کـه در حال حاضر تعطیل اسـت.
نشانی :خیابان انقالب.تقاطع خیابان فلسطین.
تلفن66460030 :

66461463-4

پست الکترونیکart-lab@iauctb.ac.ir :
وب سایتwww.art.iauctb.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
کاردانی
ادبیات نمایشی
نشانی :ابتدای جاده دزفول-اندیمشک.جنب بیمارستان دکترگنجویان .کوی آزادگان.
بلوار دانشگاه.دانشگاه آزاداسالمی
تلفن6260601 :
وب سایتwww.iaud.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
کاردانی
ادبیات نمایشی ،بازیگری،کارگردانی
کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :رامسر .بلوار شهید عباس مفرد.دانشگاه آزاد واحد رامسر
تلفن55260531 :
وب سایتwww.iauramsar.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان
کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :زرقان .خیابان شهید صادقی .رو به روی مجتمع آل یاسین
تلفن4226911 :
وب سایتwww.iauzarghan.ac.ir :
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند
کارشناسی
کارگردانی
نشانی :زرند .میدان دانشگاه .ابتدای جاده سرباغ
تلفن33450856-7 :
وب سایتwww.iauzar.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان
کارشناسی
بازیگری
کارشناسی ارشد
کارگردانی
نشانی :سپیدان .خیابان دانشگاه .جنب ایستگاه مخابرات
تلفن7221217 :
وب سایتwww.iausepidan.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
کاردانی
کارگردانی
کارشناسی
کارگردانی
نشانی :سنندج .بلوار جانبازان
تلفن13288684 :
وب سایتwww.iausdj.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

ادبیات نمایشی

نشـانی :تهران.انتهای بزرگراه شـهید سـتاری.میدان دانشـگاه .بلوار شـهدای حصارک
دانشـگاه آزاد اسلامی واحد علـوم و تحقیقات

تلفن۴۴۸۶۵۱۵۴ – ۸۲-۴۴۸۶۵۱۷۹ :
وب سایتwww.srbiau.ac.ir/fa :
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
کارشناسی
کارگردانی
نشانی :بلوار دانشگاه .مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن6222300 -6224500 :
وب سایتwww.aliabadiau.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس
کاردانی
کارگردانی تئاتر ،ادبیات نمایشی
کارشناسی
بازیگری
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
نشانی :خراسان جنوبی.فردوس.دانشگاه آزاد اسالمی
وب سایتwww.ferdowsiau.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :کیلومتر 15جاده فسا-شیراز.شهر دانشگاهی
تلفن3335226-3335225 :
وب سایتwww.iaufasa.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم
کارشناسی
کارگردانی
نشانی :کیلومتر 18جاده قشم .درگهان(هلر)
تلفن5263598 -5263309 -5263822 :
وب سایتwww.iauqeshm.ac.ir :
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :بلوار15خرداد .امامزاده سید علی(ع)و خیابان آیت ا...طالقانی .میدان
پلیس
تلفن7780001 :
وب سایتwww.qum-iau.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
کاردانی
بازیگری
نشانی :مراغه.بلوار شهید درخشی،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی
تلفن3254506 :
وب سایتwww.iau-maragheh.ac.ir :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
کارشناسی
کارگردانی نمایش ،ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد
کارگردانی ،ادبیات نمایشی
نش�انی  :ش�یراز  .ش�هر جدی�د ص�درا .بل�وار ایران.دانش�کده هن�ر و معم�اری
تلفن 0713-6412716-18 :
فکس0713-6412487 :
وب سایتwww.architecture.iaushiraz.ac.ir :

دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد قم
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
نشانی :قم .بلوار امین .دانشکده صدا و سیما قم
تلفن32904006 :
وب سایتwww.qomirib.ac.ir :
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دانشگاه غیر انتفاعی سوره
مؤسسـه آموزش عالی سـوره در سـال  1372شـروع به فعالیت کرد و پس از مدتی
بـه صـورت نیمه دولتی بـه فعالیت خـود ادامه داد.
مؤسسـه آمـوزش عالی سـوره شـعبه دیگری بـه نام واحـد اصفهان (تأسـیس مرداد
سـال  )1375در دو رشـته تئاتر و سـینما دارد.
گروه نمایش این دانشگاه از سال  1372فعالیت خود را آغاز کرده است.
از امکانـات عمـده ایـن گروه تجهیـزات و دو کارگاه مجهز نمایش عروسـکی و طراحی
صحنـه بـه همـراه یـک اتـاق مجهـز بـرای کالس هـای ماسـک ،گریـم و یک سـالن
اجـرای تئاتـر مجهـز به اتـاق نور و گریم به نام سـالن اسـتاد اکبر رادی بـا ظرفیت 50
نفـر و  4پالتـوی مجهـز به سیسـتم نوری اسـت که به اجرای دانشـجویان عروسـکی
اختصاص داده شـده اسـت.
کارشناسی
کارگردانی ،نمایش عروسکی ،ادبیات نمایشی و طراحی صحنه
کارشناسی ارشد
		
ادبیات نمایشی
نشـانی :خیابـان آزادی بیـن خیاب�ان خ�وش و خیاب�ان آذربایجان.نبـش کوچـه
کامیـاران .پلاک 252
کدپستی1345633151 :
تلفن66354245 :
فکس(66378953 :داخلی 66372526-66372245-7 )181
پست الکترونیکinfo@soore.ac.ir :
Rohani@soore.ac.ir
وب سایتwww.soore.ac.ir :
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موسسات غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی حکمت قم

کارشناسی
ادبیات نمایشی
نشانی :قم .بلوار غدیر .کوچه  -55پالک 5
تلفن32855130-31 :
وب سایتwww.hekmat-qom.ac.ir :

موسسه غیر انتفاعی سپهر اصفهان
کارشناسی
بازیگری
نشانی :اصفهان.کیلومتر  ۵اتوبان معلم .جنب پل خورزوق
تلفن۹۵۰۱۹۴۳۰ :
وب سایتwww.sepehr.ac.ir :

موسسه غیر انتفاعی کمال الملک نوشهر
کارشناسی
بازیگری ،ادبیات نمایشی
نشانی :نوشهر.خیابان رازی
تلفن52332197 :
وب سایتwww.kamalolmolk.ac.ir :

موسسه غیر انتفاعی المعی گرگانی گرگان
کارشناسی
بازیگری ،ادبیات نمایشی
نشانی :گرگان .بلوار شهید کالنتری .کوی خیام .المعی دهم(خیام دهم).المعی5
تلفن32627958-9 :
وب سایتwww.lameigorgani.ac.ir :
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موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز
کارشناسی
بازیگری
کارشناسی ارشد
کارگردانی ،بازیگری
نشانی :آذربایجانشرقی  .تبریز  .خیابان راهآهن  .بعد از تقاطع دامپزشکی(خطیب)
پالک 1283
تلفن  8-34429990-041 :
وب سایتwww.ucna.ac.ir :

موسسه غیر انتفاعی هنر شیراز
کارشناسی
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
نشانی :شیراز .خیابان كریمخان زند .خیابان خیام .روبروی بیمارستان مسلمین
تلفن32341164 :
وب سایتwww.honarshiraz.ac.ir :

موسسه غیر انتفاعی هنر و اندیشه اسالمی قم
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
نشانی :قم .بلوار بسیج .بین کوچه های  20و 22
تلفن37830782 :
وب سایتwww.ita.isoa.ir :
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دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشـگاه جامـع علمی-کاربردی وابسـته بـه وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری اسـت
امـا واحدهـای آموزشـی مختلـف ایـن دانشـگاه بـه صـورت غیردولتـی مدیریت می
شـوند و از نظـر مالـی نیـز تـا حـدود زیـادی مسـتقل عمـل مـی کنند.به دلیـل تغییر
هـر سـاله رشـته و محـل تحصیـل در ایـن دانشـگاه،در حال حاضـر تنها به سـال 95
پرداخته شـده اسـت.

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان آذربایجان شـرقی

كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
نشانی :تبریز.انتهای خیابان طالقانی.اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی
تلفن35430411 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان البرز

كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
کارشناسی حرفهای.تئاتر کاربردی
نشانی :كرج جها نشهر بلوار موالنا بین خیابان كسری شمالی و فرمانداری
شمالی .قطعه  1397ساختمان نیلوفر
تلفن34494067 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی رسانه  -تهران
كاردانی حرفهای.بازیگری
نشانی :تهران.بهجت آباد.خیابان آزادی.کوچه رهبر
تلفن88920105 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربردی شـركت تولیدی محصـوالت صوتی

و تصویـری سـروش  -تهران
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
کارشناسی گریم
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نشانی :تهران.پونک.خیابان میرزا بابایی.تقاطع سردار جنگل.ضلع شمال غرب
بوستان شاهد.خیابان شهید آسترکی.پالک یک.
تلفن44489307 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  4تهران
كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی گریم
نشانی :تهران.خیابان سمیه بین قرنی و نجات اللهی.پالک163
تلفن88941226 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  12تهران
كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی گریم
نشـانی :تهران.خیابـان انقالب.پیـچ شـمیران.ابتدای خیابان دکتر شـریعتی.خیابان
حقوقی.پالک61
تلفن77682014 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  23تهران
كاردانی حرفهای.گریم.بازیگری.
کارشناسی حرفه ای تئاتر کاربردی
نشانی :تهران.خیابان شهید بهشتی.خیابان پاکستان.کوچه دوم.پالک 20
تلفن88527789 :

پست الکترونیکuast23_ir@yahoo.com :
وب سایتwww.uast23.com :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  35تهران
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
نشانی :تهران.خیابان میرزای شیرازی.خیابان کی نژاد.مقابل کالنتری سنایی.
پالک34
تلفن88832331 :

پست الکترونیکuast35_ir@yahoo.com :
وب سایتwww.uast35.com :
مراکز آموزشی
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مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  38تهران
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم.طراحی صحنه
کارشناسی حرفهای.گریم.طراحی صحنه
نشـانی :تهران.انتهـای اتوبـان حکیم .بلوار تعاون .بلوار شـهید فرسـاد شـرقی .خیابان
نیلوفر .کوچـه نیلوفر.3پالک 1.3
نشـانی :خیابـان فاطمی.انتهـای خیابـان پرویـن اعتصامی.نبـش کوچـه آونگ.پالک
21
تلفن88006059 :
وب سایتwww.uast38.com:

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  46تهران
كاردانی حرفهای.گریم
نشانی :تهران.میدان انقالب.ابتدای جمالزاده شمالی.کوچه بزمه.پالک 2و3
تلفن 66431713 :و 66596188

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  48تهران
كاردانی حرفهای.طراحی صحنه
کارشناسی حرفه ای طراحی صحنه
نشانی :تهران.میدان انقالب.ابتدای جمالزاده شمالی.کوچه بزمه.پالک 2و3
تلفن 66431713 :و 66596188

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  55تهران
كاردانی حرفهای.گریم
نشانی :تهران.خیابان سرهنگ سخایی.کوچه سادات شریف.کوچه ظفر.پالک6
تلفن66750608 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی شركت تهران مو
كاردانی حرفهای.گریم
نشانی :تهران .سعادت آباد .خیابان جمشیدی یکم .خیابان شبنم .پالک 10
تلفن22075081 :
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مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی بنیـاد آیـت هللا موحـدی سـاوجی

(ره)

كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی حرفه ای.گریم ماسک
نشانی :تهران.شمیرانات.شهرستان لواسان.بعد از میدان امام خمینی.نرسیده به
میدان بسیج.ساختمان حسین مکی.
تلفن26569700 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان فارس  -شـیراز
كاردانی حرفهای.بازیگری

کارشناسی حرفهای.تئاتر کاربردی
نشانی :شیراز.بلوار فرهنگ شهر.ایستگاه .15جنب مجتمع قضایی .انتهای كوچه باغ
سرو.سمت چپ
تلفن071 36332495 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان قزوین

كاردانی حرفهای.بازیگری
کارشناسی حرفهای.تئاتر کاربردی
نشانی :قزوین.خیابان فلسطین شرقی.نبش خیابان توحید
تلفن028 33369851 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد قم
كاردانی حرفهای.بازیگری
نشانی :قم 45.متری صدوق 20 .متری كوكب .پالک 219
تلفن025 32924300 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان كرمان

كاردانی حرفهای.بازیگری
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نشانی :كرمان.بلوار هوشنگ مرادی.خیابان هاتف اصفهانی.ساختمان سوم سمت
چپ
تلفن034 32133821 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی حوزه هنری واحد كرمان
كاردانی حرفهای.گریم
نشانی :کرمان.انتهای خیابان گلدشت .نبش خیابان عباد
تلفن03433210007 :

مركـز آمـوزش علمی  -كاربردی شـركت تعاونی دانش گسـتر زیبای

شایان

كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی حرفهای.گریم ماسک
نشانی :کرمان.خیابان شهید بهشتی.کوچه شماره دو.
تلفن03432449268 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی گلستان،گرگان 3
كاردانی حرفهای.بازیگری
نشانی :گرگان.میدان مالقاتی.خیابان ششم غربی
تلفن017 32225583 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  1گیالن
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
کارشناسی حرفهای.گریم چهره پردازی
نشانی :رشت.خیابان سعدی.رو به روی اداره كل ارشاد اسالمی .پالک 180
تلفن013 33754000 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی شركت دانیال شمال
كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی.گریم چهره پردازی
نشانی :رشت.خیابان امام خمینی.نرسیده به چهارراه میکاییل(.ساختمان شماره
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یک)رو به روی ساختمان اصلی(ساختمان شماره دو)
تلفن01333323343 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی

اسـتان لرستان

كاردانی حرفهای.بازیگری
نشانی :خرم آباد.گلدشت غربی.خیابان ارم.خیابان بهمن
تلفن066 33432631 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  1مازندران
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
کارشناسی.گریم چهره پردازی
نشانی :ساری.جاده خزرآباد.روستای فیروزکنده.بعد از سالن ورزشی شهرداری
ساری
تلفن01133032768 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  2مازندران
كاردانی حرفهای.بازیگری.گریم
نشانی :نوشهر.هلستان.قبل از هتل کوروش.خیابان شهید عمادالدین کریمی
تلفن01152322005 :

مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  1مرکزی،اراک
كاردانی حرفهای.بازیگری
نشانی :اراک.خیابان جهاد سازندگی (هپكو)روبروی اداره كل دادگستری
تلفن086 33679880 :

مركـز آمـوزش علمـی  -كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی
اسـتان هرمزگان
كاردانی حرفهای.بازیگری

کارشناسی حرفهای.تئاتر کاربردی
نشانی :بندرعباس.خیابان رسالت جنوبی.خیابان فتح المبین.پالک 28
تلفن076 33678701 :
مراکز آموزشی
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مركز آموزش علمی  -كاربردی فرهنگ و هنر واحد  1یزد
كاردانی حرفهای.گریم
کارشناسی حرفهای هنرهای نمایشی سنتی آیینی
نشانی :یزد.بلوار دانشجو.بلوار حاج ابوالقاسم دشتی.مجتمع ادارات استان
ساختمان پارك علم و فناوری
تلفن035 38249982 :
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هنرستان های هنرهای زیبا
هنرسـتانهای هنرهـای زیبـا واحدهای آموزشـی تحت نظارت وزارت ارشـاد اسلامی
و وزارت آمـوزش و پـرورش هسـتند کـه آمـوزش هنرهـای نمایشـی را بـرای دانش
آمـوزان در مقطـع متوسـطه و پیش دانشـگاهی ارائه مـی دهند.

آذربایجان شرقی

هنرهای زیبای اقبالآذر  /میرک تبریز
گرافیک، ،نمایش ،موسیقی ،سینما
نشـانی :تبریـز  .ابتـدای خیابـان رسـالت  .خیابـان اسـتاد ابوالحسـن اقبـال آذر .
هنرسـتان اسـتاد اقبـال آذر

کُدپستی۵۱۷٨۷٣٩۶۵٣ :

تلفن٠۴۱۱ – ۴۴۱٠۱۴۱ – ۴۴۱٠٠۵۷ :

هنرهای زیبای دختران تبریز
گرافیک ،نقاشی ،نمایش
نشـانی :تبریز.رجایـی شـهر .خیابـان دکتـر حسـابی .میدان دانـش .جنـب درمانگاه
شـهید باالپـور .خیابـان ویال
تلفن٠۴۱۱-٣٨۱۲۴٩۵ :
آذربایجان غربی

هنرهای زیبای پسران ارومیه

نمایش ،موسیقی  ،پویانمایی
نشانی :ارومیه.بلوار امامت .خیابان دیانت .نبش کوی ۷
کُدپستی۵۷۱٩٩٨۷۵۶۴ :

تلفن٠۴۴۱-٣٣۷٩۱۱٠ :
مراکز آموزشی
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اصفهان

هنرهای زیبای پسران اصفهان
گرافیک، ،نمایش ،موسیقی ،نقاشی  ،پویانمایی ،صنایع دستی
نشانی :اصفهان.میدان انقالب .خیابان شهید مطهری.

کُدپستی٨۱٣٣۷٩۷۱۱۱ :

تلفن٠٣۱۱-۲٣۵۶۱۷۶-۲٣٣۶٠۶٣-۲٣٣۷٠۴٠ :
البرز

هنرهای زیبای پسران کرج
گرافیک ،سینما ،پویانمایی ،نمایش
نشانی :کرج .عظیمیه .میدان استقالل .اول بلوار اقاقیا

کُدپستی٣۱۵۵٨۱٣٩۴٩ :

تلفن٠۲۶۱   -۲۵٠۶٩٠٨ -۲۵٠۲۵۱۵ - ۲۵٠۷٩٩٩ :
فارس

هنرهای زیبای پسران شیراز
گرافیک ،نمایش
نشـانی :شـیراز .بلـوار نصـر .خیابـان جهانگـردی .کوچـه شـماره  ، ۱۲جنـب مجتمـع
فرهنگیـان .
صندوق پستی۷۱۴۵٨ – ۴۵۷۷۵ :
تلفن٠۷۱۱-۷٣٠۱٣٣۱ -۷٣٠۱٣۱٣ :
قم

هنرهای زیبای پسران قم

گرافیک ،نمایش

نشـانی :قـم .خیابـان چهار مـردان  ٣٠ ،متری شـهید کلهری .مجتمع فرهنگی شـهید

کلهری.

کُدپستی٣۷۱۵٩۴٣۱۱٣ :
تلفن٠۲۵٣۷۲۲٠٩۴٠ :
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کهگیلویهو بویراحمد

هنرهای زیبای پسران یاسوج
گرافیک ،نمایش
نشـانی :یاسـوج .کشـاورزی  .جنـب کتابخانـه امـام علـی .طبقـه سـوم .هنرسـتان
هنرهـای زیبـا.

کُدپستی ۷۵٩۱۶ – ۵٣٣٣٨ :
تلفن:

٠۷۴۱-٣٣۴٠۴٠۷

گیالن

هنرهای زیبای دختران رشت
گرافیک ،سینما ،نمایش
نشانی :رشت .امینالضرب .روبهروی انبار قند و شکر .هنرستان زینبیه

کُدپستی ۴۱۷٣٨۴۵۴٩٩ :
تلفن٠۱٣۱-٨٨۴٩۱۲۷ :
مرکزی

هنرهای زیبای پسران ساوه
گرافیک ،نمایش
نشـانی :سـاوه .خیابـان شـریعتی .میدان مـادر .کوچه ارشـاد .جنـب اداره فرهنگ و
ارشـاد اسلامی ساوه.
صندوق پستی٣٩۱٨۶-٩٨۵۷٩ :
تلفن٠٨۶-۲۲٣۴٣۴۶ :
همدان

هنرهای زیبای پسران همدان
گرافیک ،نمایش
نشانی :همدان .شهرک مدنی .فاز  ، ۲بلوک  ، ۱٣خیابان آزادگان.
صندوق پستی۶۵۱٣٨ – ٣٩۴۱٨ :
تلفن٠٨۱۱-۴۲٩٨۴٣٣ :
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آموزشگاههای تئاتر تهران
آموزشـگاههایی در ایـن بخـش منـدرج شـدهاند کـه دورههـای آموزشـی مربـوط بـه
تئاتـر از جملـه بازیگری،نمایشـنامه نویسـی،کارگردانی،گریم و...را برگـزار مـی کننـد.

اردیبهشت
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشـانی :تهران.خیابـان ولیعصـر .نرسـیده بـه خیابـان فاطمـی  .خیابان صـدر  .پالک
 - ۶۰واحـد 2
تلفن۸۸۹۳۴۷۹۱ :
تلفکس۸۸۹۳۴۷۹۲ :

انتخاب نواندیشان
دوره آموزشی فعال :بازیگری.کارگردانی.گریم
نشـانی :تجریش.ابتـدای ولیعصر.جنـب دنیـس تریکو.پلاک .3159طبقـه سـوم.
واحد5
تلفن22721911 :

اندیشه
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشـانی :خیابـان سـهروردی جنوبی.نرسـیده بـه مالیـری پور.پلاک .85طبقـه دوم
واحد3
تلفن88471238-88418041 :
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اندیشه ماهان
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :سهروردی شمالی.باالتر از بهشتی.جنب بانک صادرات.پالک413
تلفن88759110 :

ایران(شعب ) 1.2.3
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشـانی :تهـران .خیابـان شـریعتی .خیابـان کالهـدوز .نرسـیده بـه سـه راه نشـاط
پلاک .424طبقـه دوم.
تلفن426604487 :
نشـانی :تهران.خیاب�ان ولیعصر.بعـد از پـارک وی.ایسـتگاه محمودیه.پلاک .2784
طبقـه اول واحد9
تلفن22653260-22666190 :
نشانی :تهران.ضلع شمال شرقی پل سیدخندان.پالک.19طبقه دوم.
تلفن88464899-88462105 :

برنا
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :خیابان شریعتی.رو به روی بهار شیراز.سینما ایران.واحد آموزش.
دوره آموزشی فعال :بازیگری
تلفن77538711 :

پانیذ
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشــانی :تهرانپــارس .بزرگــراه رســالت.بین چهــارراه رشــید و زرین.پالک.178طبقــه
دوم واحد10
تلفن 77708683 – 77052633:

پرنده آبی هنر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :خیابان یوسف آباد.باالتر از میدان فرهنگ.پالک.283واحد2
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پگاه اندیشه جوان
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :بزرگراه نواب.پایین تر از جمهوری.فاز یک.ساختمان توکای.3واحد304
تلفن66389433 :

پویا هنر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :خیابان انقالب.خیابان پورموسی.پالک.17طبقه چهار.واحد14
تلفن8893188 :

تجربه

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشانی :خیابان انقالب.نبش فخررازی.پالک.56ساختمان باران.واحد102

تلفن66951060-66951057 :

تصویر امروز

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشانی  :تهران.خیابان توحید  .بعد از فرصت  .جنب بانک آینده  .کوچه آزادی  .پالک 2

تلفن ۶۶۵۶۸۹۴۵ ,۶۶۵۶۵۹۶۵ :

66569781 - 66569514

جام جم

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشـانی :تهران.خیابـان ولـی عصـر .ابتـدای خیابـان سـید جمـال الدین اسـد آبادی.

خیابـان چهـارم .پلاک .3طبقـه اول موسسـه سـینمایی جام جم
تلفن88970019 :

پست الکترونیکnadersamanian@gmail.com :
وب سایتwww.jaam-e-jam.ir :

جهان نما
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشانی :باالتر از میدان ولیعصر.کوچه ناصر.پالک.36طبقه3
تلفن88935466-88935465 :
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خانه هنر جوان
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشـانی  :تهران.خیابان شـریعتی .پایین تر از خیابان بهارشـیراز .خیابان خداپرسـت.
پلاک  - ۱طبقـه دوم  .واحد ۲
کدپستی۱۵۶۴۹ :
تلفن۷۷۶۲۴۳۲۵ -۷۷۵۰۵۷۱۱ :

دارالفنون
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشانی :خیابان آزادی.نرسیده به انقالب.خیابان نو فالح.خیابان کلهر.پالک42
تلفن66493224 :

روزنه
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشـانی :تهران.خیابـان ولیعصـر .پاییـن تـر از میـدان ونـک .کوچـه هجدهـم گاندی.
پلاک  . ۱۷طبقـه سـوم  .واحـد ۶
تلفن  ۸۸۲۰۹۱۳۰ :الی ۱
پست الکترونیکk_safaian@yahoo.com :
وب سایتwww.rozanehfilm.ir :

ستاره
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :یوسف آباد.تقاطع فتحی شقاقی.پالک.32واحد یک
تلفن88104582 :

سپند هنر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :پل سید خندان.ابتدای سهروردی.کوچه حاج حسنی.پالک28
تلفن88749311 :
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سمندریان
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشــانی :خیاب��ان ش�رـیعتی.قبل از چهــار راه قصر.اندیشــه یــک شــرقی.پالک 6
.طبقــه همکــف.
تلفن 88408228 :

سوده

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشـانی  :تهران.فلکه دوم صادقیه (آریاشـهر) .مجتمع پزشـکی تخصصی طال  .طبقه

دوم  -واحد ۵

تلفن ۴۴۴۶۹۷۵۱ -۴۴۰۷۶۶۴۲ :

سه نقطه
دوره آموزشی فعال :بازیگری.کارگردانی.گریم
نشـانی :تهران.میـدان ولـی عصـر .بلـوار کشـاورز .بعد از خیابـان فلسـطین .خیابان
کبکانیـان .نبـش کوچه مرتضـی زاده
تلفن88952392 -88952440 :
وب سایتwww.3-noghte.com :

سینمای ایران
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشـانی  :تهـران .منطقـه . ۲آزادی .نبـش خیابـان بهبـودی .پلاک  ۲واحـد 5
تلفن۶۶۰۳۳۵۷۵ ,۶۶۰۴۱۲۲۵ :

سینمای کهن
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشـــانی :ســـهروردی شـــمالی.بعد از بهشـــتی.بین کوچـــه امامـــی و کوشـــش.
پالک.422طبقـــه دوم
تلفن88748212 :
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صدای ایران
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشــانی :خیابــان آزادی.انتهــای جیهون.خیابــان رنجبر.تقاطــع گلســتانی.کوچه
آالپوش.پــاک12
تلفن55756935 :

صدای سحر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :میدان فردوسی.فردوسی شمالی.چهار راه کوشک.خیابان صادق.پالک10
تلفن66735456 :

عرفان کهن
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشانی :یوسف آباد.سید جمال الدین اسدآبادی.نبش .11پالک38
تلفن 88101040 :الی44

عشق برتر خوارزمی
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :خیابان قیطریه.ابتدای اندرزگو.کوچه الدن.پالک84
تلفن22211331 :

فجر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :خیابان قائم مقام فراهانی.میدان شعاع.خیابان شهید خدری.پالک46
تلفن8844028 :

فدک
دوره آموزشی فعال :بازیگری.کارگردانی.گریم
نشـانی  :تهـران .خیابـان انقلاب اسلامی .خیابـان دوازدهـم فروردیـن .خیابـان
روانمهـر غربـی .شـماره 198
تلفن 66485314-66485313-66485312 :
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فروهر
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشـانی :خیابـان ولیعصر.تقاطع توانیر.رو بـه روی بیمارسـتان دی.پالک.2335طبقه
اول.واحـد یک.
تلفن88880191 :

فیلم تهران
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :کوی نصر.خیابان جواد فاضل غربی.پالک78
تلفن88266172 :

کارنامه
دوره آموزشی فعال :بازیگری.کارگردانی.نمایشنامه.گریم.طراحی صحنه
نشـانی :تهـران .میـدان تجریـش .خیابان شـهید ملکـی (سـعدآباد) .خیابان شـهید
افـراز .کوچـه انـوش .پالک ۵
تلفن موسسه کارنامه۲۲۷۴۵۱۷۹ - ۲۲۷۴۵۱۷7 - ۲۲۷۵۱۴۱۰ :
نش��انی  :خیابــان شــریعتی .خیابــان ظفــر .بیــن نفــت و مــدرس .خیابــان فریــد
افشـ�ار  .کوچــه نــور .پــاک  - ۳۴موسســه فرهنگــی و هنــری کارنامــه
تلفن ۲۲۲۷۳۹۱۸ - ۲۲۲۷۳۹۱۷ :
پست الکترونیکinfo@karname.ir :
negar.eskandarfar@karname.ir
وب سایتwww.karname.ir :

کارگاه آزاد فیلم (مسعود کیمیایی)
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :تهران.خیابان سلیمان خاطر.خیابان وراوینی.پالک.29موسسه آزاد سینمایی.
تلفن88329442 :
وب سایتwww.school-film.com :

70

مراکز آموزشی

کانون سینماگران جوان
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی  :تهران.منطقه  . ۶احمدقصیر (بخارست)  .کوچه نهم  .ساختمان  . ۴طبقه همکف
تلفن ۸۸۷۱۴۳۶۳ :الی ۴
وب سایتwww.kcjavan.com :

کارگاه آزاد بازیگری
دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم
نشانى  :تهران.بزرگراه كردستان .نبش خیابان . 37پالک 38
تلفن ۸۸۰۲۶۹۳۲ -۸۸۰۲۶۹۶۲ :

کشتان فیلم
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :میدان ونک.مالصدرا.بعد از چهاراه شیراز.پالک.150طبقه .7واحد20
تلفن88030715 :

مکتب کمدی ایران
دوره آموزشی فعال :بازیگری.کارگردانی
نشانی :خیابان ستارخان.باقرخان.پالک.116واحد7
تلفن88568104-66568103 :

نماوا

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشانی :ولیعصر.خیابان جامی.خیابان کسری.پالک.30واحدهای یک و شش

تلفن66754404 :

نمای نزدیک
دوره آموزشی فعال :بازیگری
نشانی :پل تجریش.جنب کفش ملی.پالک.117طبقه4
تلفن22737317 :
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نوآور
دوره آموزشی فعال :بازیگری .گریم
نشـــانی :شـــهرک غرب.بلـــوار فرحزادی.میـــدان کتاب.خیابـــان کوهســـتان.پالک.8
طبقه دوم.واحد3
تلفن22082388 :

هزاردستان

دوره آموزشی فعال :بازیگری

نشانی  :تهران.شهر زیبا .رو به روی بلوک . ۹پالک ۱۹۱۹

تلفن ۴۴۳۲۴۵۵۸ :

هلیا فیلم

دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم

نشانی :خیابان طالقانی.بهار شمالی.کوچه یزدان نیاز.پالک.34طبقه سوم

تلفن77501973 :

همای سعادت

دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم

نشـانی :بلـوار کاشـانی.زیرپل بارکی.ضلـع شـمال غربـی سـاختمان بانـک پارسـیان.

پالک.261واحد.5طیقـه چهارم
تلفن4435050 :

هنر و اندیشه

دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم

نشـانی :میـدان هفـت تیر.خیابـان کریمخان.ابتـدای خردمنـد جنوبی.کوچـه یگانـه.

پالک48

تلفن88090366 :

هیالج

دوره آموزشی فعال :بازیگری.گریم

نشانی :خیابان کریمخان.ابتدای ایرانشهر.کوچه مهاجر.پالک22

تلفن88518515 :
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آموزشگاههای تئاتر استان ها
استان آذربایجان شرقی
● تکم

نشانی :تبریز خیابان ولیعصر .خیابان استاد شهریار .ده متری اول پالک58

تلفن33331522 :

● هنر معاصر

نشــانی :تبریز.خیابــان ولــی عصر.خیابــان فروغــی .کوچــه گلباد.جنــب بانــک

صــادرات پــاک2
تلفن5262543 :

● یاجلو

نشانی :تبریز.ولیعصر.خیابان فروغی.کوی آرش.پالک 27

تلفن33315023 :

استان اردبیل
● فروغ

نشانی :اردبیل.خیابان بعثت.نرسیده به هتل مهدی.جنب آژانس بعثت

تلفن33631636 :

استان اصفهان

● آدمک

نشــانی :اصفهان.خیابــان حــاج رحیــم ارباب.كوچــه شــماره سه.شــهید اصغــری.
نبــش كوچه

● آفرینش
نشانی :اصفهان .خیابان رودکی.رو به روی مدرسه محسنیه.طبقه  1پ 146
تلفن3117866310 :
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● اردیبهشت
نشــانی :اصفهان.خیابــان وحید .خیابــان خاقانی .بــن بســت شمشــاد  37پــاک
407
تلفن36283251 :
پست الکترونیکinfo@ordibehesht-art.com :

● بازیگر
نشانی :اصفهان.خیابان توحید جنوبی .چهارراه پلیس.كوچه سپیدار .پالک 2

● بسته نگار
نشــانی :اصفهــان .خانــه اصفهــان .خیابــان گلخانــه .ســه راه مــاه فرخــی .جنــب
بانــک ملــت و دفتــر اســناد رســمی 40
تلفن4396848 :

● پارسا
نشــانی :نجفآباد.خیابــان فردوســی مركزی.بــن بســت فردوســی.طبقه فوقانــی
دفتــر اســناد

● توفان
نشانی :نطنز.سرشك.کوچه شقایق  63جنب چشمه

● جلفا
نشــانی :اصفهان.خیابــان بزرگمهر.خیابــان فرهنگیان.پالک5طبقــه فوقانــی عكاســی
هدیــه

● رهنما
نشانی :فالورجان.خیابان طالقانی .بازارچه طال .طبقه دوم

● فروردین
نشانی :اصفهان.سه راه سیمین.ابتدای خیابان سهره وردی.جنب پست بانک
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● میم
نشانی :اصفهان.خیابان مشتاق اول.خیابان ابوالحسن اصفهانی.جنب شهدای
خواجو.كوچه مسائلی.پالک42

● نگاه
نشانی :فریدن.داران.بلوار طالقانی.روبروی اداره آب و فاضالب

● نقش خانه
نشانی :لنجان.چهارصد دستگاه.فرهنگسرای شهید مطهری

● نیک پندار نوین
نشــانی :اصفهان.خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی .جنــب تــاالر آیینــه .كوچــه بهمــن
شــریفات.پالک131

● یاقوت قرمز نقش جهان
نشانی :شاهینشهر .بلوار عطار .بین 8و  9شرقی .پالك3

استان بوشهر
● آفرینگان
نشانی :دیر.خیابان انقالب .رو به روی مدرسه علمیه

● آسوریک
نشانی :بوشهر.خیابان امام.رو به روی مركز جراحی دی.ساختمان رضایی

● آوا
نشانی :بوشهر.خیابان امام.اول بی سیم

● ایلیا
نشانی :بندر گناوه.خیابان امام.جنب فرمانداری
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● تئاتر کودک و نوجوان صحنه
نشانی :بوشهر.عاشوری.كوچه روزنامه جمهوری اسالمی.طبقه دوم مهد شاپرک

● متد
نشانی :بوشهر.خیابان امام.كوچه گلخانه.ساختمان سیراف.طبقه  9واحد13

● میم
نشانی :بوشهر.میدان قدس.جنب حوزه هنری

استان چهارمحال و بختیاری
● آرام
نشانی :شهرکرد.چهارراه بو علی سینا.خیابان سعدی.پالک556

استان خراسان رضوی
● سیمرغ
نشانی :گناباد.میدان الغدیر.روبه روی سازمان انتقال خون
تلفن7224492 :

● شمایل
نشانی :مشهد.خیابان سناباد .بین سناباد  45و  . 47گروه تئاتر شمایل.
تلفن ۸۴۶۵۵۲۳ :

● عرشیا

نشانی :سبزوار .میدان مادر.خیابان امیر مسعود  ,1پالک 2

تلفن2299224 :

●گلشن
نشانی :قوچان.خیابان امام.پاساژ رحیم.پالک 2

تلفن47236259 :
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●وحدت
نشــانی :ســبزوار.خیابان  24متــری انقالب.بیــن فلكــه طبــس و نجــار آبــاد .خانــه
فرهنــگ دانشــجو .طبقــه اول
تلفن2228593 :

استان خراسان شمالی
● تهم
نشــانی :بجنورد.میــدان خرمشهر.شــانزده متــری اول.روبــه روی هنرســتان مــدرس.
پالک1

● شکوری
نشانی :بجنورد.خیابان شریعتی شمالی.کوچه علیزاده
تلفن2232858 :

● صحنه
نشانی :بجنورد.خیابان شهید رضا امامی جنوبی.کوچه شهید ترکانلو.پالک13
تلفن32225725 :

● میم

نشانی :بجنورد.بلوار مدرس.میدان شهدای دانش آموز

استان خوزستان
● اعتمادی کیا
نشانی :آبادان.خیابان یکم احمد آباد.رو به روی پارک کودک
تلفن4423562 :

● باغبان باشی
نشــانی :رامهرمــز .چهــارراه طالقانی.جنــب حســینیه امام.دبیرســتان غیرانتفاعــی
شــهید قنواتــی پــور
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● شکوریان
نشــانی :بهبهان.میــدان شــهید محســنی.بلوار امــام خمینی.فرهنگســرای بهبهانیــان.
واحدشماره 1

● ضرغامپور
نشانی :شوشتر.خیابان امام ضلع شرقی.مقابل دبستان سمیه

● طهماسبی دزفولی
نشانی :دزفول.خیابان شریعتی.پاساژ قائم.طبقه دوم

استان زنجان

● بهاران

نشانی :زنجان.کوچه مشکی.آموزشگاه بهاران

استان سمنان
● تی آرت

نشانی :شاهرود.خیابان فروغی.فروغی سوم.پالک4
تلفن32222373 :

استان فارس

● آرش روشن
نشانی :شیراز.بلوارزرهی.بعد از درمانگاه محمد رسول اله.جنب رنگ روناس

● بامداد
نشانی :شیراز.بلوار آزادی.حدفاصل فلكه گاز و سه راه سمیه .پالک97
تلفن2272345 :

● پارس
نشانی :شیراز.خیابان قصرالدشت.ابتدای خیابان برق
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● ترنم
نشانی :آباده.خیابان امام خمینی .كوچه  36رو به روی آزمایشگاه حجتی

● ققنوس
نشانی :شیراز.بلوار رحمت .رو به روی پمپ بنزین
تلفن6247716 :

استان قم
● آرین

نشانی :قم 51 .متری صدوق 85 .متری قائم .کوچه یک.پالک 28

استان کردستان

● شانو

نشانی :سنندج.مجتمع فرهنگی وهنری فجر.انجمن نمایش
تلفن33230009 :

● میم
نشــانی :ســقز.بلوار حافظ.روبــروی تقاطــع خیابــان رودکی.نبــش کوچــه بهشــاد
پــاک48

● یاور
نشانی :سنندج .بلوار پاسداران.بعد از پل بهاران.جنب شهرداری منطقه 2

استان کرمان

● آرین

نشانی :کرمان.پارک مطهری.ابتدای بلوار قدس .روبروی شهرداری منطقه3

● پژوهان
نشــانی :کرمان.خیابــان  74آذر .نبــش کوچــه  6پــاک  37موسســه فرهنگــی
هنــری فرهنــگ گســتر

مراکز آموزشی

79

● رنگ هنر
نشــانی :زرند.خیابــان تختــی .نبــش کوچــه . 77جنــب اتحادیــه شــرکت هــای
تعــاون روســتایی

● ماسک
نشانی :کرمان خیابان ابوحامد.یخدان موبدی

● نمایش نو
نشانی :سیرجان.خیابان شهید نصیری جنوبی .کوچه شهید مهجور شفیعی

استان کرمانشاه

● ماری

نشــانی :كرمانشــاه.فرهنگیان فــاز یــك .بلــوار شــهید فهمیــده شــمالی .جنــب حــج
و زیــارت تبــوک
تلفن8243785 :

استان کهکلویه بویر احمد

● باران

نشانی :بهمنی.لیكک.خیابان دین و دانش .رو به روی آموزشگاه قلم چی
تلفن44823416 :

● پرواز
نشانی :كهگیلویه.دهدشت.كوی آزادگان كوچه شهید پرهام.ساختمان جمشیدی

● چهره
نشانی :یاسوج.خیابان شهید هرمزپور.جنب بانك ملی شعبه آریوبرزن
تلفن12235511 :

● رها
نشانی :گچساران.كوی پانصد دستگاه .باالتر از زندان.منازل آپارتمانی صدفی
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● سفیر
نشانی :گچساران.مجتمع شهرداری.آموزشگاه سفیر

● ماسک و گریم
نشانی :گچساران.خیابان مدرس مركزی .نبش كوچه دوم

● نگین دنا
نشانی :یاسوج.كوچه بانك ملی شعبه آریوبرزن .انتهای كوچه

● وار
نشانی :یاسوج .تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان جدید دادگستری

استان گلستان

● انجمن هنرهای نمایشی
نشانی :گرگان.تاالر فخرالدین اسعد گرگانی.انجمن هنرهای نمایشی

● چوپان نژاد
نشانی :گرگان .خیابان ولیعصر .رو به روی ساختمان رازی.نیم طبقه اول

● رها
نشانی:كردكوی.خیابان جنگل .پاساژ رویال طبقه  2جنب خانه فرهنگ

● گلستان
نشانی :گرگان .خیابان شهدا الله  22طبقه سوم.چاپ شگفت

● مرکز گریم مهرآفرین
نشانی :گنبد .طالقانی شرقی.طالقانی  4پالک18

● نهان
نشانی :گنبد.طالقانی شرقی.كوچه اشرافیان
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استان گیالن

● افرا

نشانی :رشت .خیابان سعدی.باالتر از بازار روز.پالک89
تلفن33238689 :

● روزنه آبی
نشانی :صومعهسرا.خیابان جعفری.کوی عمار.رو به روی ساختمانحسین.پالک82
تلفن4437757 :

● صحنه
نشانی :رشت .خیابان سعدی .باقر آباد.جنب نمایندگی سامسونگ .رو به روی
فروشگاه پدر .پالک454
تلفن33353251 :

● فیامین
نشانی :فومن.خیابان فلسطین.ر و به روی ساختمان کبیری .جنب چاپ اورنگ
داخل کوچه پالک47

● گیالن
نشانی :رشت.خیابان نامجو .کوچه عاشوری نژاد.پالک14
تلفن33330207 :

استان مازندران

● پیشه ادیان
نشانی :نوشهر.خیابان بهرام.طبقه فوقانی فرهنگسرای طبرستان

● قاصدک
نشانی :ساری.ساریکنار.ابتدای خیابان ساریکنار
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استان مرکزی
● آبان

نشــانی :انتهــای خیابــان نیســانیان .کوچــه وکیل.دانشــکده صنایــع دســتی شــهید

غالمــی

تلفن32214336 :

● سیمانگار

نشانی :ساوه.خیابان کارگر.نبش ولیعصر شرقی

تلفن42430627 :

● سی نما

نشانی :ساوه.خیابان شهید مطهری.ساختمان شکوهی .طبقه دوم پاساژ جوان

استان هرمزگان

● تی تووک

نشانی :بندرعباس.پارک دباغیان .جنب آموزشگاه رانندگی بهار

● چهره ها
نشــانی :بندرعباس.کــوی فرهنگیــان .جنــب سرپرســتی بانــک کشــاورزی .کوچــه
ارمغــان3
تلفن33342221 :

استان یزد
● سروش
نشــانی :یزد.بلــوار  29شــهریور.جنب پــل  29شــهریور.نبش کوچــه امــام حســین(ع)
پالک131
تلفن37250608 :

● مهتاب
نشانی :یزد.خیابان شهید مطهری.جنب بانک سپه.طبقه فوقانی فروشگاه آب حیات
تلفن37253294 :
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تاالرهای دولتی نمایش تهران
تاالرهـای ایـن بخـش از نظـر مالـی و اداری وابسـته بـه دولت هسـتند و سـاز و کار
مدیریتـی جـدا از سـازمان یـا نهادهـای دولـت ندارنـد .تاالرهـای دیگری نیـز در این
بخـش وجـود داشـتند امـا بـه دلیـل اینکه بـه مـدت کافـی در زمینه اجـرای نمایش
فعـال نبودنـد در فهرسـت قـرار نگرفتند.

آبی(کاخ نیاوران)
تـاالر آبـی جزیـی از مجموعـه کاخ نیاوران اسـت که زیر نظر سـازمان میـراث فرهنگی
اداره می شـود.
گنجایش 400 :نفر
نشانی :خیابان شهید باهنر (نیاوران)  .کاخ موزه نیاوران.
تلفن22282012-15 :
وب سایتwww.niavaranmu.ir :

انقالب(مجتمع فرهنگی ورزشی)

گنجایش 250 :نفر

نشـانی :تهران.خیابـان ولیعصر.ابتـدای اتوبـان نیایش.مجموعـه فرهنگـی ورزشـی

ا نقال ب
تلفن26216153-26216152 :
وب سایتwww.enghelabsportcomplex.ir :
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بوستان(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
گنجایش 134 :نفر
نشانی :تهران.بلوار کشاورز.خیابان حجاب.پارک الله.مرکز تولید تئاتر کانون
تلفن88966119 :
وب سایتwww.kanoonparvaresh.com :

پردیس (کانون فرهنگی تربیتی)
کانــون پردیــس در ســال 1372تأســیس شــده و متعلــق بــه ســازمان دانــش
آمــوزی ،زیرمجموعــه آمــوزش و پــرورش اس ـت .ایــن ســالن معمــوال بــه نمایــش
هــای کمــدی اختصــاص دارد.
نشانی :خیابان شریعتی .باالتر از دولت .روبه روی سینما فرهنگ.
تلفن29030222:

تالش(مجموعه فرهنگی ورزشی)
مجموعه فرهنگی ،ورزشی و تفریحی تالش مجموعه ای دولتی و وابسته به وزارت
کار است.
نشـانی :خیابـان ولیعصر.باالتـر از جـام جم.نرسـیده بـه چهـار راه پـارک وی.جنـب
رسـتوران سـوپر اسـتار.
تلفن22667732 :
وب سایتwww.talashcomplex.ir :

تئاتر شهر
مجموعـهای متشـکل از چنـد تاالر نمایـش ،امکانات تمرینی ،فنـی و همچنین بخش
اداری و کتابخانه .تئاتر شـهر در سـال  1351افتتاح شـد و شـامل تاالرهای زیر اسـت:

تاالر اصلی
تــاالر اصلی،بزرگتریــن تــاالر اجــرای نمایــش در ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی رود و
معمــوال میزبــان اجراهــای پرهزینــه و تولیــدات فاخــر تئاتــری اســت.
گنجایش 579 :نفر
عمــق صحنــه  15متــر .ارتفــاع  10متــر .پهنــای جلــوی صحنــه  19متــر .پهنــای
صحنــه از دهانــه  16متــر .پهنــای صحنــه از وســط  26متــر .طــول دهانــه صحنــه از
 12تــا  14متــر.
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تاالر چهارسو
چهارســو مخصــوص نمایــش هــای ایرانــی بــوده و حــدود  120نفــر گنجایش داشــته
کــه در دوره هــای مختلــف بــه دلیــل اشــکال بازســازی متفــاوت ،تعــداد تماشــاگران
و شــکل ســالن متغیــر بــوده اســت.

تاالر قشقایی
قشــقایی در ســال  1359در یکــی از انبارهــای زیرزمینــی احــداث شــد و نــام یکــی از
شهدا(حســین قشــقایی) را بــه خــود گرفــت .ایــن تــاالر حــدود  150نفــر گنجایــش
دارد.

تاالر سایه
ســایه یکــی دیگــر از بخــش هــای زیریــن ســاختمان اســت کــه از ســال  1377بــه
بعــد بــا نــام تــاالر ســایه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.

کافه تریای تاالر اصلی
ایــن محــل در حــال حاضــر جهــت انجــام نمایشــنامه خوانــی یــا اجــرای نمایــش
هــای محیطــی اســتفاده مــی شــود.
نشــانی :تهــران .تقاطــع خیابــان انقــاب و ولــی عصــر .مجموعــه فرهنگــی و هنــری
تئاتــر شــهر.
تلفن66460594 – 66460592 :
پیامک30006880 :
		
وب سایتwww.teatreshahr.com :
خرید بلیتwww.gishetheater.com :

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی(مجموعه تاالر ها)
تاالر اندیشه

یکـی از بزرگتریـن تاالرهـای در اختیـار حـوزه هنـری کـه بیشـتر بـرای نمایـش فیلم

و اجـرای آثـار نمایشـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن تاالر شـامل چنـد بخش:
سـالن انتظار،بالکن،تـاالر اصلـی و بخـش  VIPمی شـود.

گنجایش :حدود  680نفر

تاالر سوره

ایـن تـاالر در بخـش زیریـن سـاختمان جدیـد اداری واقـع شـده و از امکانـات
مناسـبی جهـت نمایـش فیلـم و اجـرای نمایـش بهـره مـی برد.ایـن تـاالر نیـز

شـامل بخـش هـای :سـالن انتظار،بالکن،تـاالر اصلـی و بخـش  VIPمـی شـود.
گنجایش :حدود  400نفر
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تماشاخانه ماه
تماشـاخانه ماه،بیشـتر جهـت اجـرای نمایـش هایـی که امکانـات اجرایـی محدودی
طلـب مـی کننـد ،مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و علاوه بـر ایـن بـه عنـوان سـالن
تمریـن نیـز مـورد اسـتفاده دارد.
گنجایش :حدود  50نفر

تماشاخانه مهر
مهـر از جملـه تاالرهـای قدیمـی مجموعـه اسـت کـه گسـتره اجرایـی جشـنواره ای و
حرفـهای مرکـز هنرهـای نمایشـی حـوزه را در بـر مـی گیـرد و از امکانـات اجرایـی
مناسـبی جهـت اجـرای نمایـش برخـوردار اسـت.
گنجایش :حدود  150نفر
نشانی :تهران .خیابان حافظ .تقاطع سمیه.حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
تلفن88804070-88895053-88804072 :
وب سایتwww.hozehonari.com :

خانه نمایش
خانـه نمایـش در سـال  1349در طبقه دوم اداره تئاتر تأسـیس شـد .در سـال1383
تعمیر و بازگشـایی شد.سـاختمان پیشـین در انتظار نوسـازی اسـت ودر حال حاضر
خانـه نمایـش در محل جدید تاسـیس شـده اسـت.
گنجایش 80-50 :نفر
نشانی :میدان فردوسی .خیابان شهیدموسوی .خیابان محمدآقا .اداره تئاتر.
تلفن66700131 :
وب سایتwww.edareteatr.com :

سرو
تماشـاخانه سـرو تحـت نظـارت بنیـاد روایـت اسـت و در دوره جدیـد بنیـاد فرهنگی
روایـت بـا هماهنگـی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در مـورد انتخاب نمایشها
تصمیمگیـری میکننـد.
گنجایش 160 :نفر
تماشـاخانه سـرو بـه صـورت بلـک باکـس ،پرتابـل و چهـار سـویه بـوده با مسـاحت
13در 13مترمربـع و ارتفـاع  6متر مربع اسـت.همچنین اسـتودیو نمایـش روایت نیز
در حاشـیه فضـای باز سـاختمان بنیـاد فرهنگی روایت در مجاورت تماشـاخانه سـرو
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بـا ظرفیت  60تماشـاگر قـرار دارد.
نشــانی :میــدان فردوســی .ابتــدای خیابــان شــهید قرنــی .خیابــان شــهید فــاح
پــور .پــاک 1
تلفن88911450-2 :
وبالگwww.tamashakhanehsarv.blogfa.com :

سنگلج

تماشـاخانه سـنگلج بیش از  50سـال قدمت و سـابقه فعالیت دارد.این بنا در سـال
 1386مـورد بازسـازی زیربنایـی قـرار گرفت و بازگشـایی شـد.این تماشـاخانه از نظر
تجهیـزات فنـی ،نـور و صـدا و آکوسـتیک در زمـان خـود منحصـر بـه فرد به حسـاب
مـی آمـده اسـت.این تماشـاخانه در حـال حاضـر قدیمـی تریـن تماشـاخانه فعـال
تهـران به حسـاب مـی آید.
گنجایش :حدود  236نفر

نشانی :خیابان حافظ جنوبی .بعد از پارک شهر .ابتدای خیابان بهشت.

تلفن55625444 :

وب سایتwww.sangelaj.ir :

سینما تئاتر کانون(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

گنجایش 270 :نفر

نشانی :خیابان وزرا.خیابان بهشتی.خالد اسالمبولی.مجتمع شهید ملک شامران.

تلفن88715545 :

سینما خانوادگی نور(سالن امام علی)
این مجموعه وابسته به آموزش و پرورش است.
گنجایش :حدود  500نفر
نشانی :تهران.ستاری جنوب به شمال.نبش فردوس شرقی.سینما خانوادگی نور.

تلفن09301518043 :

شهید واعظی (مجموعه فرهنگی هنری پرواز)

ایـن تـاالر مجموعـهای دولتـی اسـت کـه متعلـق بـه ارتـش جمهـوری اسلامی
ایـران اسـت و بـه فعالیـت هـای نمایشـی ایـن ارگان اختصـاص دارد.
نشانی :خیابان پیروزی .ایستگاه سلیمانیه .مجموعه واعظی.

تلفن33309119 :
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فجر (مجموعه فرهنگی تربیتی)

این مجموعه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش است .

گنجایش 500 :نفر

نشانی :خیابان آزادی.رو بهروی دانشگاه شریف.داخل پارک.کانون فرهنگی تربیتی

فجر.

تلفن66055024 :

محراب
ایـن مجموعـه شـامل دو تـاالر اصلـی و کوچـک اسـت و زیـر نظـر اداره کل فرهنگ و
ارشـاد اسلامی تهـران فعالیت مـی کند.
گنجایش :تاالر اصلی  360و تاالر کوچک  80نفر
نشانی :تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی.مجموعه تاالر محراب.
تلفن66402284 :
وب سایتwww.mehrab.farhang.gov.ir :

مولوی
تـاالر مولـوی طـی فعالیت خود در پنـج دهه متوالی بـه عنوان مرکز تئاتر دانشـگاهی
ایـران شـناخته مـی شـود.این تـاالر زیرمجموعـه اداره کل فرهنگـی دانشـگاه تهـران
است.
ایـن تـاالر بعـد از بازگشـایی از دو سـالن تشـکیل شـده است،سـالن اصلی و سـالن
کوچـک .سـالن اصلـی تـاالر مولوی ،با ابعـاد 18متر عـرض در  24متر طـول و ارتفاع
 3متـر ،سـالنی  Black Boxاسـت کـه قابلیـت جـا به جایـی جایگاه تماشـاگران را
داراسـت .سـالن کوچـک تـاالر مولـوی بـا ابعـاد  6متـر طـول در  40/5متـر عرض و
ارتفـاع  3متـر فضـای خوبـی را بـرای تجربـه هـای دانشـجویی در اختیـار گـروه هـا
قـرار مـی دهد.
گنجایش :تاالر اصلی  200و تاالر کوچک  60نفر
نشانی :خیابان انقالب .خیابان  16آذر
تلفن66419850-61112669 :
پست الکترونیکinfo@molavitheatre.com :
وب سایتwww.molavitheatre.com :
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ناصرخسرو

این تاالر متعلق به دانشگاه تهران است و در طبقه فوقانی تاالر مولوی قرار دارد.
نشانی :تهران.خیابان انقالب.خیابان  ۱۶آذر.جنب تاالر مولوی
تلفن61112997 :

هنر
تاالر هنر در سـال  1340سـاخته شـده اسـت و در همجواری دانشـکده سـینما و تئاتر
دانشـگاه هنـر قـرار دارد .در طی سـال های گذشـته کانـون تئاتر کـودک و نوجوان در
این مکان مسـتقر بوده اسـت.این سـالن در سـال  1387مورد بازسـازی و تعمیرات
بنیادیـن قرار گرفته اسـت.
گنجایش 248 :نفر
نشانی :میدان هفت تیر .خیابان شهید مفتح جنوبی.خیابان ورزنده.
تلفن88813440 – 88306640 :
		
پست الکترونیکtalarhonar@chmail.ir :
وب سایتwww.talarehonar.ir :
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تاالرهای غیر دولتی نمایش تهران
تاالرهـای ایـن بخـش از نظر مالـی و اداری از نهادها و سـازمان های دولتی مسـتقل
بـوده و سـاز و کار مدیریتـی خـاص خـود را دارند.تاالرهـای وابسـته بـه شـهرداری و
سـازمان هـای وابسـته بـه آن نیـز بـه دلیـل تعریـف شـهرداری بـه عنـوان سـازمانی
غیردولتـی در ایـن بخـش آمـده اند.تـاالر هـای دیگـری نیـز در ایـن بخـش وجـود
داشـتند کـه به دلیـل فعال نبـودن در زمینه اجرای نمایش در فهرسـت قـرار نگرفتند.

آفتاب
این تاالر در سال  1395افتتاح شده است.
گنجایش 80 :تا  110نفر
نشانی :خیابان آفریقا .قبل از چهارراه جهان کودک.ابتدای کوچه کمال.پالک26
تلفن88783867-88780640 :

اباذر(سرای محله)
تاالر در محله ابوذر و در سال  1391افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
گنجایش 120 :نفر
نشـانی :بزرگـراه شهـید اش�رفی اصفهان�ی .خیاباـن پیامب�ر .ابتـدای خیابـان شـهید
اسـکندرزاده
تلفن44961379   -   44961376 :
سامانه پیامکی30006498 :
پست الکترونیکmahalleh.abazar@gmail.com :
وب سایتabazar.mytehran.ir :
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ابن سینا(فرهنگسرا)
فرهنگسـرا در سـال  1373راه انـدازی ش�د.این مجموعـه بیـن سـال هـای  1379تا
 1385تحـت نـام فرهنگسـرای قانـون فعالیـت مـی کرد.
گنجایش :حدود  175نفر
نشانی :شهرک قدس فاز.1خیابان ایران زمین شمالی.فرهنگسرای ابن سینا
تلفن88366366-8 :
فکس88366366-8 :
پست الکترونیکf_ebnesina@yahoo.com :
وب سایتwww.ebnesina.farhangsara.ir :

اخالق(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای اخلاق بـه عنـوان تنهـا فرهنگسـرای منطقـه  14فعالیت خود را از سـال
 1386آغـاز کرده اسـت.
گنجایش :حدود  150نفر
نشـانی :میـدان شـهداء .خیابـان پیـروزی .خیابـان شـکوفه .خیابان شـهید کاظمی.
جنـب بوسـتان گلزار
تلفن33312500 - 33312400 :
وب سایتwww.akhlagh.farhangsara.ir :

ارسباران(فرهنگسرا)
فرهنگ سرای ارسباران در آبان ماه سال  1374در زمینی به مساحت حدود 2800
متر مربع گشایش یافت.
گنجایش :تاالر هنر 297 :و تاالر استاد ذوالفقاری 45 :نفر
نشــانی :ش�رـیعتی  .باالت��ر از پ��ل س��یدخندان .خیاب��ان جلف��ا .فرهنگســرای
ارســباران ( هنــر)
تلفن22872818-20 :
پست الکترونیکarasbaran@farhangsara.ir :
وب سایتwww.arasbaran.farhangsara.ir :

94

تاالرها

ارغنون
تماشـاخانه ارغنـون زیرمجموعـه موسسـه مینـای نمایـش ارغنـون در سـال 1394
تاسـیس شـده اسـت.
گنجایش 150 :نفر
نشانی :خیابان نوفل شاتو.بعد از خیابان رازی .بن بست زیبا .پالک .1
تلفن664837342:

اریکه ایرانیان (مجموعه فرهنگی  ،ورزشی و تجاری)
مجتم�ع اریک�ه ایرانی�ان دارای س�ه س�الن تئاترـ ،مجهزـ ب�ه سیسـتم هـای صوتـی و
تصویری اسـت.
گنجایش 160 :تا  190نفر
نشانی :تهران.شهرک غرب.بلوار اصلی شهید فرحزادی.نبش ارغوان غربی.مجموعه
فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان.
تلفن 55( :خط) 22370001-5
فکس22370100 :
وب سایت www.arikeh-iranian.ir:

آستارا(سینما تئاتر)
سـینما آسـتارا در سـال  ، 1342تأسـیس شـده و با داشـتن امـکان اجـرای تئاتر در
روی سـن ،در حـال حاضـر محـل اجـرای نمایـش های کمدی اسـت.
گنجایش 860 :نفر
نشانی :تهران .منطقه  – 01میدان تجریش .خیابان شهرداری.پالک 77
تلفن۲۲۷۱۴۰۲۲ -۲۲۷۱۲۹۶۶ :

استاد فنی زاده
ایـن مرکـز در سـال  ۱۳۹۲بـا عنـوان مرکـز هنری میم به شـروع به فعالیـت کرد و در
سـال 1394زیـر نظـر موسسـه آفرینـش منشـور هنر به تماشـاخانه اسـتاد فنـی زاده
تغییـر نام داده اسـت.
امکانات :چهار پالتوی  ۲۵متری و سالن اجرای  ۱۰۰متری
گنجایش :حدود  50نفر
نشـانی  :خیابـان انقلاب  .خیابـان اسـتاد نجـات الهی  .کوچـه مراغه پلاک  ۲طبقه
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سـوم .واحد ۴
تلفن ۸۸۹۴۴۰۷۸ -۸۸۸۰۸۰۱۷ – ۸۸۸۰۸۰۱۸ :
وب سایتwww.manshorehonar.com :

استاد مشایخی
ایـن تـاالر زیـر مجموعـه مرکـز آفرینشهـای هنـری تئاتـر مـان فعالیـت مـی کنـد.
تماشـاخانه اسـتاد مشـایخی از  1393بـه طـور رسـمی افتتـاح شـد.
گنجایش 51 :نفر
نشانی :ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر .جنب داروخانه .پالک ۱۴۷۸
تلفن66976468-66976475 :

استاد انتظامی(خانه موزه)
خانـه مـوزه انتظامـی در سـال  1392بـه بهـره بـرداری رسـید.تاالر بلـک باکـس ایـن
مجموعـه میزبـان اجـرای نمایش اسـت.
گنجایش :حدود  100نفر
نشـانی :تهـران .خیابـان اندرزگـو (قیطریـه) .شـرق بـه غـرب .روبـروی بلـوار کاوه.
خیابـان احمـدی .خانـه مـوزه اسـتاد عـزت هللا انتظامـی
تلفن22393238 - 22390320 :

استاد عزتهللا انتظامی(خانه هنرمندان ایران)
ای�ن تماش�اخانه یک�ی از تاالرهای تئاتر اسـت که در جه�ت حمایت از آثار دانشـجویی
و هنرمنـدان جـوان عرصه تئاتر راهاندازی شـده اسـت.
گنجایش 120 :نفر
نشـانی :خیابـان طالقانـی ،خیابان موسـوی شـمالی (فرصت) ،ضلع جنوبـی باغ هنر
تلفن88317487-88310457 :
فکس88140330 :
وب سایتwww.iranartists.org :

استاد شهریار(مجموعه فرهنگی دزاشیب)

نشـانی :تهـران .انتهـای فرمانیه.دزاشـیب ،خیابـان عمـار .نرسـیده به سـه راه یاسـر.
خیابـان مهـر .کـوی مهر دوم
تلفن26452933 :
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امام علی(ع) (مجتمع فرهنگی و هنری)
مجتمـع امـام علـی تحـت نظـر معاونـت اجتماعـی شـهرداری شـروع بـه کار کـرد.
گنجایـش :حـدود  350نفـر
نشـانی :شـهرک گلسـتان (راه آهـن) بلوار گلهـا .یاس چهـارم .خیابان هجـده متری
یـاس ها.بلـوار طوبـی .مجتمع امـام علی
تلفن44746797 :
فکس44746795 :
پست الکترونیکelaheh.nikakhtar@gmail.com :

اندیشه(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای اندیشـه در سـال  1372در منطقـه هفـت شـهر تهـران افتتـاح شـد.
آمفـی تئاتـر اندیشـه در طبقـه دوم سـاختمان واقـع و دارای 409
صندلـی اسـت کـه  100عـدد از ایـن صندلـی هـا در بالکـن قـرار دارد.
نشـانی :خیابـان شـریعتی .نرسـیده بـه پـل سیدخندان.بوسـتان اندیشـه .فرهنـگ
سرا یاندیشـه.
تلفن88505513-15 :
وب سایتwww.andisheh.farhangsara.ir :

ایرانشهر (تماشاخانه)
تماشاـخانه ایرانش�هر ی�ک مرکزـ اجـرای نمای�ش اسـت کـه در ضلـع شـرقی پـارک
هنرمنـدان قـرار دارد .ایـن مجموعـه دارای  ۲ت�االر نمایش اس�ت و در سـال 1388به
ط�ور رس�می افتتاح ش�د.

تماشاخانه استاد ناظرزاده کرمانی
گنجایش :حدود  200نفر

تماشاخانه استاد سمندریان
گنجایش :حدود  150نفر
نشـانی :خیابـان طالقانـی ،خیابـان شـهید موسـوی شـمالی ،ضلـع جنوبی بـاغ هنر،
جنـب خانـه هنرمندان
تلفن16-88814115-27-88814125 :
فکس888311600 :
وب سایتwww.tamashakhaneh.ir :
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اوین(سرای محله)
گنجایش :حدود  220نفر
نشانی :بزرگراه یادگار امام.نبش خیابان کچویی
تلفن22433004-8:
سامانه پیامکی3006863004040:
وب سایتwww.evin.mytehran.ir:

ایوان شمس
بـا نام پیشـین تـاالر حرکت زیرمجموعه معاونـت امور اجتماعی و فرهنگی شـهرداری
تهران اسـت.
گنجایش :حدود  400نفر
نشانی :بزرگراه جالل آل احمد.ابتدای بزرگراه کردستان .
تلفن88015227-9 :
وب سایتwww.eivaneshams.com :

ایوان عطار (کاخ سعدآباد)
گنجایش 460 :نفر
نشـانی :خیابـان ولیعصـر .خیابان شـهید فالحـی ( زعفرانیـه ) انتهای خیابان شـهید
کمـال طاهـری .مجموعـه فرهنگی تاریخی سـعدآباد
تلفن22752031 :

ایوانک(سرای محله)
سـرای محلـه ایوانـک بـه صـورت مجموعـه ای تحـت نظـر شـهرداری
و

بـه

صـورت

خـود گـردان

در محلـه

ایوانک ایجـاد

شـده

اسـت.

گنجایش  150 :نفر
نشــانی :شــهرک غــرب .فــاز  .۶تقاطــع گل افشــان شــمالی و بلــوار ایوانک.ســرای
محلــه ایوانــک.
تلفن88373183 :
پست الکترونیکeyvanak.sara@gmail.com :
وب سایتwww.eyvanak.mytehran :
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باران
تئاتـر بـاران در زمسـتان سـال  93زیرنظـر موسسـه بـاران هامـون هنـر افتتـاح شـد.
ابعـاد صحنـه ایـن سـالن  8/50*20و ارتفـاع  5متـر اسـت.
گنجایش 121 :نفر
نشانی :خیابان فلسطین.پایین تر از خیابان انقالب.پالك 292
تلفن66176812-66176828 :

باربد
تئاتر باربد در سال 1394افتتاح شده است.
گنجایش 55 :نفر
نشـانی :چهـارراه ولیعصـر .نرسـیده بـه پل کالـج .جنب فروشـگاه تن درسـت .پالک
 ۹۹۴واحد ۲
تلفن66715503 :

بازیگاه
ایـن تماشـاخانه در کنـار سـالن اصلـیاش از چهـار پالتـو تمریـن تئاتـر نیـز برخوردار
ا ست .
گنجایش 45 :نفر
نشـانی :میـدان ولیعصـر .بلـوار کشـاورز .بعـد از خیابـان فلسـطین .خ کبکانیـان .خ
مرتضـی زاده .پلاک  ،12طبقـه ی 4
تلفن88963180 :

باغ دربند (مجتمع تفریحی فرهنگی)
ایـن مجموعـه تفریحـی فرهنگـی در کنـار نمایـش فیلـم بـه اجـرای نمایشهـای
معمـوال کمـدی مـی پـردازد.
نشانی :میدان تجریش .خیابان فنا خسرو .باالتر از مجتمع عدالت .باغ دربند.

برج آزادی (مجموعه فرهنگی هنری)
سـاختمان ایـن بـرج که در میـدان آزادی قـرار دارد،در سـال  1350مورد بهـره برداری
قـرار گرفـت و در حـال حاضـر زیرمجموعـه بنیـاد رودکـی اسـت .سـالن آمفـی تئاتر
بـرج آزادی بـه طـول  50و عـرض  24متـر در عمـق  15متـری از سـطح زمیـن قـرار
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گرفتـه و بـه پیشـرفته تریـن تکنولـوژی مجهـز اسـت .این سـالن می تواند به شـکل
چندمنظـوره مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و علاوه بـر اکـران فیلم و کنسـرت موسـیقی
بـرای اجـرای نمایـش نیـز از آن اسـتفاده می شـود.
گنجایش 288 :نفر
نشانی :تهران.میدان آزادی.مجموعه فرهنگی هنری آزادی.
تلفن66023951-4 :
پست الکترونیکpr@azadi-tower.com :
وب سایتwww.azadi-tower.com :

برج میالد
بـرج میالد شـامل چندین تاالر اسـت.تاالر اصلـی (ورودی اصلـی) در  ۲طبقه همکف
و بالکن اسـت.
تاالر مولوی (طبقه  )۱-/B۱جهت برگزاری همایش ها و پذیرایی های ویژه
گنجایش 1600 :و  150نفر

نشـانی :تهـران .بزرگـراه شـیخ فضل هللا نوری.ورودی بزرگراه شـهید همـت .کنار گذر

اختصاصـی برج میالد

نشـانی :تهران .بزرگراه شـهید همت شـرق.خروجی شـیخ فضل اله جنوب.پل کابلی

اختصاصی بـرج میالد تهران
تلفن8585-84361000:

تلفن گویا)۹۸۲۱( ۸۴۳۶۱۰۰۰ :
وب سایتwww.tehranmiladtower.ir :

بلوار (سینما تئاتر)
سـینما تئاتـر بلـوار یکـی دیگـر از تاالرهایـی اسـت کـه بـه فعالیتهـای تئاتـر کمدی
اختصـاص دارد.
گنجایش 700 :نفر
نشانی :بلوار کشاورز.نبش خیابان  16آذر.سینما تئاتر بلوار.
تلفن88965292-88952984 :

بوستان والیت
بوسـتان والیـت در زمینهـای پـادگان قلعـه مرغـی احـداث شـده اسـت .ایـن
بوسـتان در سـال  1390ب�ه بهرهبـرداری رسـید.این مـکان علاوه بـر تمـام امکانـات
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فرهنگی،هنـری و ورزشـی سـالنی بـه نـام قلعـه شـادی بـرای نمایـش هـای ویـژه
کـودک و نوجـوان دارد.
نشـــانی :انتهـــای بزرگـــراه نـــواب .ضلـــع جنوبـــی بوســـتان والیـــت .پارکینـــگ
شـــماره . 3قلعـــه شـــادی
تلفن55022816 :

بهاران(فرهنگسرا)
گنجایش :سالن آمفی تئاتر  470و سالن اجتماعات  80نفر
نشـانی :خیابـان قزوین.میـدان ابوذر .انتهای  20متـری ابوذر .انتهای سـجاد جنوبی.
میـدان بهاران فرهنگسـرای بهاران
تلفن62231118 :
فکس62231119 :
پست الکترونیکbaharan.farhangsar@yahoo.com :
وب سایتwww.baharan.farhangsara.ir :

بهمن(فرهنگسرا)
این مجموعه در سـال  1370سـاخته شـده و دارای چهار تاالر مختص نمایش اسـت.
این تاالرهـا عبارتند از:

تاالر شهید آوینی
یکـی از تاالرهـای کاربـردی موجـود در ایـن فرهنگسـرا بـا مسـاحت حـدود 2500
مترمربـع بـه صـورت روبـاز شـکل گرفتـه اسـت.
گنجایش 1550 :نفر

مجموعه تاالرهای مبارک
این مجموعه دارای دو تاالر تماشاخانه مبارك و تاالر تجربه است.
مبارک 167،صندلی
تجربه  160صندلی
از دیگـر بخـش هـای موجـود در ایـن فرهنگسـرا مـی تـوان بـه  3پالتـوی حرفـهای
تمریـن بـا عنوایـن نقـش (  55متر مربع)  ،نـگاه (  65متر مربع) و بـازی ( 75متر
مربـع) اشـاره نمود.

مجتمع فرهنگی هنری شهید کریمی
ایـن مجتمـع در دل فرهنگسـرای بهمـن و بـه منظـور تامیـن فضای كافی و مناسـب
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جهـت تولیـد و ضبط برنامههای نمایشـی و تله تئاتر تاسـیس شـده اسـت .این تاالر
شـامل تعـداد  800عـدد صندلـی متحـرك بـا مسـاحت نزدیـك بـه  600متـر مربـع و
ارتفـاع  10متـر بـه همراه كف مسـطح جهـت فیلمبرداری  ،سـن به مسـاحت تقریبی
 30متـر مربع اسـت .
همچنین این مجتمع شامل سالن نغمه با ظرفیت  450نفر است.
نشانی :میدان راه آهن .میدان بهمن.
تلفن55310745-55058831 :
تلفن تاالر شهید آوینی55071208 :
تلفن تاالر مبارک55058831 :
تلفن تاالر نغمه55071208 :
پست الکترونیکbahman.cu.ce@gmail.com :
وب سایتwww.bahman.farhangsara.ir :

پالیز
این تماشاخانه در سال  1395تاسیس شده است.
نشانی :تهران.خیابان کریمخان.خیابان عضدی (آبان).خیابان سپند.پالک ۶۹

پندار
تماشـاخانه پنـدار در  1394تاسـیس شـد.این مجموعه دارای سـه پالتو بـرای تمرین
است.
گنجایش 40 :نفر
نشانی :خیابان نجات اللهی .بعد از فالحپور.پالک ،69درب اول.سالن پندار.
تلفن88939246 :

تتماج
تماشـاخانه تتمـاج در سـال  1394زیـر نظـر موسسـه فرهنگـی هلیـا فیلم شـروع به
کار کرد.ایـن تماشـاخانه در کنـار خـود پالتویـی برای تمریـن دارد.
گنجایش 40 :نفر
نشـــانی :خیابـــان طالقانـــی .خیابـــان بهـــار شـــمالی .کوچـــه یـــزدان نیـــاز .پـــاک
،34طبقـــه 3
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تلفن77601790 -77601790 :
وب سایتwww.heliafilm.ir :

تجریش(سرای محله)
سرای محله تجریش در زمینه های هنری از جمله تئاتر نیز فعال است.
نشانی :تجریش .ابتدای خیابان شریعتی .پایین تر از داروخانه طالقانی.
تلفن22248017 :
پست الکترونیکinfo@mytajrish.ir :
وب سایتwww.tajrish.mytehran.ir :

تئاتر مستقل تهران
تئاتر تهران در سال  1394افتتاح شد.
گنجایش 164 :تا  230نفر
نشـانی :تهران.ضلـع شـرقی چهـارراه ولیعصر.خیابـان رازی .نبـش کوچـه زنـد وکیل.
پلاک  ۵۰تئاتر مسـتقل تهران
تلفن66979735 :

تیراژه( 2پردیس سینمایی)
ایـن پردیـس سـینمایی بـه دسـت بخش خصوصی در شـرق تهران بنا شـده اسـت.
دارای دو تـاالر مجهز اسـت.
گنجایش 180 :نفر
نشانی :اتوبان امام علی به سمت جنوب.خروجی شهید مدنی.جنب مترو مدنی.

پردیس تئاتر تهران(خاوران)
بزرگتریـن مجموعـه تاالرهـای تئاتـر ایـران اسـت کـه در منطقـه  15تهـران قـرار دارد.
شـروع سـاخت ایـن مرکـز از سـال  ۱۳۸۶بـوده اسـت.

تاالر نمایش اصلی
تـاالر نمایـش اصلی ایـن مجموعه با دارا بـودن صحنه بزرگ و حرفـهای در دو بخش
تفکیکپذیـر اس�ت .یکـی صحنه اصلی اسـت کـه  34مترعرض 12 ،متـر عمق و برج
صحنـهای بـه ارتفـاع  22متـر دارد و دیگـری صحنـه جلویی اسـت کـه  32متر عرض
و  10مت�ر عمق دارد.
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گنجایش 1200 :نفر

تاالرهای بلک باکس
در کنار تاالر نمایش اصلی ،چهار تاالر برای تئاتر تجربی احداث شده است.
گنجایش 150 :نفر

تاالر نمایش عروسکی
مرکز تئاتر حرفهای خاوران همچنین به تاالر نمایش عروسکی نیز مجهز است.
گنجایش 120 :نفر

کارگاه ساخت دکور و کارگاه خیاطی
همچنی�ن در ای�ن مجموع�ه ،فضای�ی ب�ه مس�احت ی�ک ه�زار متر مرب�ع ب�رای کارگاه
سـاخت دکـور و کارگاه خیاطـی و سـه هـزار مترمربـع هـم بـه اتاقهای پشـت صحنه
و س�النهای تمری�ن اختص�اص داده ش�ده اس�ت.

فضای باز اجرای نمایش
فضایی نزدیک به  3500مترمربع نیز به نمایشهای آئینی و سنتی اختصاص داده شده
است.
نشانی :تهران.خیابان شاه آبادی جنوبی.بعد از میدان مالک اشتر.خیابان بقایی.پردیس
تئاتر تهران.
تلفن33034199 :

جنت آباد(سرای محله)
سرای محله جنت آباد شمالی در سال  1391افتتاح شد.
نشانی :جنت آباد شمالی بهارستان دهم.روبروی دبستان ادب .سرای محله
تلفن44835787 :
پست الکترونیکjannat.shomali@gmail.com :
وبالگwww.itjannat.blogfa.com :

جام جم همت
ایـن تـاالر بخشـی از بـرج تجـاری مسـکونی جـام جـم همـت اسـت کـه در کنـار
فعالیـت هـای دیگـر در عرصـه نمایـش نیـز فعالیـت دارد.
گنجایش :حدود  500نفر
نشـانی :تهـران .بزرگـراه همّ ـت غرب .بعد از اشـرفی اصفهانـی .ابتدای سـردار جنگل.
خیابـان حیـدری مقـدم .مجتمع جام جـم همّ ت.
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تلفن94 8 93 444 - 4491856 :
پست الکترونیکinfo@jamejam-hemat.com :
وب سایتwww.jamejam-hemat.com :

چارسو (پردیس سینمایی)
طبقـه ششـم بـازار چارسـو یـک فضای بـاز فرهنگی بـه متـراز  3000متر مربع اسـت
کـه دارای  5سـالن سـینما اسـت و اجـرای نمایـش و نمایشـنامه خوانـی نیـز در آن
صـورت مـی گیرد.
گنجایش :حدود  500نفر
نشـانی :تهـران .ضلـع جنـوب شـرقی تقاطـع خیابـان جمهـوری اسلامی و حافـظ.
کدپستی1135714468 :
تلفن66724444 :
فکس66734421 :
وب سایتwww.cinemacharsou.com :

حافظ
تاالر حافظ زیرمجموعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی است.
گنجایش :در حالت دوسویه  175نفر و در حالت چهارسویه در حدود  400نفر
نشانی :خیابان حافظ .خیابان استاد شهریار .رو به روی تاالر وحدت
تلفن تاالر وحدت66705101 – 66731419 :
پست الکترونیکsupport@talarvahdat.com :
وب سایتwww.talarvahdat.com :
www.bonyadroudaki.ir

حافظ(سینما تئاتر)
سـینما حافـظ در سـال 1338افتتـاح شـده و دارای دو تاالر اسـت که تـاالر اصلی آن
بـه اجـرای نمایش هـای کمدی اختصـاص دارد.
گنجایش 300 :نفر
نشانی :جمهوری .بین بهارستان و سعدی .روبروی باغ سپهساالر.
کدپستی1143914135 :
تلفن33115386-33921751 :
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خاوران(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای جوان که بیشـتر به اسـم فرهنگسـرای خاوران شـناخته می شـود یکی
از فرهنگسـراهای فعـال در شـهر تهـران اسـت .اولیـن گام احـداث این مـکان در بهار
سـال ،۱۳۷۲برداش�ته شـد .ایـن مرکـز دارای سـه تاالر بزرگ به شـرح زیر اسـت:
تـاالر فرهنگ.ابعـاد صحنـه ایـن سـالن در دهنه صحنـه  8متر عمق صحنـه از جلوی
آوانسـن  5متر است.
گنجایش :حدود  183نفر
تـاالر شـهید مطهـری صحنـه ای قاب عکسـی دارد و ابعاد صحنـه اش 9متر در 7متر
است.
گنجایش :حدود  320نفر
فضای نمایشی رو باز سوم خرداد که در فضای آزاد درست شده است.
گنجایش :حدود  2000نفر
نشانی :خیابان خاوران .سهراه هاشمآباد.فرهنگسرای خاوران.
تلفن33708496-33000033 :
پست الکترونیکInfo@farhangsara.ir :
وب سایتwww.khavaran.farhangsara.ir :

دا
قدمـت سـاختمان "تماشـاخانه دا" بـه سـال  ۱۳۰۳بازمیگـردد .ایـن بنـا یک حمام
قدیمـی بـوده کـه در خرداد سـال  ۱۳۹۱تغییـر کاربری یافته و به تماشـاخانه و فضای
تمریـن تئاتر تبدیل شـده اسـت.
گنجایش 40 :نفر
نشانی :میدان فاطمی.ابتدای خیابان شهید گمنام.خیابان جهانمهر.پالک ۲۶
تلفن88021646 :

دارآباد(سرای محله)

ن سـاحلی دارآبـاد احـداث شـد و
سـرای محلـه دارآبـاد در تابسـتان سـال ۱۳۹2در بوسـتا 
همچون دیگر سـرای محالت زیر نظر سـازمان فرهنگی هنری شـهرداری فعالیت می کند.
نشانی :بلواراوشان .خیابان هاشمی .بوستان ساحلی دارآباد

تلفن26105001-26105553:
پست الکترونیکsarayemahaledarabad@yahoo.com :
وب سایتwww.darabad.mytehran.ir :
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دراما
تماشاخانه دراما در سال  1392تاسیس شد.
گنجایش 45 :نفر
نشـانی :خیابـان انقلاب .فلسـطین جنوبـی .خیابـان لبافی نـژاد .کوچـه ی زحل .بن
بسـت اول .پلاک  . 2طبقه 1
تلفن66714445--66176814-66176802 :
پست الکترونیکdramatheather1393@gmail.com :

دماوند(سینما تئاتر)
سـینما دماونـد متعلـق بـه فدراسـیون ناشـنوایان اسـت و معمـوال به اجـرای نمایش
هـای کمدی نیـز می پـردازد.
گنجایش :حدود  450نفر
نشانی  :میدان امام حسین .خیابان دماوند .روبروی بیمارستان بوعلی
تلفن77557700 :

دهکده المپیک( سینما تئاتر)
ایـن مجموعـه فرهنگـی در غـرب تهران(منطقـه  )22فعالیت خـود را زیر نظر سـینما
آزادی انجـام مـی دهد.
گنجایش :حدود  400نفر
نشـانی :تهران.انتهـای اتوبـان همت به سـمت غـرب .دهکـده المپیک.خیابان ورزش
شـرقی.المپیک چهارم
تلفن44764085 -6 :
پست الکترونیکcinema.olympic@gmail.com :

زرگنده(سرای محله)
سرای محله حسن آباد زرگنده از فروردین سال  91شروع به کار نمود.
نشانی :خیابان ظفر .خیابان فرید افشار .سرای محله زرگنده.
تلفن26602280-6 :
پیامک50002926602280 :
پست الکترونیکsaraezargandeh@yahoo.com :
وب سایتwww.zargandeh.mytehran.ir :
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زعفرانیه(سرای محله)
نشـانی سـرای محلـه :زعفرانیـه .خ اعجـازی (آصـف) .باالتـر از میـدان اعجـازی .
روبـروی کوچـه زنبـق .داخـل پـارک ریحانـه.
تلفن 22439506 -22439504 – 22439502 :
پست الکترونیکzaferanieh.sara@gmail.com :
وب سایتwww.zaferaniyeh.mytehran.ir :

زندگی(پردیس سینمایی)
نشـانی :فلکه دوم صادقیه.بزرگراه آیت هللا کاشـانی .بلوار اباذر.روبه روی بیمارسـتان
پیامبران.مجتمـع تجاری سـینمایی پردیـس زندگی طبقه دوم
تلفن44004800 :
وب سایتwww.cinemazendegi.com :

سپهر(هتل ارم)
نشـانی :تهران.ونـک .بعـد از چهـارراه جهان کـودک .بزرگـراه حقانی .بعـد از کتابخانه
ملـی .جنـب روگـذر شـهید همت غـرب .هتل بـزرگ ارم
تلفن22266644-5 :
وب سایتwww.tehraneramhotel.com :

سرو(فرهنگسرا)

این فرهنگسـرا در سـال  ۱۳۷۴در ضلع شـمالی بوسـتان سـاعی افتتاح شـد و دارای
دو تـاالر اسـت.آمفی تئاتـر جهت اجرای سـمینارها ،نشسـتها و همایش

گنجایش 100 :نفر

آمفی تئاتر روباز سرو

گنجایش :حدود  700نفر

نشـانی :خیابـان ولـی عصـر (عج).باالتـر از پـارک سـاعی .کـوی سـاعی دوم.

فرهنگسـرای سـرو.

کدپستی۱۵۱۱۹۱۳۸۱۱ :

تلفن ۸۸۶۵۱۷۸۶ :و ۸۸۸۸۱۸۷۹

فکس۸۸۷۹۹۱۵۴ :

پست الکترونیکsarv.farhangsara@gmail.com :
وب سایتwww.sarv.farhangsara.ir :
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سروش ( سینما تئاتر)
سـینما سـروش در شـهریور  ۱۳۹۳بـه سـه تـاالر تبدیـل شـد کـه گاه میزبـان اجرای
نمایشهـای کمـدی هسـتند.
گنجایش 200 ،400 :و  180نفر
نشانی :خیابان شریعتی .نرسیده به سه راه طالقانی .سینما سروش.
تلفن77632168-77502929 :

سعادت آباد(سرای محله)
نشـانی :سـعادت آباد.خیابان شـهید عبقری (دوم ) بوسـتان شـقایق.خانه سلامت
سـعادت آباد
تلفن22116762 :
وب سایتwww.saadat-abad.mytehran.ir :

سمرقند (پردیس سینمایی)

ایـن مجتمـع در کنـار تاالرهـای سـینما ،یـک تـاالر را نیـز بـه هنرهـای نمایشـی
اختصـاص داده اسـت.در ایـن تاالر نمایش کارهـای گروه کودک و نوجـوان و نمایش
هـای کمـدی بـه اجـرا در مـی آیند.

گنجایش 180 :نفر

نشانی :جنت آباد جنوبی .تقاطع بلوار الله.مجتمع سمرقند .طبقه اول

تلفن47256 :

وب سایتwww.cinemasamarghand.com :

سه نقطه (تاالر شکیبایی و تاالر خسروی )

تماشاخانه سه نقطه در سال  ۱۳۸۹افتتاح شد.
پالتوی استاد رکن الدین خسروی

گنجایش 60 :نفر

تاالر استاد خسرو شکیبایی

گنجایش 49 :نفر

نشـانی :میـدان ولـی عصر.بلوار کشـاورز .بعد از خیابان فلسـطین .خیابـان کبکانیان.
نبـش کوچه مرتضـی زاده  .پالک 10و12

تلفن88952440 021 - 88952392 021 :
پست الکترونیکsupport@3-noghte.com :
وب سایتwww.3-noghte.com :
تاالرها
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سینما ایران(مجتمع فرهنگی هنری تهران)
گنجایش 600 :نفر
نشانی :تهران.خیابان شریعتی .روبه روی بهارشیراز
تلفن77538711 :
وب سایتwww.cinema-iran.ir :

شفق(فرهنگسرا)
فرهنگسرای دانشجو یا شفق در پارک شفق تاسیس شده است.
گنجایش 210 :نفر
نشانی :تهران .خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی .خیابان. 21بوستان شفق .فرهنگ
سرای شفق.
تلفن88554015-19 :
فکس88717195 :
پست الکترونیکf.shafagh6@yahoo.com :
وب سایتwww.shafagh.farhangsara.ir :

شکوفه (پردیس سینمایی)
سـینما شـکوفه در سـال  ۱۳۴۰تاسـیس شد و در سـال  ۱۳۸۸بازسـازی شده است.
نـام سـینما پس از بازگشـایی مجـدد به پردیس سـینمایی شـکوفه تغییر کرد.
گنجایش 770 :نفر
نشانی :میدان شهدا .ضلع جنوب غربی .پردیس سینمایی شکوفه
تلفن33512701 :
فکس33124218 :

شهرآرا(سرای محله)
نشـانی :خیابـان سـتارخان.خیابان شـهرآرا.ضلع شـمالی پـارک شهرآرا.سـرای محله
شهرآرا
تلفن88244672 :
وب سایتwww.shahrara.mytehran.ir :
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شهید چمران(مجموعه فرهنگی تفریحی)
این مجموعه در سال  1342با نام شرکت سی آر سی شروع به کار کرد.
یـک تـاالر ای�ن مجموعهـ ب�ه نمایش ه�ای کم�دی تعلـق دارد و تـاالر دیگـر مجموعه
چمـران در طـول روز بـه اکران فیلم اختصاص داشـته و در شـب نمایش روی صحنه
مـی برد.
گنجایش 300 :نفر
نشانی :خیابان شریعتی .جنب پل شهید صدر.روبروی در مترو.
تلفن22203031 :
وب سایتwww.chamrancomplex.ir :

صدرا(تاالر همایش و مراسم)

صدرا سه تاالر مناسب برای اجراهای نمایشی دارد.

گنجایش 260، 460 :و 180نفر

نشـانی :تهـران میـدان ونـک .خیابـان مالصـدرا .خیابـان شـیخ بهایی جنوبـی .جنب

مسـجد بقیـه هللا (عج).
تلفن88604924 :

فکس88603966 :

پست الکترونیکcontact@site.com :

وب سایتwww.hamayeshsadra.ir :

صحرا(سینما تئاتر)

ایـن تـاالر محلـی بـرای اجـرای آثـار نمایشـی کمـدی و اکـران فیلـم های سـینمایی
ا ست .

گنجایش 1200 :نفر

نشانی :تهران .خیابان شریعتی .سه راه طالقانی.

تلفن77647445-77647228 :

عطار نیشابوری(فرهنگسرا)

گنجایش 100 :نفر

نشانی :خیابان خوش جنوبی.خیابان نیکو.فرهنگسرای عطار.

تلفن55715579 :
پست الکترونیکfarhangsara_attar@yahoo.com :
وب سایتwww.attar.farhangsara.ir :
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عمارت مسعودیه
عمـارت مسـعودیه مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت.این اثـر در  ۱۳۷۷بهعنـوان یکـی از
آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت .در حـال حاضـر حوضخانه این عمـارت تبدیل
به تاالری شـده اسـت.
گنجایش 140 :نفر
نشانی :خیابان بهارستان .خیابان اکباتان.
تلفن33992012-14 :

فانوس
تئاتـر فانـوس بلـک باکسـی بـه مسـاحت  60متـر اسـت .این تـاالر زیر نظر موسسـه
فرهنگ�ی هنرـی فان�وس هنر پـارس اداره میشـود.
گنجایش 48 :نفر
نشانی :تهران .میدان هفت تیر .جنب مجتمع یاس .کوچه آذری .پالک 25
تلفن88319270 :

فدک(سرای محله)
گنجایش 170 :نفر
نشـانی :نارمـک .خیابـان گلسـتان.ضلع شـمال غربی میـدان هلال احمـر .سـرای
محلـه فدک.
پست الکترونیکfadak8@chmail.ir :
وب سایتwww.fadak.mytehran.ir :

فردوس(سرای محله)
گنجایش 100 :نفر
نشانی :فلکه دوم صادقیه،ابتدای محمد علی جناح،نبش خیابان طاهریان.
تلفن44961377-44961382 :

فردوسی
تـاالر فردوسـی درسـال  1381رو بـه روی تـاالر وحـدت و در قلـب کارگاه دکـور سـابق
سـاخته و در سـال  1382افتتـاح شـد.
گنجایش 140 :نفر
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نشانی :خیابان حافظ .خیابان استاد شهریار .بنیاد رودکی.
تلفن تاالر وحدت66705101 – 66731419 :
پست الکترونیکsupport@talarvahdat.com :
وب سایتwww. talarvahdat.com :
www.bonyadroudaki.ir

فردوس(فرهنگسرا)

فرهنگسرای فردوس در سال  1381تاسیس شده است.
گنجایش 260 :نفر

نشـانی :فلکـه دوم صادقیه.بلـوار فـردوس .بعـد از چهـار راه مخابـرات .فرهنگسـرای

فردوس.

کدپستی1481743331 :

تلفن44081039 :

پیامک30002581171018 :

وب سایتwww.ferdos.farhangsara.ir :

فردوسی ( خانه اندیشمندان علوم انسانی)

خانـه اندیشـمندان علـوم انسـانی مجموعـه ای اسـت متعلـق بـه شـهرداری تهـران.
آمفـی تئات�ر فردوسـی در ضلـع جنـوب غربـی پـارک ورشـو واقع شـده اسـت.
گنجایش 350 :نفر

نشـانی :خیابان اسـتاد نجات اللهی (ویال)  .نبش خیابان ورشـو .خانه اندیشـمندان

علوم انسانی

تلفن88911611 :

فکس88928521 :
وب سایتwww.ihht.ir :

قصر(باغ موزه)
تاالر فرخی یزدی ،در ضلع غربی مجموعه واقع شده است.
گنجایش 100 :نفر
نشانی :خیابان شریعتی .خیابان مطهری شرقی .میدان پلیس.
تلفن88443311 :
تلفن های گویای باغ موزه قصر88445806-88423400-88435330 :
وب سایتwww.qasr.ir :
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قیام(سینما تئاتر)
ایـن سـینما تـا اواسـط دهـه ی  1380بـا نـام سـینما قیـام فعال بـود و پـس از چند
س�ال تعطیلی به عنوان تماشـاخانه طهران تحت مالکیت بنیاد مسـتضعفان شـروع
به فعالی�ت نمود.
ظرفیت  416 :نفر
نشانی :خیابان طالقانی ( تخت جمشید ) .بعد از تقاطع ولی عصر.
تلفن88938323 - 88938322 :

کانون امام خمینی (ره)
نشانی :تهران.کوی نصر (گیشا) .خیابان 13رو به روی اداره آموزش و پرورش
تلفن88260685 :

کانون تربیتی قدس

نشانی :تهران.میدان صنعت.ابتدای ایران زمین.جنب سینما قدس

تلفن88088511 :

وب سایتwww.kanoon-ghods.ir :

کاووسیه(سرای محله)

گنجایش 50 :تا  100نفر

نشانی :خیابان جردن.کوچه سرو.پالک .44طبقه سوم.

تلفن88656981-88656982-88656984 :

پیامک30002100270270 :

پست الکترونیکkavoosiyeh@gmail.com :

وب سایتwww.kavosiyeh.mytehran.ir :

کنش معاصر

ایــن تماشــاخانه در ســال  1395افتتــاح شــد و زیرمجموعــه موسســۀ فرهنگــی
هنــری کنــش معاصــر اســت.

گنجایش 140 :تا  170نفر

نشـانی :میـدان فلسـطین.خیابان طالقانـی غربـی .بـه سـمت تقاطـع وصـال .بیـن

خیابـان سرپرسـت و فریمان.جنـب کلینیـک آلرژی.پلاک۵۴۲
تلفن۶۶۴۰۴۴۹۸ :
وب سایتwww.act-institute.com :
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کوروش (پردیس سینمایی)
پردیــس ســینمایی دارای  2تــاالر مجهــز و اختصاصــی تئاتــر اســت.تاالر ژوپیتــر هــم
در داخــل مجتمــع تجــاری کــوروش قــرار دارد کــه بــه اجــرای نمایــش هــای کــودک
اختصــاص دارد.
گنجایش :حدود  800نفر
نشــانی :بزرگــراه شــهید ســتاری .باالتــر از خروجــی حکیم.خیابــان پیامبــر مرکــزی
شــماره 57
تلفن44971791 :
تلفن گویا4701 :
تلفن سالن ژوپیتر44971583 :
پست الکترونیکinfo@kouroshcineplex.com :
info@familyjupiter.com
وب سایتwww.kouroshcineplex.com :

کوهک(سرای محله)

خانه فرهنگ و هنر سرای محله کوهک از سال 1390فعالیت خود را آغاز کرد.
گنجایش 100 :نفر

نشـانی :میـدان رسـالت خیابـان هنـگام انتهـای خیابـان طاهـر خانـی ضلـع جنـوب

غربـی پـارک ولیعصر

سـرای محله :میدان رسـالت .خیابـان نیـروی دریایی.خیابان طاهرخانی .سـاختمان
معاونـت اجتماعی منطقـه  4طبقه اول
تلفن77274121 :

پست الکترونیکmahale.koohak@gmail.com :

وب سایتwww.kalad.mytehran.ir :

گلستان(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
گنجایش 134 :نفر
نشانی :تهران.بلوار کشاورز.خیابان حجاب.پارک الله.مرکز تولید تئاتر کانون
تلفن88966119 :
وب سایتwww.kanoonparvaresh.com :

تاالرها

115

گلستان(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای گلسـتان از سـال  1376بـا نـام مجتمـع فرهنگـی هنری گلسـتان آغاز
بـه کار کرد.ایـن مـکان به تـاالر اجتماعاتی مجهز اسـت که از آن برای اجـرای نمایش
نیز اسـتفاده می شـود.
گنجایش 300 :نفر
نشانی :نارمک .میدان هالل احمر.خیابان گلستان .فرهنگسرای گلستان.
تلفن77413769 :
وب سایتwww.golestan.farhangsara.ir :

ماندانا(سینما تئاتر)
ایـن تـاالر دو منظـوره در حوالـی سـال هـای  1340افتتـاح شـد واکنون محلـی برای
اجـرای نمایـش های کمدی اسـت.
گنجایش :حدود  500نفر
نشانی :خیابان دماوند .ابتدای سی متری نارمک .نبش کوچه بیهقی.
تلفن رزرو تئاتر77401698 :
وب سایتwww.cinemamandana.com :

مرزداران شرقی( سرای محله)
سـرای محلـه مـرزداران شـرقی در تاالرنمایـش خـود نمایـش هایـی را بـرای عمـوم
اجـرا مـی کند.
گنجایش 95 :نفر
نشانی :خیابان جالل آل احمد غرب.بعد از پل آزمایش.سرای محله مرزداران.
تلفن44251503-44249441 :

مجتمع فرهنگی آموزشی سوده
آمفی تئاتر این مجموعه میزبان اجراهای نمایشی است.
گنجایش 100 :نفر
نشـانی :تهران.بزرگراه اشـرفی اصفهانی .نرسـیده به پل همت .انتهای خیابان شـهید
قموشـی .بن بسـت سـوده .مجتمع آموزشی سوده
تلفن44249702 :
وب سایتwww.soodeh.com :
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مکتب تهران
مکتب تهران زیرمجموعه مؤسسهی فرهنگی و هنری مکتب تهران است.
گنجایش 30 :نفر
نشانی :تهران .خیابان کریم خان .خیابان آبان (عضدی) کوچه کیوان  .پالک 6
تلفن88891512-88935585 :
وب سایتwww.maktabetehran.com :

ملل (فرهنگسرا)
فرهنگسـرای ملـل که در وسـط بوسـتان قیطریـه قرار دارد ،از سـال  1373شـروع به
فعالیـت کـرده است.سـالن آمفـی تئاتـر این مـکان به نام سـالن فرهنگ بـا  110متر
مربـع مسـاحت،دارای سـن با مسـاحت  24متر مربع اسـت.
گنجایش 85 :تا  115نفر
نشانی :بزرگراه آیت ا ...صدر .بلوار قیطریه .بوستان قیطریه .فرهنگسرای ملل.
تلفن22212392-22671718 :
فکس22671717 :
وب سایتwww.melal.farhangsara.ir :

مهر(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای مهـر دارای  4طبقـه و  1600متـر زیـر بنـا اسـت کـه آمفـی تئاتـر آن در
طبقـه دوم قـرار دارد.
گنجایش 100 :نفر
نشـانی :میـدان بهمن.اتوبـان شـهید تندگویان.خانـی آباد نـو .خیابان شـهید لطیفی.
كوچـه تگرگ .پـارك بعثت.
کدپستی1891689443:

تلفن55037766-55037799 :

فکس55037766 :

پست الکترونیکculturalmehr@yahoo.com :

وب سایتwww.mehr.farhangsara.ir :
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میالد(سینما تئاتر)
گنجایش 588 :نفر

نشانی :تهران.ضلع جنوبی میدان شهدا.

تلفن021-33353452 :

نپتون(شهر کتاب)
شهر کتاب نپتون نمایش های عموما کمدی را روی صحنه می برد.
گنجایش 300 :نفر
نشـانی :میدان امام حسـین(ع) .خیابان دماوند .نبش خیابان شـهید فتحنایی(کهن
سـابق) .ساختمان شـهر کتاب(سینما نپتون سابق).
تلفن88744299 :

نیاوران(فرهنگسرا)
ای�ن م�کان زیرمجموعـه بنی�اد آفرینشـ ه�ای هنـری نی�اوران اس�ت.فعالیت هـا در
حـوزة تئاتـر شـامل اجـرای نمایش هـای منتخب در تاالرهـای خلیج فارس و گوشـه
ا ست .

تاالر اصلی (خلیج فارس)
گنجایش ۲۶۲ :نفر

تاالر گوشه
گنجایش ۱٠٩ :نفر
نشانی :خیابان پاسداران.بعد از سه راه اقدسیه.روبروی پارک.خیابان فرهنگسرا.
تلفن22287081-2 :
پست الکترونیکniavrancenter@gmail.com :
وب سایتwww.fniavaran.ir :

وحدت
تـاالر وحـدت یکـی از مجهزتریـن و بزرگ تریـن تاالرهای اپـرا و موسـیقی تئاتر ایران
و زی�ر مجموع�ه بنی�اد رودکـی اس�ت .سـن اصلی ایـن تاالر بـا عرض  12متـر و بیش
از  10متر عمق دارای  3سیسـتم سـن متحرک اسـت.
گنجایش 740 :نفر
نشانی :خیابان حافظ .خیابان استاد شهریار .بنیاد رودکی.
تلفن تاالر وحدت66705101 – 66731419 :
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پست الکترونیکsupport@talarvahdat.com :
وب سایتwww.talarvahdat.com :
www.bonyadroudaki.ir

هامون
ای�ن تماش�اخانه زیرمجموع�ه موسسـه هنـر مانـدگار هامـون اسـت و در سـال 1394
تاسـیس شد.
گنجایش 100 :نفر
نشـانی :خیابـان میرداماد  .بیـن میدان محسـنی و خیابان شـریعتی .خیابان رودبار
غربـی جنوبی .پلاک .16واحد .1
کدپستی154675111 :
تلفن22227091-26409415 :
پست الکترونیکhamoon.st@gmail.com :

هتل فردوسی

تاالر این هتل هرازگاه میزبان نمایش های کمدی است.
گنجایش :حدود  500نفر

نش�انی :میـدان امـام خمینـی ،ابتـدای خیابـان فردوسـی ،خیابـان کوشـک مصری،

جنـب کاخ وزارت خارجـه ،شـماره 24
تلفن66711449 - 66727026 :

پست الکترونیکinfo@ferdowsihotel.com :

وب سایتwww.ferdowsihotel.com :

همای سعادت

موسسـه فرهنگـی همـای سـعادت از سـال  ۱۳۸۱فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت.
ایـن موسسـه مجهـز به تماشـاخانهای بـا امکانات جهت اجـرای نمایش اسـت که از
آن بـرای اجـرا و تمریـن تئاتر اسـتفاده می شـود.
گنجایش 70 :نفر

نش�انی :شـهر زیبا.خیابـان آیـتهللا کاشـانی .زیرپـل شـهید باکری.جنـب بانـک

پارسـیان .پلاک ،261طبقـه ،4واحـد5
تلفن44361504-44353050 :
پست الکترونیکhomayesaadatfilm@gmail.com :
وب سایتwww.homayesaadatfilm.ir :
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هنگام(فرهنگسرا)
فرهنگسـرای هنـگام از دی ماه سـال  1382بـا نام «سلامت» فعالیتهایش را آغاز
کـرد و در سـال  1389نامـش به «هنـگام» تغییر یافت.
گنجایش 200 :نفر
نشـانی :میـدان رسـالت .خیابـان هنـگام .خیابـان دالوران .خیابـان آزادگان شـمالی.
جنـب فروشـگاه شـهروند .فرهنگسـرای هنـگام.
تلفن77491491-2:
فکس7727771 :
پست الکترونیکf.hengam@gmail.com :
وب سایتwww.hengam.farhangsara.ir :

یاخچی آباد(سرای محله)
سرای محله یاخچی آباد در سال  ۱۳۸۵افتتاح شد.
نشانی :نازی آباد  .میدان بهشت  .خیابان  400دستگاه.
وب سایتwww.yakhchiabad.mytehran.ir :
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تاالرهای نمایش استانها
تاالرهایی در این بخش معرفی شدهاند که در زمینه اجرای نمایش فعال به حساب
می آیند و ملزومات مورد نیاز اجرای نمایش را اختیار دارند.تاالرهای دولتی و
غیردولتی هرکدام با عالمت مخصوص خود مشخص شده اند.

آذربایجان شرقی

پالتو استاد محب اهری

تبریز| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :
تلفن09141195667 :

تاالر استاد صیامی(مجتمع فرهنگی سینمایی)
اهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی240 :
تلفن33281202 :

تاالر اقبال آذر (مجتمع فرهنگی هنری)
تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی385 :
تلفن041-33319415 :

تاالر بلک باکس(مجتمع فرهنگی هنری)
تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی90 :
تلفن041-33319415 :

تاالر تبلیغات
اهر | مالک :سازمان تبلیغات اسالمی | تعداد صندلی110 :
تلفن378۲8854 :
تاالرها
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تاالر خانه هنر
تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی280 :
تلفن32844953 :

تاالر صوفی
مراغه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر فرهنگی شبستر
شبستر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :
تلفن42224055 :

تاالر قبه زرین

تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350 :

تاالر کتابخانه شهریار
تبریز| مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی200 :

تاالر کتابخانه عمومی
شبستر| مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی120 :
تلفن222224 :

تاالر کتابخانه عمومی
اهر | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی100 :
تلفن09141195667 :

تاالر کتابخانه عمومی
بناب| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن37734772 :

تاالر مجتمع رفاهی پتروشیمی
تبریز | مالک :پتروشیمی | تعداد صندلی600 :
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تاالر مجتمع فرهنگی سراب
سراب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن4323330 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
مرند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری اهر
اهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری مراغه
مراغه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری میانه
میانه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی360 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بناب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن37734772 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آذرشهر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120 :
تلفن34224100 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بستان آباد| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن43231273 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
خسروشهر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی220 :
تلفن32666744 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
جلفا| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :
تلفن42053123 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
عجبشیر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی260 :
تلفن37631003 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کلیبر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120 :
تلفن44440551 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ملکان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی210 :
تلفن37828854 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ورزقان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120 :
تلفن44551761 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هریس| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی280 :
تلفن43435889 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هشترود| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :
تلفن56627360 :

تاالر معلم

تبریز | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی750 :
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تاالر وحدت
تبریز | مالک :دانشگاه تبریز | تعداد صندلی800 :

تئاتر شهر ،تاالر استاد پایاب
تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی60 :
تلفن(09143185675 :رامین راستی)

تئاتر شهر ،تاالر استاد صادقی
تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی75 :
تلفن(09143185675 :رامین راستی)

تئاتر شهر ،تاالر اصلی(تربیت)

تبریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0 :
تلفن(09143185675 :رامین راستی)

کتابخانه ثامن الحجج
میانه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی178 :

آذربایجان غربی
تاالر امید

ارومیه | مالک :بیمارستان امید | تعداد صندلی:
تلفن33381۲30 :

تاالر بازرگان
بازرگان | مالک :ارشاد | تعداد صندلی350 :

تاالرها

125

تاالر پلدشت
پلدشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن34۲85675:

تاالر چایپاره
چایپاره | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن367۲1039 :

تاالر دانشگاه ارومیه
ارومیه | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی400 :

تاالر شماره دوازده ارشاد
ارومیه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن22232170 :

تاالر کانون بسیج
ارومیه | مالک :بسیج | تعداد صندلی:
تلفن33455849 :

تاالر کانون پرورش فکری
ارومیه | مالک :کانون | تعداد صندلی:

تاالر ماکو
ماکو | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن42477 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری اشنویه
اشنویه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن446۲6801 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوکان
بوکان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن46۲60991 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری پیرانشهر
پیرانشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن44222207 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری تکاب
تکاب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن455۲79۲۲ :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری چالدران
چالدران | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن34۲66381 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری خوی
خوی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی480 :
تلفن36339870 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری سردشت
سردشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن44328583 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری سلماس
سلماس | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن35۲۲8878 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شاهیندژ
شاهیندژ | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی432 :
تلفن463۲8717 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری شمس
ارومیه | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی480 :
تلفن3469791 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهاباد
مهاباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120 :
تلفن4۲۲۲۲901 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری میاندوآب
میاندوآب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن45۲49699 :

تاالر مجتمع والیت
شوط | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :
تلفن34۲780۲4 :

تاالر وحدت
ارومیه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی480 :
تلفن33469791 :

تاالر هالل احمر
ارومیه | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی320 :
تلفن2228708 :

استان اردبیل

پالتو استاد نجفلو

اردبیل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی60 :
تلفن33۲30879 :
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تاالر ارشاد
کوثر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن33323225 :

تاالر بیضا
اردبیل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲40 :
تلفن33۲30879:

تاالر دانشگاه پزشکی
اردبیل | مالک :دانشگاه پزشکی | تعداد صندلی300 :

تاالر سماء
اردبیل | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی350 :

تاالر سینما حافظ
اردبیل | مالک :خصوصی | تعداد صندلی300 :

تاالر شمس(مجتمع فدک)
اردبیل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی538 :
تلفن33230879 :

تاالر صدف

سرعین | مالک :شهرداری | تعداد صندلی400 :
تلفن333۲333 :

تاالر ماسک سفید

سرعین | مالک :شهرداری | تعداد صندلی500 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری آراز
پارس آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن333۲5370 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری الغدیر
نیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام حسن(ع)
آبیگلو | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع)
بیله سوار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن333۲8764:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری اندیشه
مشگین شهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن333۲3500 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری جعفرآباد
جعفرآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00 :
تلفن333۲37۲4 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری خلخال
خلخال | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن333۲۲638 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری رضی
رضی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری گرمی
گرمی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن333۲333 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مقدس اردبیلی
نیار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
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تاالر محقق اردبیلی
اردبیل | مالک :دانشگاه محقق | تعداد صندلی300 :

تاالر مدرس
اردبیل | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی270 :

استان اصفهان

تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

تیران و کرون | مالک :شهرداری
تلفن7737-7736 :

تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان
اصفهان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر اشراق
شاهین شهر | مالک :شهرداری

تاالر الغدیر
خمینی شهر | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن4001 :

تاالر امام خمینی
فالورجان | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن۲0۲31 :

تاالر امام خمینی
نایین | مالک :آموزش و پرورش
تلفن۲۲5200۲ :
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تاالر امام علی(ع)
تیران و کرون | مالک :شهرداری
تلفن2444 :

تاالر اندیشه
اصفهان | مالک :بنیاد شهید | تعداد صندلی200 :
تلفن6244472 :

تاالر اندیشه
آران و بیدگل | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن4551 :

تاالر ایران مبارکه
مبارکه | مالک :خصوصی
تلفن5535 :

تاالر آب و فاضالب
اصفهان | مالک :سازمان آب و فاضالب | تعداد صندلی:
تلفن66884152 :

تاالر آزادی
دهاقان | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن2883 :

تاالر آموزش و پرورش
اصفهان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر آموزش و پرورش
تیران و کرون | مالک :شهرداری
تلفن2111 :
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تاالر آیت هللا خامنه ای
فالورجان | مالک :سازمان تبلیغات اسالمی
تلفن 35884:

تاالر باغ بهاران
باغ بهاران| مالک:
تلفن6262 :

تاالر برق منطقه ای
اصفهان | مالک :اداره برق | تعداد صندلی:
تلفن244002 :

تاالر بزرگمهر
آران و بیدگل | مالک :آموزش و پرورش
تلفن3040 :

تاالر بهزیستی
اصفهان | مالک :سازمان بهزیستی | تعداد صندلی180 :
تلفن6619431 :

تاالر بهشتی
فالورجان | مالک :آموزش و پرورش

تاالر بهمن
زرین شهر| مالک:
تلفن2210535 :

تاالر تئاتر ارشاد
شاهین شهر | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن26628 :
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تاالر جام جم
زرین شهر| مالک:
تلفن2227060 :

تاالر چرمهین
چرمهین| مالک:
تلفن4222 :

تاالر چمگردان
چمگردان| مالک:
تلفن2267 :

تاالر چهارباغ
اصفهان | مالک :بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:
تلفن2226955 :

تاالر خانه کارگر
اصفهان | مالک :خانه کارگر | تعداد صندلی:
تلفن6271336 :

تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان | مالک :دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی300 :

تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان | مالک :دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی350 :

تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان | مالک :دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی200 :
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تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان | مالک :دانشگاه آزاد اسالمی | تعداد صندلی350 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
سمیرم | مالک :دانشگاه آزاد
تلفن200129 :

تاالر دانشگاه سوره
اصفهان | مالک :دانشگاه سوره | تعداد صندلی150 :
تلفن2315686 :

تاالر دانشگاه هنر
اصفهان | مالک :دانشگاه هنر | تعداد صندلی300 :

تاالر دبیرستان سعدی
اصفهان | مالک :حوزه هنری | تعداد صندلی:
تلفن2209970 :

تاالر ذوب آهن

فوالدشهر | مالک :ذوب آهن | تعداد صندلی150 :

تاالر زینب کبری

داران | مالک :آموزش و پرورش
تلفن4700 :

تاالر سده لنجان

لنجان| مالک:
تلفن2332 :

تاالر سلمان فارسی
خمینی شهر | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن29121 :
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تاالر شریعتی
اصفهان | مالک :دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی:
تلفن7922258 :

تاالر شریعتی
نجف آباد| مالک:
تلفن2627144 :

تاالر شهربازی
فوالدشهر
تلفن2628001 :

تاالر شهرداری
زرین شهر| مالک :شهرداری
تلفن2220015 :

تاالر شهرداری(هنر)
اصفهان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی280 :

تاالر شهروند
شاهین شهر | مالک :شهرداری

تاالر شهید آوینی
اصفهان | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی:
تلفن7932243 :

تاالر شهید توکلی
زرین شهر| مالک:
تلفن2271516 :
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تاالر شهید رجایی
داران | مالک :آموزش و پرورش
تلفن6170 :

تاالر شهید عربیان
آران و بیدگل | مالک :آموزش و پرورش
تلفن34۲7 :

تاالر شهید مطهری
زرین شهر| مالک:
تلفن2230068 :

تاالر شهید مفتح
اردستان | مالک :آموزش و پرورش
تلفن2288 :

تاالر شیخ بهایی
شاهین شهر | مالک :خصوصی
تلفن29700 :

تاالر صائب
اصفهان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن2355589 :

تاالر غدیر
مبارکه | مالک :شهرداری
تلفن6۲00 :

تاالر فجر
دهاقان | مالک :آموزش و پرورش
تلفن3187 :
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تاالر فرشچیان
اصفهان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن6246001 :

تاالر فرهنگ
فوالدشهر | مالک :ذوب آهن | تعداد صندلی:
تلفن2629624 :

تاالر فرهنگ
کاشان | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن4226669 :

تاالر فرهنگ
سمیرم | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن4۲78 :

تاالر فرهنگ
اردستان | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن4030-84۲0 :

تاالر فرهنگیان
اصفهان | مالک :بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:
تلفن2227272 :

تاالر فلسطین
اصفهان | مالک :بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:

تاالر کارگران
اصفهان | مالک :اداره کار | تعداد صندلی:
تلفن6610458 :
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تاالر کانون فرهنگی و هنری
نطنز | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن8905 :

تاالر کتابخانه اردستان
اردستان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر کتابخانه عمومی
فالورجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر کتابخانه عمومی
کاشان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر کوچک
اصفهان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی:
تلفن5660881 :

تاالر گلپایگان

گلپایگان | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن29413 :

تاالر مرکز تحقیقات معلمان

اردستان | مالک :آموزش و پرورش
تلفن7061 :

تاالر مطهری

اصفهان | مالک :بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:
تلفن2222085 :

تاالر معراج
گلپایگان
تلفن۲7310 :
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تاالر نمایش کتابخانه
خمینی شهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350 :

تاالر هراتی
اصفهان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
تلفن2217213 :

تاالر هفده شهریور
داران | مالک :آموزش و پرورش
تلفن2906 :

تاالر هالل احمر
اصفهان | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی180 :
تلفن6618000 :

تاالر هالل احمر
داران | مالک :هالل احمر
تلفن2131 :

تاالر هنر و اندیشه
فوالد شهر
تلفن۲637۲۲3 :

تاالر هنرسرای خورشید
اصفهان | مالک :دانشگاه سوره | تعداد صندلی100 :

تاالر هنرسرای خورشید
اصفهان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی:
تلفن4593560 :
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استان البرز
پالتو

ساوجبالغ | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40 :
تلفن45355767 :

پالتو حیاتی مهر
کرج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی60 :
تلفن32563134 :

پالتو وندا نگار
کرج | مالک :خصوصی | تعداد صندلی45 :

تاالر امام علی(ع)
ساوجبالغ | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن44239590 :

تاالر آموزشگاه خانه تئاتر البرز
کرج | مالک :خصوصی | تعداد صندلی35 :
تلفن34413042 :

تاالر سیروس صابر
کرج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی308 :
تلفن32563150 :

تاالر غدیر
محمدشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن36334920 :

تاالر فانوس هنر

مهرشهر | مالک :خصوصی | تعداد صندلی50 :
تلفن33342140 :
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تاالر مالصدرا
اشتهارد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن37728511 :

تاالر والیت
فردیس | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی550 :
تلفن36676400 :

تئاتر شهر ،پالتوی رودکی
کرج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی30 :
تلفن3۲۲5۲۲11 :

تئاتر شهر ،پالتوی فردوسی
کرج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40 :
تلفن3۲۲5۲۲11 :

تئاتر شهر ،تاالر استاد داوود فتحعلی بیگی
کرج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :
تلفن32519501 :

سینما تئاتر ماهدشت
ماهدشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن37313911 :

استان ایالم

تاالر امور تربیتی

ایالم | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی380 :
تلفن333331۲5 :
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تاالر دانشگاه ایالم
ایالم | مالک :دانشگاه ایالم | تعداد صندلی400 :
تلفن(091834036۲0 :شهاب فتاحی)

تاالر شباب
چرداول(شهر شباب) | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی150 :
تلفن438345۲ :

تاالر کتابخانه عمومی

شیروان | مالک :امورکتابخانه ها | تعداد صندلی150 :
تلفن34۲۲4394:

تاالر کتابخانه عمومی
چرداول | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی150 :
تلفن34۲۲4083 :

تاالر کتابخانه عمومی
دهلران | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن337۲3188 :

تاالر کتابخانه عمومی
دره شهر | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن337۲3188 :

تاالر کتابخانه عمومی
مهران | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن338۲5135 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ایالم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی220 :
تلفن3۲۲۲5400 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آبدانان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی152 :
تلفن336۲5۲68 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری

ایوان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی213 :
تلفن33۲36659:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
چرداول-سرابله | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن344۲۲3۲40 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
دره شهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن35۲۲۲۲46:

تاالر نمایش کتابخانه عمومی
آبدانان | مالک :امور کتابخانه ها | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن(09183410918 :اردشیر بوستانی)

استان بوشهر

آمفی تئاتر

تنگستان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن091777۲0۲80 :

پالتو

گناوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :
تلفن091717104۲1 :

پالتو

خارگ | مالک :سازمان پایانهها | تعداد صندلی50 :
تلفن077338۲4671 :
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پالتو چهره
دیلم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40 :
تلفن091799۲8657 :

پالتو نگاه
دیلم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن09179928657 :

پالتو یک
تنگستان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی135 :
تلفن091777۲0۲80 :

پالتوی ارشاد
گناوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن7۲30344 :

پالتوی حوزه هنری
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50 :

پالتوی فرهنگسرا
دشتی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی 100:
تلفن353۲۲73۲0 :

تاالر اداره کل
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی130 :
تلفن333۲0536 :

تاالر ارشاد
دشتی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70 :
تلفن353۲۲73۲0 :
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تاالر امام خمینی(ره)
بوشهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی280 :

تاالر آفرینش
بوشهر | مالک :کانون | تعداد صندلی90 :

تاالر پایگاه هوایی
بوشهر | مالک :نیروی هوایی | تعداد صندلی200 :

تاالر پیامبر اعظم
دیلم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن091799۲8657 :

تاالر تربیت
خارک | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی80 :

تاالر خلیج فارس
گناوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲83 :
تلفن09173741605 :

تاالر رئیسعلی دلواری
تنگستان-دلوار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :
تلفن09173770195 :

تاالر رئیسعلی دلواری
دلوار| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی260 :
تلفن35423702 :

تاالر سینما کانون
بوشهر | مالک :کانون | تعداد صندلی270 :
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تاالر شهید آوینی
بوشهر | مالک :سازمان تبلیغات | تعداد صندلی300 :

تاالر شهید باهنر
بوشهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر شهید حکیمی
دیر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی230 :
تلفن35424095 :

تاالر شهید خاتمی
جم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی3۲0 :
تلفن0917698003۲ :

تاالر شهید رنجبر
دشتستان-آبپخش| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09330010848 :

تاالر شهید روا
دشتستان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن09381813398 :

تاالر شهید سیاه بخش
دیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50 :
تلفن35423702 :

تاالر شهید کشتکار
دیلم | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :
تلفن33240194 :
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تاالر فرهنگ
دیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی256 :
تلفن091777۲56۲9 :

تاالر فرهنگ
دشتستان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30 :
تلفن0917۲67۲850 :

تاالر کانون پرورش فکری
دیر | مالک :کانون | تعداد صندلی80 :
تلفن35423702 :

تاالر کوثر
بوشهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی180 :

تاالر مفتون
دیر-بردخون| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی130 :
تلفن09177756835 :

تاالر نیروی دریایی
بوشهر | مالک :نیروی دریایی | تعداد صندلی190 :

تاالر هنر
دیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن354۲7500 :

تاالر هنر
کنگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲80 :
تلفن091777۲4739 :

148

تاالرها

تاالر هنر
گناوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲7۲ :
تلفن09173741605 :

تماشاخانه آفتاب
دیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تماشاخانه غالمحسین دریانورد
گناوه| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تئاتر شهر ،پالتوی استاد امیری
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :
تلفن093945۲۲1۲5 :

تئاتر شهر ،پالتوی استاد صغیری
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :
تلفن093945۲۲1۲5 :

تئاتر شهر ،تاالر اصلی
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی380 :
تلفن0917377۲648 :

تئاتر شهر ،تاالر روباز تابستانی
بوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی800 :
تلفن093945۲۲1۲5 :

سینما صدف
خارگ| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی240 :
تلفن33824671 :
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استان تهران

تاالر آذین یک و دو

فیروزکوه| مالک :خصوصی | تعداد صندلی600-500 :

تاالر آموزش و پرورش
رباط کریم| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر الغدیر
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی300 :
تلفن65649820 :

تاالر امام علی(ع)
رودهن| مالک :تربیت بدنی | تعداد صندلی1400 :

تاالر امام علی(ع)
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی150 :
تلفن65325779 :

تاالر بخشداری لواسانات
شمیرانات| مالک :بخشداری | تعداد صندلی150 :
تلفن26542155 :

تاالر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پاکدشت| مالک :دانشگاه تهران | تعداد صندلی:

تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
رودهن| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی700 :

تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
دماوند| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی250 :
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تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
ورامین| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی7500 :

تاالر خلیج فارس(فرهنگسرای کوثر)
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی650 :
تلفن65634460 :

تاالر سرای محله شهادت
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی76 :
تلفن33775982 :

تاالر سعدی
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی156 :
تلفن65355022 :

تاالر سینما فرهنگ
پاکدشت| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی102 :
تلفن36010507 :

تاالر سینما فرهنگ
رباط کریم| مالک :شهرداری | تعداد صندلی600 :
تلفن56215972 :

تاالر شقایق
قرچک| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :
تلفن36155001 :

تاالر شهید آوینی
فیروزکوه| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی400 :
تلفن76444091 :
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تاالر شهید آوینی
اسالمشهر| مالک :شهرداری | تعداد صندلی:

تاالر شهید شکری-فرهنگسرای بعثت
مالرد| مالک :شهرداری | تعداد صندلی610 :
تلفن65437030 :

تاالر شهید طحانی
مالرد| مالک :اموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر شهید علی تاجیک
ورامین| مالک :شهرداری | تعداد صندلی260 :

تاالر شیخ صدوق
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی130 :
تلفن09123263159 :

تاالر عطر یاس باقرشهر
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی320 :
تلفن55203951 :

تاالر غدیر
مالرد| مالک :ارشاد | تعداد صندلی105 :
تلفن65142828 :

تاالر فجر
اسالمشهر| مالک :شهرداری | تعداد صندلی500 :
تلفن56126425 :

تاالر فجر
اسالمشهر| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
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تاالر فردوسی(فرهنگسرای کوثر)
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی250 :
تلفن65634460 :

تاالر فرهنگسرای ارشاد
ورامین| مالک :ارشاد | تعداد صندلی110 :

تاالر فرهنگسرای استاد شهریار
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی118 :
تلفن62258338 :

تاالر فرهنگسرای ایثار
شهریار| مالک :شهرداری | تعداد صندلی153 :
تلفن65525252 :

تاالر فرهنگسرای بهشت

رباط کریم| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :

تاالر فرهنگسرای رازی

ورامین| مالک :ارشاد | تعداد صندلی200 :
تلفن36252022 :

تاالر فرهنگسرای شهید چمران

اسالمشهر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی93 :
تلفن55263343 :

تاالر فرهنگسرای معلم

رباط کریم| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی177 :

تاالر فرهنگسرای میگون
شمیرانات| مالک :خصوصی | تعداد صندلی60 :
تلفن26504535 :

تاالرها

153

تاالر فرهنگسرای وصال
رودهن| مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی144 :
تلفن76504666 :

تاالر فرهنگی هنری بهاران
رباط کریم| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :

تاالر فرهنگی هنری کوثر
دماوند| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی122 :
تلفن76326500 :

تاالر کانون پرورش فکری
پاکدشت| مالک :کانون | تعداد صندلی:
تلفن09124477746 :

تاالر کانون پرورش فکری لواسان
شمیرانات| مالک :کانون پرورش فکری | تعداد صندلی200 :
تلفن26544190 :

تاالر کانون سمیه
شهرری| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی270 :
تلفن36802036 :

تاالر کانون شهدای دانش آموز
پاکدشت| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی320 :
تلفن36025152 :

تاالر کانون فرهنگی تربیتی هدایت
ورامین| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی180 :
تلفن36249551 :
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تاالر کتابخانه امام صادق(ع)
پاکدشت| مالک :سازمان کتابخانه ها | تعداد صندلی149 :
تلفن36022985 :

تاالر کتابخانه سیزده آبان
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی117 :
تلفن55525577 :

تاالر کتابخانه والیت
قرچک| مالک :شهرداری | تعداد صندلی:

تاالر کهریزک
شهرری| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

تاالر الله صحرا
رودهن| مالک :خصوصی | تعداد صندلی1200 :

تاالر مجتمع ابوالفتوح راضی
شهرری| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی136 :
تلفن33394060 :

تاالر مجتمع امام خمینی(ره)
پاکدشت| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی91 :
تلفن36036151 :

تاالر مجتمع آموزشی شهید مهدوی
شمیرانات| مالک | :تعداد صندلی400 :
تلفن22435550 :
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تاالر مجتمع بانوان
فیروزکوه| مالک :ارشاد | تعداد صندلی:
تلفن09118534907 :

تاالر مجتمع تفریحی مزرعه میالد یک و دو
فیروزکوه| مالک :خصوصی | تعداد صندلی600-500 :
تلفن76448791 :

تاالر مجتمع فرهنگی باقرالعلوم
شهرقدس| مالک :شهرداری | تعداد صندلی220 :
تلفن46812602 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید صارمی
اسالمشهر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی94 :
تلفن56446883 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید نواب
اسالمشهر| مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی113 :
تلفن56134854 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری صالح آباد
رباط کریم| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر ارجمند
فیروزکوه| مالک :ارشاد | تعداد صندلی:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
نسیم شهر| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی91 :
تلفن5676872 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
رباط کریم| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر-بومهن
پردیس| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی136 :
تلفن76257203 :

تاالر مجتمع فیروزه
فیروزکوه| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
تلفن76402811 :

تاالر مجتمع کوثر-روستای لزور
فیروزکوه| مالک :ارشاد | تعداد صندلی:
تلفن6823266 :

تاالر محمدناصر رحیمی
قرچک| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی80 :
تلفن09124923503 :

تاالر مرکز فرهنگی اوشان
شمیرانات| مالک :شهرداری | تعداد صندلی:
تلفن26500243 :

تاالر میالد نور حسن آباد
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی460 :
تلفن56222345 :

تاالر ولی عصر(عج)
شهرری| مالک :شهرداری | تعداد صندلی350 :
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تاالر هالل احمر
پیشوا | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300 :
تلفن36721100 :

تاالر همایش آفرینش فیروزکوه
فیروزکوه| مالک :ارشاد | تعداد صندلی142 :
تلفن76446520 :

تاالر همایش شهرک صنعتی عباس آباد
پاکدشت| مالک :شهرک صنعتی | تعداد صندلی:

تاالر هنرستان کار و دانش سرمد
پیشوا| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی280 :

استان چهار محال و بختیاری
تاالر اداره ارشاد

اردل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر اداره بهداشت
بروجن | مالک :بهداری | تعداد صندلی150 :

تاالر ارشاد
لردگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :
تلفن34442477 :

تاالر اصلی فرهنگسرای شهرکرد
شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1200 :
تلفن091318119095 :
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تاالر بهشتی
شهرکرد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :
تلفن0913381۲736 :

تاالر دانشگاه شهرکرد
شهرکرد | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی250 :

تاالر خورشید مجتمع سپاه
بروجن | مالک :سپاه | تعداد صندلی300 :

تاالر سازمان برنامه و بودجه
شهرکرد | مالک :برنامه و بودجه | تعداد صندلی180 :

تاالر فرهنگسرای بروجن
بروجن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن0913۲850173 :

تاالر فرهنگسرای فارسان

فارسان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50 :
تلفن33۲۲6066 :

تاالر کمیته امداد امام(ره)

شهرکرد | مالک :کمیته امداد | تعداد صندلی150 :

تاالر کوچک فرهنگسرای شهرکرد

شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن091318119095 :

تاالر مجتمع امین فرخشهر
شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن0913۲8۲6756 :
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تاالر مجتمع غدیر
شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :
تلفن33348903 :

تاالر مجتمع فرهنگی امیرکبیر
شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350 :
تلفن3۲۲7177۲ :

تاالر مجتمع هنری امام خمینی(ره)
بروجن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع هنری نقنه
بروجن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر مهر
شهرکرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09398477767 :

استان خراسان جنوبی
تاالر ارشاد

طبس | مالک :ارشاد | تعداد صندلی98 :
تلفن2718 :

تاالر استاد عبدالحسین فرزین
سربیشه | مالک | :تعداد صندلی:
تلفن2989 :

تاالر آموزش و پرورش
تربت جام | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :
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تاالر بشرویه
بشرویه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :

تاالر دانشگاه آزاد
طبس | مالک:دانشگاه آزاد | تعداد صندلی100 :

تاالر ستاره کویر
طبس | مالک :خصوصی | تعداد صندلی240 :

تاالر سید محمد فرزان
بیرجند | مالک | :تعداد صندلی80 :
تلفن4423395 :

تاالر گلبانگ
بیرجند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن2212571 :

تاالر مجتمع ارشاد قائن
قائنات | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن9801 :

تاالر مجتمع ذغال سنگ
طبس | مالک :مجتمع ذغال سنگ | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی نور
نهبندان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن4061-2161 :

تاالر محراب
فردوس | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن2900-3775 :
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تاالر هفت تیر
طبس | مالک:آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

استان خراسان رضوی
تاالر ابن سینا

مشهد | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی700 :

تاالر ابن میثم
مشهد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی500 :
تلفن3۲764110 :

تاالر ادیب
نیشابور| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی165 :
تلفن4۲۲4080۲ :

تاالر ارشاد
گناباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲58 :
تلفن57۲50547 :

تاالر ارشاد
سرخس | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی135 :
تلفن345۲8881 :

تاالر ارشاد
کالت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80 :

تاالر الغدیر
مشهد | مالک :شهرداری | تعداد صندلی500 :
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تاالر اندیشه
تربت حیدریه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲10 :
تلفن5۲۲8101 :

تاالر انوشیروان ارجمند
مشهد | مالک :خصوصی | تعداد صندلی90 :

تاالر آموزش و پرورش
قوچان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
سرخس | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

تاالر آموزش و پرورش
فریمان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر آموزش و پرورش
چناران | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر آموزش و پرورش
درگز | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر بهلول
گناباد | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی400 :
تلفن57۲58470 :

تاالر بیهقی
سبزوار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن44660۲30 :
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تاالر پستو
مشهد | مالک :خصوصی | تعداد صندلی90 :

تاالر پیام نور
نیشابور | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی300 :

تاالر تربیت

فیروزه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :
تلفن453۲3011 :

تاالر تربیت
تربت جام | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :
تلفن5۲5۲7115 :

تاالر تربیت معلم
نیشابور | مالک :دانشگاه فرهنگیان | تعداد صندلی300 :

تاالر ثامن الحجج
خلیل آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲1۲:
تلفن577۲74 :

تاالر جهاد دانشگاهی
مشهد | مالک :دانشگاه فردوسی | تعداد صندلی200 :

تاالر خواجه نظام الملک
چناران | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0 :
تلفن461۲654۲ :

تاالر دانشکده علوم اداری
مشهد | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی500 :
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تاالر دانشکده فنی مهندسی
مشهد | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی500 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
چناران | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی560 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
نیشابور | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی300 :

تاالر دانشگاه سبزوار
سبزوار | مالک :دانشگاه سبزوار | تعداد صندلی300 :

تاالر دانشگاه هنر
نیشابور | مالک :دانشگاه هنر | تعداد صندلی300 :

تاالر رازی
مشهد | مالک :دانشگاه| تعداد صندلی500 :

تاالر سرو
کاشمر | مالک :سینما جوان | تعداد صندلی485 :
تلفن355۲34960 :

تاالر سلمان
خلیل آباد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :
تلفن577۲74 :

تاالر سیمرغ
نیشابور | مالک :شهرداری | تعداد صندلی700 :

تاالر شهید باهنر
کاخک | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی120 :
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تاالر شهید باهنر
نیشابور | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر شهید تندگویان
تربت حیدریه | مالک :شرکت نفت | تعداد صندلی400 :
تلفن5۲318030 :

تاالر شهید مطهری
فریمان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی350 :
تلفن346۲۲591 :

تاالر شهید کاظمیان
خواف | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی130:
تلفن543۲۲003 :

تاالر صاحب الزمان
مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر فردوسی
مشهد | مالک :اداره کار | تعداد صندلی300 :

تاالر فرهنگسرای امام رضا(ع)
نیشابور | مالک :آستان قدس | تعداد صندلی300 :

تاالر کاشفی
سبزوار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی380 :
تلفن44660۲30 :

تاالر کانون پرورش فکری
نیشابور | مالک :کانون پرورش فکری | تعداد صندلی300 :

166

تاالرها

تاالر کویر
خواف | مالک :شهرداری | تعداد صندلی150 :
تلفن543۲۲091 :

تاالر گلستانه
مشهد | مالک :اداره کار | تعداد صندلی500 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری درگز
درگز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مدرس
خواف | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن4۲۲6101 :

تاالر مهر خاتماالنبیا

بردسکن | مالک :شهرداری | تعداد صندلی400 :

تلفن55424160 :

تاالر مهندس مشکی

مشهد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی500 :

تاالر والفجر

تربت حیدریه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :
تلفن۲۲5۲۲060 :

تاالر وکیلی

نیشابور | مالک :شهرداری | تعداد صندلی165 :

تلفن4۲۲404۲0 :

تاالر هاشمی نژاد

مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی800 :
تلفن3۲764110 :
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تاالر هاشمی نژاد
تایباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن545۲4366 :

تاالر هالل احمر
مشهد | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی500 :

تاالر همدم
مشهد | مالک :خصوصی | تعداد صندلی150 :
تلفن0513711۲113 :

تاالر هنر
بردسکن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی130 :
تلفن554۲1360 :

تاالر هنر
تربت جام | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :
تلفن55۲5۲18 :

تاالر هنر
قوچان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲35 :
تلفن17۲۲۲444 :

تاالر هنر
تربت حیدریه | مالک :انجمن نمایش | تعداد صندلی70 :
تلفن۲۲۲4533 :

تاالر هنرستان سید جمال

مشهد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی350 :

تاالر هنرستان هنرهای زیبا

مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی198 :
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تاالر یاقوت
بجستان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن565۲3599 :

تماشاخانه اشراق
مشهد | مالک :حوزه هنری | تعداد صندلی100 :
تلفن05138830361 :

تماشاخانه شمایل
مشهد | مالک :خصوصی | تعداد صندلی80 :
تلفن051384655۲3 :

تئاتر شهر ،تاالر اصلی
مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی310:
تلفن536075481 :

تئاتر شهر ،تاالر بهار
مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن536075481 :

تئاتر شهر ،تاالر عروسکی
مشهد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی230 :
تلفن536075481 :

استان خراسان شمالی
تاالر ارشاد

جاجرم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن3۲۲76080:
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تاالر ارشاد
مانه و سملقان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70:
تلفن3۲9۲0999:

تاالر اندیشه
گرمه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150:
تلفن3۲50546۲:

تاالر آموزش و پرورش
اسفراین | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150:

تاالر آموزش و پرورش
بجنورد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200:

تاالر پتروشیمی
بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی700:

تاالر حافظ
بجنورد | مالک:شهرداری | تعداد صندلی۲80:
تلفن3۲۲3441۲:

تاالر شهرداری
شیروان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی200:

تاالر شهید امانی
شیروان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن36۲۲3۲۲۲:

تاالر غدیر
شیروان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲88:
تلفن36۲۲3۲۲۲:
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تاالر فرهنگسرا
فاروج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن364۲5415:

تاالر نسیم
اسفراین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲90:
تلفن37۲۲0339:

تاالر هالل احمر
بجنورد | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300:

تئاتر شهر ،تاالر شمس
بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150:
تلفن3۲۲3441۲:

تئاتر شهر ،تاالر گلشن
بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی460:
تلفن3۲۲3441۲:

استان خوزستان

پالتو دو فرهنگسرا

شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن36224540:

پالتو یک فرهنگسرا

شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن36224540:

پالتوی ارشاد
امیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی70:
تلفن5۲6۲06۲3:
تاالرها
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پالتوی ارشاد
اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی70:
تلفن4۲654306:

پالتوی ارشاد
بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن5۲338853:

پالتوی دو آفتاب
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی70:
تلفن33378468۲:

پالتوی دو خورشید
اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن4۲654306:

پالتوی مجتمع
دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی70:
تلفن4۲۲3655:

تاالر نیایش
شوش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400:
تلفن4۲8۲3431:

پالتوی یک آفتاب
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن33378468۲:

پالتوی یک خورشید
اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن4۲654306:
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تاالر فانوس
خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن53511655:

تاالر ابن سکیت
شادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن537۲۲084:

تاالر ارشاد
آغاجاری | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400:
تلفن0615۲66۲0۲۲:

تاالر ارشاد
دشت آزادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن36746145:

تاالر ارشاد
بهبهان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن5۲7۲4550:

تاالر ارشاد
دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن4۲۲3655:

تاالر اشراق
آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150:
تلفن53۲۲۲۲97:

تاالر الوان
الوان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن4۲8۲3431:
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تاالر امام خمینی(ره)
ایذه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن436۲048۲:

تاالر آب و برق
اهواز | مالک :شرکت آب | تعداد صندلی300 :

تاالر آفاق
بهبهان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن5۲7۲4550:

تاالر آفتاب
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400:
تلفن3378468۲:

تاالر آمفی تئاتر
اهواز | مالک | :تعداد صندلی650 :

تاالر آمفی تئاتر شهرداری
اهواز | مالک :شهرداری | تعداد صندلی450 :

تاالر آینه
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180:

باران
امیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن5۲6۲06۲3:

تاالر ثامن االئمه
آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن53۲۲۲۲97:
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تاالر حافظ
دشت آزادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن36746145:

تاالر حمیدیه
حمیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن37۲4747:

تاالر خلیج فارس
خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن53511655:

تاالر خلیج فارس
هندیجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن5۲570399:

تاالر خورشید
اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن4۲654306:

تاالر دانشکده ادبیات
اهواز | مالک :دانشگاه چمران | تعداد صندلی300 :

تاالر دانشگاه علوم

اهواز | مالک :دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی300 :

تاالر راه آهن

اندیمشک | مالک :راه آهن | تعداد صندلی:

تاالر رسالت
باوی | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن3365450۲:
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تاالر سربندر
بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن5۲338853:

تاالر شادگان
شادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن061537۲۲084:

تاالر شرکت نفت
آغاجاری | مالک :وزارت نفت | تعداد صندلی150:

تاالر شماره چهار جندی شاپور
اهواز | مالک :دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی200 :

تاالر شماره سه جندی شاپور
اهواز | مالک :دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی250 :

تاالر شهرداری
خرمشهر | مالک :شهرداری | تعداد صندلی100 :

تاالر شهید آوینی
بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن5۲338853:

تاالر شیرین شهر
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:

تاالر صنایع فوالد
اهواز | مالک :صنایع و معادن | تعداد صندلی250 :
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تاالر فدک
هویزه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن36746145:

تاالر فردوسی
باغملک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن3655450۲:

تاالر فردوسی
اهواز | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی600 :

تاالر فرهنگ
شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن36۲۲4540:

تاالر فرهنگ
اهواز | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر فرهنگسرا
شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن36224540:

تاالر فرهنگسرای آبادان
آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن53۲۲۲۲97:

تاالر فرهنگسرای جوان
مسجد سلیمان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن43۲۲31۲0:
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تاالر کوی مدرس
دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن4۲۲3655:

تاالر مجتمع امام رضا(ع)
اهواز | مالک :وزارت نفت | تعداد صندلی1050-800 :

تاالر مجتمع فرهنگی
دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن4۲۲3655:

تاالر مجتمع فرهنگی
گتوند | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن363۲5801:

تاالر مجتمع فرهنگی
مسجد سلیمان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن43۲۲31۲0:

تاالر مجتمع فرهنگی
هویزه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رامشیر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن43595۲۲۲:

تاالر مطهری
اهواز | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر مطهری
اهواز | مالک :دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی500 :
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تاالر مهتاب
اهواز | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی400 :

تاالر مهر
آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن53۲۲۲۲97:

تاالر مهر
اهواز | مالک :ارتش | تعداد صندلی800 :

تاالر مهر
رامهرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن435۲3091:

پالتوی نیایش
شوش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن4۲8۲3431:

تاالر ویدیو کلوپ
اهواز | مالک | :تعداد صندلی250 :

تاالر هشت
اهواز | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی100 :

تاالر هفتکل
هفتکل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150:
تلفن435837۲۲:

تاالر هالل احمر
خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :
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تاالر هنر
رامهرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن435۲3091:

تماشاخانه چهاسو
بهبهان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی50:
تلفن5272803:

سینما هالل
اهواز | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی700 :

کارگاه نمایش
اهواز | مالک :خصوصی | تعداد صندلی70 :
تلفن093994109361:

استان زنجان

تاالر اشراق

خدابنده | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی700:
تلفن34۲۲8788 :

تاالر امام خمینی (ره)
خرمدره | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400:
تلفن355۲8833 :

تاالر امام علی (ع)
ماهنشان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن36۲۲4۲96 :

تاالر آموزش و پرورش
ابهر| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250:
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تاالر تخصص تئاتر
زنجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
ابهر| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی300:

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
زنجان | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی400:

تاالر شهید بهشتی
آب بر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن3۲8۲۲691 :

تاالر کانون پرورش فکری
ابهر| مالک :کانون | تعداد صندلی800 :

تاالر کانون شیخ اشراق
زنجان| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی170:

تاالر کوثر
زنجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن33535651 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره)
زنجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن33444۲97 :

تاالر نور
ابهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن35۲781۲3 :
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سینما هالل
زنجان| مالک :هالل احمر | تعداد صندلی900:

تاالر سهروردی
زنجان | مالک :نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی۲00:

استان سمنان
تاالر ارشاد

گرمسار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲85 :
تلفن۲31۲7 :

تاالر امیریه
دامغان | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی80 :

تاالر ایوانکه
گرمسار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر آرادان
گرمسار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر آفتاب دو

سمنان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن33۲6954 :

تاالر آفتاب یک

سمنان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲80:
تلفن33۲6954 :

تاالر آموزش و پرورش
سمنان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :
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تاالر آموزش و پرورش
سمنان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر بهشتی
شاهرود | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی180 :

تاالر بهمن
شاهرود | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30:
تلفن3334106-7 :

تاالر پیراپزشکی
سمنان | مالک :دانشکده علوم پزشکی | تعداد صندلی200 :

تاالر تئاتر شهر
سمنان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر حکیم الهی
سمنان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر سرخه(یادگار امام)
سمنان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر شهید بهشتی
بسطام | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر شهید شاهچراغی
دامغان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲85 :

تاالر مجتمع فرهنگی
مهدی شهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی90 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
میامی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ایوانک | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرخه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
شاهرود | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر هالل احمر
سمنان | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی500 :

تاالر هالل احمر
شاهرود | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی150 :

استان سیستان و بلوچستان
تاالر اداره استاندارد

زاهدان | مالک :اداره استاندارد | تعداد صندلی250 :

تاالر اشراق
زاهدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00 :
تلفن05433444351 :

تاالر امام علی(ع)
چابهار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50 :
تلفن353۲0499 :
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تاالر آموزش و پرورش

خاش | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی700 :

تاالر تربیت معلم
زاهدان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر تئاتر شهر
زاهدان | مالک :انجمن نمایش | تعداد صندلی230 :
تلفن09151413385 :

تاالر جهاد کشاورزی
زاهدان | مالک :جهاد | تعداد صندلی200 :

تاالر دانشکده دندان پزشکی
زاهدان | مالک :دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی200 :

تاالر دانشگاه زابل
زابل | مالک :دانشگاه زابل | تعداد صندلی300 :

تاالر دانشکده مامایی
زاهدان | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی:

تاالر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
زاهدان | مالک :دانشگاه سیستان و بلوچستان | تعداد صندلی140 :
تلفن09158456073 :

تاالر دانشگاه ادبیات علوم انسانی
زاهدان | مالک :دانشگاه سیستان و بلوچستان | تعداد صندلی460 :
تلفن09158456073 :
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تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
زاهدان | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی130 :
تلفن09153434109 :

تاالر فردوسی
زاهدان | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی975 :
تلفن09158456073 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سراوان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70 :
تلفن376631199 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نیکشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30 :
تلفن35۲33۲04 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
زهک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن3۲6139۲1 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرباز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن09138520251 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری خاش

خاش | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری زابل

زابل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70 :
تلفن3۲390۲80 :
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تاالر والیت
ایرانشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲3 :
تلفن37۲۲7559 :

استان فارس

تاالر احسان

شیراز | مالک :خصوصی | تعداد صندلی383 :

تاالر خانه فرهنگ فسا
فسا | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50 :
تلفن09177324665 :

تاالر شهرکتاب
شیراز | مالک :خصوصی | تعداد صندلی80 :
تلفن09177000811 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ابوریحان شیراز

شیراز| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :
تلفن37384058 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارژن

ارژن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارسنجان

ارسنجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09173289517 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری استهبان
استهبان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09178729463 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقلید
اقلید | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09171532879 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری الزهرا شیراز
شیراز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :
تلفن37267520 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری آباده
آباده | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
شیراز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی65 :
تلفن32297042 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری باالده
باالده | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوانات
بوانات | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری بیضا
بیضا | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری جهرم
جهرم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09177285897 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری حافظ
شیراز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1200 :
تلفن32280791 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمبید
خرمبید | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری خشت
خشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری داریون
داریون | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری زرین دشت
زرین دشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری سپیدان
سپیدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری سروستان
سروستان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری فراشبند

فراشبند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری فسا

فسا | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09173323494 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری فیروزآباد
فیروزآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :
تلفن09173120188 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری قادرآباد
قادرآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری قائمیه
قائمیه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :
تلفن2228100 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری کازرون
کازرون | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :
تلفن09397099485 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری کنارتخته
کنارتخته | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری الر
الر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن09173051913 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری المرد
المرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :
تلفن09177817626 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری لپویی
بوانات | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مرودشت
مرودشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ممسنی
ممسنی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
مرودشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :
تلفن09171837767 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری ناصرآباد
ناصرآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری نودان
نودان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری نیریز
نیریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

استان قزوین

تاالر امام خمینی(ره)

قزوین | مالک :نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی۲00:
تلفن33660033:

تاالر اندیشه
بوئین زهرا | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر بانو
قزوین | مالک :شهرداری | تعداد صندلی120 :
تلفن09122819811 :

تاالر جهاد
قزوین | مالک :جهاد کشاورزی | تعداد صندلی260 :

تاالر دانشگاه امام خمینی(ره)
قزوین | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی800 :

تاالر دانشگاه علوم پزشکی
قزوین | مالک :دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی370:
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تاالر ریحانه
تاکستان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر سمائیان
آبیک | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر عالمه رفیعی(ره)
قزوین | مالک:نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی100:
تلفن33223780:

تاالر کوثر
قزوین | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی450 :
تلفن09191879553:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

قزوین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن33340159:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقبالیه

قزوین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن334۲۲811:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع)

تاکستان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن35۲40810:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری آبگرم

آبگرم-آوج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن3476۲988:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری باران
ابیک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن3۲8964۲0:
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمدشت
خرمدشت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن35۲40810:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری دانسفهان
دانسفهان-بوئین زهرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110:
تلفن34535531:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری کوثر
الوند-البرز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110:
تلفن3۲۲46040:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری نیایش
محمدیه-البرز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن3۲56364۲:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری والیت
بوئین زهرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن34۲۲5373:

استان قم

پالتو ماه

قم | مالک:اداره کل ورزش و جوانان | تعداد صندلی60:
تلفن36564697:

پالتو یک ،دو و سه
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80-80-80 :
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پالتوی سوره
قم | مالک :حوزه هنری | تعداد صندلی150 :
تلفن37747700 :

تاالر آزاد نمایش و تعزیه
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر آمفی تئاتر مدور
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر آمفی تئاتر ونوس
قم | مالک :خصوصی | تعداد صندلی300 :
تلفن09121531760 :

تاالر بزرگ روباز
قم | مالک :شهرداری | تعداد صندلی2000 :

تاالر بعثت
قم | مالک:اداره کل ورزش و جوانان | تعداد صندلی300 :
تلفن36564697:

تاالر چهارسو
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر شهید آوینی
قم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲48 :
تلفن3۲114۲08:

تاالر غدیر
قم | مالک:اداره کل کتابخانه | تعداد صندلی۲50 :
تلفن37۲0۲39:

194

تاالرها

تاالر کلهری
قم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180 :
تلفن37209332 :

تاالر مرکزی شهر
قم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی590 :

تاالر معصومیه
قم | مالک :استانداری | تعداد صندلی1000 :

تاالر همایش شهرداری
قم | مالک :شهرداری | تعداد صندلی400 :

تاالر هنر
قم | مالک :حوزه هنری | تعداد صندلی250 :

استان کردستان
پالتو

کامیاران | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40 :

پالتو
سقز | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی40 :

تاالر ابن سینا
سنندج | مالک :دانشگاه علوم پزشکی| تعداد صندلی300 :

تاالر اداره ارشاد قروه
قروه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن2260 :
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تاالر امام خمینی(ره)
سنندج | مالک :آموزش و پرورش| تعداد صندلی700 :

تاالر آموزش و پرورش
سنندج | مالک :آموزش و پرورش| تعداد صندلی120 :

تاالر آموزش و پرورش
مریوان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250:

تاالر بهزیستی
سنندج | مالک :بهزیستی| تعداد صندلی300 :

تاالر پیامبر اعظم(ع)
سنندج | مالک :استانداری| تعداد صندلی400 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
سنندج | مالک :دانشگاه| تعداد صندلی200 :

تاالر سینما بهمن شماره دو
سنندج | مالک :حوزه هنری| تعداد صندلی150 :

تاالر صدا و سیما یک و دو
سنندج | مالک :صدا و سیما| تعداد صندلی150-250 :

تاالر فردوسی
دیوان دره | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
تلفن4990 :

تاالر فرهنگسرا
مریوان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن3221157 :
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تاالر کانون فرهنگی هنری
سنندج | مالک :اموزش و پرورش| تعداد صندلی150 :

تاالر کوچک تئاتر
بانه | مالک :امور کتابخانه | تعداد صندلی150:

تاالر مجتمع فرهنگی ارشاد
سقز | مالک :خصوصی | تعداد صندلی350:
تلفن3۲۲۲۲66 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بانه | مالک :خصوصی | تعداد صندلی350:
تلفن44030 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بیجار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن34322 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری

قروه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
مریوان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350 :
تلفن3301154 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
کامیاران | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن26100 :

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
ده گالن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن4700 :
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تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
سروآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری گروس
بیجار | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی200 :

تاالر مولوی
سنندج | مالک :دانشگاه| تعداد صندلی500 :

تاالر هالل احمر
سنندج | مالک :هالل احمر| تعداد صندلی350 :

تئاتر شهر ،تاالر تماشا
سنندج | مالک :انجمن نمایش| تعداد صندلی:

تئاتر شهر ،تاالر فروردین فجر
سنندج | مالک :خصوصی| تعداد صندلی450 :

تئاتر شهر ،فضای باز
سنندج | مالک :خصوصی| تعداد صندلی400 :

کرمان جنوب
تاالر ابرار

جیرفت | مالک:آموزش و پرورش | تعداد صندلی600:
تلفن43۲17900 :

تاالر الزهرا
عنبرآباد | مالک :آموزش و پرورش| تعداد صندلی170 :
تلفن09139402127 :
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تاالر امام رضا(ع)
رودبار جنوب | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی360:
تلفن43367889 :

تاالر آیت هللا خامنه ای
قلعه گنج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن43390۲96 :

تاالر بهداشت

عنبرآباد | مالک :بهداشت و درمان | تعداد صندلی250:

تلفن43294551 :

تاالر بهداشت

رودبار جنوب | مالک:بهداشت و درمان | تعداد صندلی150:
تلفن43366016 :

تاالر پیامبر اعظم(ع)
عنبرآباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲90:
تلفن43۲94605 :

تاالر شهید مداحی پور
جیرفت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن43318۲31 :

تاالر شهید مطهری
کهنوج | مالک:آموزش و پرورش | تعداد صندلی300:
تلفن43۲0377۲ :

تاالر شهید میثم
کهنوج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲10:
تلفن43۲06080 :

تاالرها

199

تاالر فاطمیه
منوجان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی500 :
تلفن09133488300 :

تاالر مهر
منوجان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر ولی عصر(عج)
منوجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی3۲۲:
تلفن43305۲90 :

استان کرمان

تاالر ارشاد اسالمی

راور| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی400 :

تاالر ارشاد اسالمی
انار | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی120 :

تاالر افعص هجری
رفسنجان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی220 :

تاالر امام خمینی(ره)
بردسیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی220 :
تلفن223130 :

تاالر آمفی تئاتر دکتر ناظرزاده کرمانی
بردسیر
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تاالر آموزش و پرورش
بردسیر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
تلفن3102 :

تاالر آموزش و پرورش
سیرجان| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر آموزش و پرورش
شهر بابک| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
راور| مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش امام علی(ع)
کرمان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر آموزش و پرورش اندیشه
کرمان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن2460991 :

تاالر آموزش و پرورش دبیرستان امام
کرمان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی700 :

تاالر آموزش و پرورش ناحیه یک
کرمان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر بسطامی
بم | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن51۲541 :
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تاالر بسطامی
کرمان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی300 :

تاالر پرستو
بم | مالک :ارگ بم | تعداد صندلی450 :

تاالر خانه شهر
کرمان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی100 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
بردسیر | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی400 :

تاالر دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان| مالک :دانشگاه | تعداد صندلی350 :

تاالر شهرداری
انار | مالک :شهرداری | تعداد صندلی200 :

تاالر شهید بهشتی
بردسیر | مالک | :تعداد صندلی:
تلفن1302 :

تاالر علی اکبر صنعتی
کرمان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی150 :

تاالر عماد مرکزی
کرمان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن2460991 :

تاالر فارابی
کرمان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی450 :
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تاالر فردوسی
سیرجان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن3227090 :

تاالر کانون پرورش فکری
انار | مالک :کانون | تعداد صندلی110 :

تاالر کوثر
کرمان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع شهید بهشتی
کرمان | مالک :امور کتابخانه | تعداد صندلی1۲0:
تلفن4۲18089 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بافت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن3716 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رفسنجان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شهر بابک| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
زرند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن8818 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بم | مالک :ارگ بم | تعداد صندلی120 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بردسیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سیرجان| مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ترابی موسوی
کرمان | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی:
تلفن364225 :

تاالر موزه ریاست جمهوری
رفسنجان | مالک :ریاست جمهوری | تعداد صندلی150 :

تاالر نمایش
کرمان | مالک | :تعداد صندلی:
تلفن2460991 :

تاالر وحدت
کرمان | مالک :دانشگاه باهنر | تعداد صندلی400 :

تاالر هالل احمر
کرمان | مالک:هالل احمر | تعداد صندلی350 :

تاالر هالل احمر
بافت | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی200 :

تاالر هالل احمر
سیرجان| مالک :هالل احمر | تعداد صندلی400 :

تاالر هالل احمر
زرند | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی120 :
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تاالر هنرستان هنرهای زیبا
کرمان | مالک :ارشاد | تعداد صندلی:

تماشاخانه علی کهن
کرمان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی40 :

تماشاخانه موج نو
کرمان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی60 :

مجتمع فرهنگی هنری ماهان
ماهان | مالک :امور کتابخانهها| تعداد صندلی150 :
تلفن6۲11 :

استان کرمانشاه
پالتو تجربه

کرمانشاه

پالتو کرمانشاه
کرمانشاه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160 :

تاالر ارشاد
اسالم آبادغرب | مالک :کانون | تعداد صندلی200 :

تاالر شهرداری
اسالم آبادغرب | مالک :شهرداری | تعداد صندلی:

تاالر طالقانی
کرمانشاه | مالک :دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی200 :

تاالرها
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تاالر ارشاد اسالمی
سرپل ذهاب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر ارشاد اسالمی
گیالنغرب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن2599 :

تاالر آموزش و پرورش
اسالم آبادغرب | مالک :آموزش پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر آموزش و پرورش
قصرشیرین | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
سرپل ذهاب | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
پاوه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر آموزش و پرورش
جوانرود | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر آموزش و پرورش
سنقرکلیائی | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر آموزش و پرورش
هرسین | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
صحنه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :
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تاالر آموزش و پرورش
کنگاور | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر سینما انقالب
هرسین | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی600 :

تاالر شهرداری
کرمانشاه | مالک :شهرداری

تاالر شهید بهشتی
کرمانشاه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر شهید مفتح
کرمانشاه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر غدیر
اسالم آبادغرب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر غدیر(تاالر اصلی)
کرمانشاه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :
تلفن7281237 :

تاالر فجر

سرپل ذهاب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تلفن2999 :

تاالر کانون پرورش فکری

کرمانشاه | مالک :کانون | تعداد صندلی:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
پاوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :
تلفن5702 :

تاالرها
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
جوانرود | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن2632 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
روانفرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سنقرکلیائی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کنگاور | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن23412 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هرسین | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن5026 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
داالهو | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن3030 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری

ثالث | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن2633 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری

روانسر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
تلفن5886 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

قصرشیرین | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن2382 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری(امام حسن مجتبی)
صحنه | مالک :کمیته امداد | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری(شهید نظری)
صحنه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر مرکز فنی حرفهای
کرمانشاه | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی500 :

تاالر وحدت
کرمانشاه | مالک :ارشاد اسالمی

تاالر هنرستان هنر
پاوه | مالک :هنرهای زیبا | تعداد صندلی120 :
تلفن5702 :

تئاترشهر ،تاالر اصلی
کرمانشاه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی600 :

تئاترشهر ،تاالر سینما
کرمانشاه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

استان کهگیلویه و بویر احمد
پالتوی حسین پناهی

یاسوج | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی:

تاالر شرکت نفت
گچساران | مالک :باشگاه کارگری
تلفن 33۲330۲1:
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تاالر شرکت نفت
گچساران | مالک :تاالر اجتماعات
تلفن 33۲330۲1:

تاالر بنیاد شهید
یاسوج | مالک :بنیاد شهید
تلفن ۲۲۲6717 :الی 19

تاالر دهدشت
دهدشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر شهید ایزدپناه
یاسوج | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی600:
تلفن3015 :

تاالر فرهنگ
یاسوج | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن33227110 :

تاالر هالل احمر
یاسوج | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی400:
تلفن۲۲386۲0-2222285 :

تاالر هالل احمر
دهدشت | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300:
تلفن2015 :
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استان گلستان

تاالر آموزش و پرورش

گومیشان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر آموزش و پرورش
علی آباد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر آموزش و پرورش
گنبد کاووس | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
بندر ترکمن | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
آق قال | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر خلیج فارس
گرگان | مالک :دانشکده منابع طبیعی | تعداد صندلی300 :

تاالر شهید مطهری
گرگان | مالک :دانشکده منابع طبیعی | تعداد صندلی250 :

تاالر کانون حکمت آفرینش
گرگان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی۲30:
تلفن3۲۲5۲030 :

تاالر کانون طاها
گرگان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی۲80:
تلفن3۲4۲6044 :

تاالرها
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بندر ترکمن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن34۲7109 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آق قال | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30:
تلفن345۲8935 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
علی آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲56:
تلفن34۲۲۲700 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رامیان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی3۲0:
تلفن35880655 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
گنبد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی500:
تلفن33344811 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
مینودشت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن35۲43950 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کالله | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲48:
تلفن35444600 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آزادشهر | مالک :ارشاد اسالمی
تلفن35735۲۲8 :
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کردکوی | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲40:
تلفن3434۲551 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
بندرگز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی164:
تلفن343663۲5 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
فاضل آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی270:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
گرگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری گومیشان
گومیشان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تماشاخانه آرشه
گرگان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی45 :
تلفن09361487168:

تماشاخانه شکرستان
گرگان | مالک :خصوصی | تعداد صندلی70 :
تلفن09395108197:

تئاتر شهر ،تاالر شیشه ای
گرگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50 :
تلفن3۲۲۲6181 :

تئاتر شهر ،تاالر فخرالدین اسعد گرگانی
گرگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی450:
تلفن3۲۲۲6181 :
تاالرها
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تئاتر شهر ،تاالر کوچک
گرگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50:
تلفن3۲۲۲6181 :

تئاتر شهر ،تاالر نگاه
گرگان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150:
تلفن3۲۲۲6181 :

استان گیالن

پالتو مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا

آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40:
تلفن33۲37353:

تاالر حزین الهیجی

الهیجان | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی400:
تلفن42229081:

تاالر دانشکده سما

الهیجان | مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی200:
تلفن42249501:

تاالر دانشکده شهید رجایی

الهیجان | مالک :پارک علم و فن آوری | تعداد صندلی180:
تلفن42233088:

تاالر دکتر حکیم زاده

الهیجان | مالک :بهزیستی | تعداد صندلی100:
تلفن42340866:

تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا
آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170:
تلفن33۲37353:
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تاالر شهید انصاری مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا
رودسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی610:
تلفن33۲37353:

تاالر شهید باهنر

الهیجان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی240:
تلفن42232174:

تاالر فرهنگ و ارشاد

الهیجان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی70:
تلفن42332103:

تاالر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

الهیجان | مالک :کانون | تعداد صندلی60:
تلفن42228142:

تاالر مجتمع فرهنگی
رودسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی440:
تلفن46629110 :

تاالر مجتمع فرهنگی
املش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن4۲7۲۲885:

تاالر مجتمع فرهنگی
لنگرود | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲40:
تلفن0134۲543100:

تاالر مجتمع فرهنگی
سیاهکل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن4۲3۲7988:
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تاالر مجتمع فرهنگی
کباشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی184:
تلفن09119377664:

تاالر مجتمع فرهنگی
آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:
تلفن44839631:

تاالر مجتمع فرهنگی
سنگر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی188:
تلفن33849127:

تاالر مجتمع فرهنگی
فومن | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی380:
تلفن34736367:

تاالر مجتمع فرهنگی
صومعه سرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی430:
تلفن443۲4860:

تاالر مجتمع فرهنگی
شفت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی178:
تلفن3478613۲:

تاالر مجتمع فرهنگی
انزلی | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن444۲550۲:

تاالر مجتمع فرهنگی

تالش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70:
تلفن44۲۲94۲0:
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تاالر مجتمع فرهنگی

شاندرمن | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی98:
تلفن09113834017:

تاالر مجتمع فرهنگی

طاسکوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی120:
تلفن09113834017:

تاالر مجتمع فرهنگی

آستارا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی703:
تلفن09117221880:

تاالر مجتمع فرهنگی

گوراب زرمیخ | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180:
تلفن09113818272:

تاالر مجتمع فرهنگی سردار جنگل
رشت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن33۲37353:

تاالر همایش شهرداری

الهیجان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی160:
تلفن42245054:

خانه کوچک نمایش

رشت | مالک :شهرداری | تعداد صندلی50:
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استان لرستان
پالتو شیدا

خرم آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی50 :
تلفن33234712 :

تاالر آموزش و پرورش
بروجرد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر بانک ملی
خرم آباد | مالک :بانک ملی | تعداد صندلی200 :

تاالر حوزه هنری
خرم آباد | مالک :حوزه هنری | تعداد صندلی300 :
تلفن09352828224 :

تاالر دانشسرای دورود
دورود | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر دانشگاه لرستان
خرم آباد | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی300 :

تاالر زرین کوب
بروجرد | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی۲50 :
تلفن42509191 :

تاالر سالن فرمانداری
خرم آباد | مالک :فرمانداری | تعداد صندلی100 :

تاالر سیمرغ
الیگودرز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی240 :
تلفن43329198 :
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تاالر سینما تماشاخانه
الیگودرز | مالک :خصوصی | تعداد صندلی500 :

تاالر شهید آوینی
خرم آباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی340 :
تلفن33234712 :

تاالر شهید باهنر
خرم آباد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر صنایع دفاع
بروجرد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر فرهنگ و هنر
الیگودرز | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی100 :
تلفن43329198 :

تاالر کارخانه سیمان
بروجرد | مالک :کارخانه سیمان | تعداد صندلی100 :

تاالر کانون ادب
بروجرد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر کانون امام علی(ع)
بروجرد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر کانون آموزش و پرورش
خرم آباد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر کانون پرورش فکری
خرم آباد | مالک :کانون | تعداد صندلی180 :

تاالرها

219

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کوهدشت| مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی280 :
تلفن32643121 :

تاالر هالل احمر
خرم آباد | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300 :

سالن مدیریت دولتی
خرم آباد | مالک :استانداری | تعداد صندلی120 :

استان مازندران
آمفی تئاتر

چالوس | مالک :سازمان جنگلها | تعداد صندلی300 :

آمفی تئاتر
بابل | مالک :دانشگاه صنعتی نوشیر | تعداد صندلی:
تلفن3232071:

آمفی تئاتر
قائم شهر | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی200 :
تلفن3287866:

آمفی تئاتر

محمودآباد | مالک :امور کتابخانهها| تعداد صندلی250 :
تلفن42576:

آمفی تئاتر

رامسر | مالک :خصوصی | تعداد صندلی300 :
تلفن3592 :
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آمفی تئاتر
چالوس | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :
تلفن26110 :

آمفی تئاتر اداره منابع طبیعی
نوشهر | مالک :منابع طبیعی | تعداد صندلی250 :

آمفی تئاتر آموزش و پرورش
نوشهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

آمفی تئاتر بهداشت
بهشهر | مالک :اداره بهداشت | تعداد صندلی200 :
تلفن25551 :

آمفی تئاتر تاالرشرکت نفت
محمودآباد | مالک :شرکت نفت | تعداد صندلی500 :

آمفی تئاتر دانشگاه علم و صنعت
بهشهر | مالک :دانشگاه | تعداد صندلی350 :
تلفن42001 :

آمفی تئاتر سلمان هراتی
ساری | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30:
تلفن3374810:

آمفی تئاتر سیمان نژاد
رامسر | مالک :کانون | تعداد صندلی150 :
تلفن24069 :

آمفی تئاتر نیما

نور | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی300 :
تلفن5591:
تاالرها
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آمفی تئاترکانون فرهنگی
تنکابن | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
تلفن21067 :

آمفی تئاترکتابخانه عمومی
بابلسر | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی200 :
تلفن33910 :

آمفی تئاترکتابخانه عمومی
شیرگاه | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی200 :
تلفن2484:

پالتوی مرکزی
بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :
تلفن3536080:

تاالر ابن شهرآشوب
قائم شهر | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی:
تلفن2370971:

تاالر ادراه کل بنادر و دریانوردی
نوشهر | مالک :اداره بنادر | تعداد صندلی200 :

تاالر ارشاد
بابل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن2299891:

تاالر امور تربیتی دو
بابل | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :
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تاالر امور تربیتی سه
بابل | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر امور تربیتی یک
بابل | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی200 :

تاالر آموزش و پرورش
بابل | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:
تلفن2224974:

تاالر آموزش و پرورش
بهشهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر بهزیستی
چالوس | مالک :بهزیستی | تعداد صندلی130 :

تاالر حر
قائم شهر | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی:
تلفن2245450:

تاالر دانشکده علوم پزشکی
بابل | مالک :علوم پزشکی | تعداد صندلی500 :

تاالر دانشکده فنی نوشیروانی
بابل | مالک :دانشکده فنی بابل | تعداد صندلی700 :

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
تنکابن| مالک :دانشگاه آزاد | تعداد صندلی300 :

تاالر شهرداری آمل

آمل | مالک :شهرداری | تعداد صندلی400 :
تلفن2243011:
تاالرها
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تاالر کانون پرورش و فکری
نوشهر | مالک :کانون | تعداد صندلی120 :

تاالر کانون پرورش فکری
قائم شهر | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی100 :

تاالر مجتمع ارشاد
قائم شهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100 :

تاالر مجتمع دو
بابلسر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع یک
بابلسر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر مجتمع سینمایی یک
بابل | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی200 :
تلفن32643121 :

تاالر مجتمع فرهنگی
جویبار | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی250 :
تلفن45330:

تاالر مجتمع فرهنگی
زیرآب | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی250 :
تلفن4510:

تاالر مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)
تنکابن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :
تلفن24452 :
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تاالر مجتمع فرهنگی سینمایی
بابل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲13:
تلفن3۲199889:

تاالر مجتمع فرهنگی وزیر
محمودآباد | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی250 :
تلفن45330:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سواد کوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲85:
تلفن4۲4۲4199:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نوشهر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سواد کوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180:
تلفن4۲454510:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره)
تنکابن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن54۲۲445۲:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره)
نوشهر مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲30:
تلفن5۲3۲3379:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امیرالمومنین(ع)
نکاء | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی356:
تلفن34745858:
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری بصیرت
بهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲8:
تلفن34660۲44:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم(ص)
نور | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲8۲:
تلفن44554963:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری حر
قائم شهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲18:
تلفن4۲۲66119:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری خانه جوان
آمل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :
تلفن2243011:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
جویبار | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی187:
تلفن4۲531880:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
محمودآباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲97:
تلفن44745330:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
پل سفید | مالک :ارشاد اسالمی| تعداد صندلی250 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری فجر
گلوگاه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲16:
تلفن34660۲44:
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تاالر مجموعه تئاتر شهر
آمل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی180:
تلفن441519۲1:

تاالر مجموعه فرهنگی هنری امام خمینی(ره)
بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲74:
تلفن3536080:

تاالر مجموعه فرهنگی هنری شهید باهنر
بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲05 :
تلفن3536080:

تاالر مجموعه فرهنگی هنری ولیعصر(عج)
آمل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲40:
تلفن441519۲۲:

تاالر هالل احمر
بابل | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی200 :
تلفن2192177:

تاالر هالل احمر
تنکابن | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی:
تلفن22058 :

تاالر هالل احمر
چالوس | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300 :

تئاترشهر ،تاالر ارشاداسالم(امام خمینی)
آمل | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :
تلفن2243011:
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استان مرکزی

پالتو شهید بهشتی

خمین | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی100:

تاالر امام علی(ع)

اراک | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر بیت امام خمینی(ره)
خمین | مالک :موسسه آثار امام | تعداد صندلی300 :

تاالر سلمان ساوجی
ساوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی380:
تلفن(091۲3550784:محمودی فر)

تاالر شهیدچمران
مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی1۲0:
تلفن(091۲3550784:محمودی فر)

تاالر کتابخانه اشراق
دلیجان | مالک:امور کتابخانه ها | تعداد صندلی150:
تلفن(09183669834:صادقی)

تاالر عباس اقبال آشتیانی
آشتیان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲70:
تلفن(09183688851:رضایی)

تاالر فرهنگسرای امام خمینی(ره)
خمین | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300 :

تاالر فرهنگسرای آیینه
اراک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن33133307:

228

تاالرها

تاالر کتابخانه عمومی
آستانه | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی100:

تاالر کتابخانه عمومی(هندودر)

شازند | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی100:

تاالر کتابخانه فخرالدین عراقی

کمیجان | مالک:امور کتابخانه ها | تعداد صندلی100:
تلفن35453143:

تاالر مجتمع پرفسور حسابی
تفرش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی3۲0:
تلفن(09183688161:اترکی)

تاالر مجتمع فرهنگی

دلیجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن(09183669834:صادقی)

تاالر مجتمع فرهنگی امیرالمومنین

نراق |

تاالر مجتمع فرهنگی کوثر

خمین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲54:
تلفن(09181690730:خانم حسینی)

تاالر مجتمع فرهنگی هنری

شازند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی100:
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استان هرمزگان

تاالر اداره ارشاد(بعثت)

میناب | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی85 :

تاالر الغدیر
بندرعباس | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر ایسین
پشته ایسین | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110 :

تاالر پارسیان
پارسیان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی140 :

تاالر پیامبر اعظم
بستک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی308:

تاالر جغین
جغین | مالک:نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110 :

تاالر دانشگاه علوم پزشکی
بندرعباس | مالک :دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی:

تاالر زیاتعلی
جغین | مالک:نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110 :

تاالر سندرک
سندرک | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110 :

تاالر شرکت ملی گاز
بندرعباس | مالک :شرکت گاز | تعداد صندلی:
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تاالر شهید آوینی
بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی750:
تلفن66666653-66724113 :

تاالر شهید حسن زاده
حاجی آباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی308:
تلفن۰۷۶۱-۵۵۵۴۲٣۷ :

تاالر فارغان
بندرعباس | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110:

تاالر فرهنگ
بندرعباس | مالک :سازمان تبلیغات | تعداد صندلی:

تاالر فرهنگسرای حرا
قشم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تاالر فرهنگسرای طوبی
بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی350:

تاالر فرهنگسرای گوهر
بندرلنگه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی308:

تاالر گوهران
بشاگرد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110 :

تاالر مجتمع فرهنگی سیدالشهدا
حاجی آباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی280:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
قشم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
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تاالر مجتمع فرهنگی هنری باهنر
جاسک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی
میناب | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160:

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شیخ طوسی
رودان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160:

تاالر مقام
بندرمقام | مالک:نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی110 :

تاالر هرمز
هرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی85:

تماشاخانه آفتاب
بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110:
تلفن09171587446 :

استان همدان
پالتو آوینی

همدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی90:
تلفن38386018 :

پالتو شماره دو بوعلی سینا
همدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی40:
تلفن3۲660070 :
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پالتو شماره یک بوعلی سینا
همدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی80:
تلفن3۲660070 :

تاالر اندیشه
رزن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی314:
تلفن36۲۲6457 :

تاالر آیت هللا بهاری
بهار | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲00:
تلفن34۲۲5511 :

تاالر شهرداری
مالیر | مالک :شهرداری | تعداد صندلی1000:
تلفن33504۲0 :

تاالر کتابخانه فرهنگیان
همدان | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی100 :

تاالر اصلی مجتمع آوینی
همدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲۲0:
تلفن38386018 :

تاالر اعتمادیه
همدان | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی100 :

تاالر اندیشه
نهاوند | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲69:
تلفن3۲30773 :
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تاالر پروین اعتصامی
همدان | مالک :نهاد کتابخانهها | تعداد صندلی100 :

تاالر سینما تئاتر فرهنگیان
مالیر | مالک :آموزش پرورش | تعداد صندلی800:
تلفن33504۲0 :

تاالر شهید مفتح
رزن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی110 :

تاالر عالمه دهخدا
رزن | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن36۲۲6457 :

تاالر فجر
همدان | مالک :شهرداری | تعداد صندلی340:
تلفن38۲64709 :

تاالر فردوسی
تویسرکان |

تاالر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
همدان | مالک :کانون پرورش فکری | تعداد صندلی۲06:
تلفن34۲۲3411 :

تاالر کانون مهدیه
همدان | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی300:
تلفن38370547 :

تاالر مجتمع بعثت

کبودرآهنگ | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی600:
تلفن35۲۲604۲ :
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تاالر مجتمع سید جمال الدین
اسدآباد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی460:
تلفن33۲۲5058 :

تاالر مجتمع فرهنگی فردوسی
تویسرکان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی680:
تلفن34۲۲0018 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا
همدان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی500:
تلفن3۲660070 :

تاالر مرکز آموزش هنر
مالیر | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی۲50:
تلفن33504۲0 :

تاالر معلم
بهار | مالک :آموزش پرورش | تعداد صندلی:

تاالر معلم
بهار | مالک :سپاه | تعداد صندلی:

استان یزد

تاالر اجتماعات

صدوق | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

تاالر ارشاد اسالمی
بافق | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :

تاالرها
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تاالر ارشاد اسالمی
خاتم | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر استانداری
یزد | مالک :استانداری | تعداد صندلی250 :

تاالر استعدادهای درخشان
یزد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی400 :

تاالر اندیشه
خاتم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی170 :

تاالر آیت هللا حائری
اردکان | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی80 :

تاالر آیت هللا خاتمی
خاتم | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالر خاتم
خاتم | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی250 :

تاالر خاور ندوشن
صدوق | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی:

تاالر سنگ آهن
خاتم | مالک :سنگ آهن | تعداد صندلی220 :

تاالر سینما تک
یزد | مالک :خصوصی | تعداد صندلی:
تلفن09131511746 :
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تاالر سینما دانش آموز
یزد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی600 :

سینما ستاره
میبد |

تاالر شاهدیه ارشاداسالمی
یزد | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی150 :

تاالر شرف الدین علی یزدی
یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی160:
تلفن36۲69799:

تاالر شهید پاکنژاد
یزد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی750 :

تاالر شهید عباسپور
یزد | مالک:سازمان برق | تعداد صندلی350 :

تاالر شهید قندی
یزد | مالک :مخابرات | تعداد صندلی250 :

تاالر شهید صدوقی(آزارچ)
یزد | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

تاالر فاضل اردکان(پیچ فاضل)
اردکان | مالک :امور کتابخانهها | تعداد صندلی:

تاالر فرهنگ
اردکان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300 :

تاالرها
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تاالر فرهنگ
یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:

تاالر فرهنگ
مهریز | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر فرهنگسرای شهرداری
یزد | مالک :شهرداری | تعداد صندلی360 :

تاالر فوالد آلیاژی
یزد | مالک :فوالد | تعداد صندلی400 :

تاالر کانون پرورش و فکری کودکان
خاتم | مالک :کانون | تعداد صندلی60 :

تاالر کانون والیت
تفت | مالک :آموزش و پرورش | تعداد صندلی150 :

تاالر مجتمع ارشاد
میبد | مالک :ارشاد اسالمی |

تاالر مجتمع دیدار
تفت | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی142 :

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ابرکوه | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی156 :

تاالر مالعبدهللا بهابادی
بافق | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:
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تاالر هالل احمر
خاتم | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی120 :

تاالر هالل احمر
اردکان | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی300 :

تاالر هالل احمر
یزد | مالک :هالل احمر | تعداد صندلی92 :

تاالر هنر
اردکان | مالک :ارشاد اسالمی | تعداد صندلی200 :

تاالر هنر
یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی300:
تلفن37۲66۲۲6:

تاالرها
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تئاتر ایران

جشنوارههای سراسری و ملی
جشـنواره های سراسـری و ملی که سـابقه کافی و هویت شـناخته شـده ای در این
زمین�ه دارن�د و همچن�ان فع�ال به حس�اب می آین�د ،.در این بخش معرفی شـدهاند.

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان
جشـنواره تئاتـر خیابانـی شـهروند الهیجـان از سـال  1389در گسـتره شهرسـتان و
سـپس اسـتان گیالن شـکل گرفت .بـا حمایت شـهرداری الهیجان و هنرمنـدان تئاتر
و اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی گیالن و اداره کل هنرهای نمایشـی در ادوار اخیر
فراخوان این جشـنواره به شـکل سراسـری منتشـر شـده و از تمامی شـهرهای کشور
پذیـرش تقاضـای حضـور دارد .جشـنواره تئاتـر شـهروند بـا مضمون زندگی شـهری و
شـئون شـهروندی و بـا هـدف ترویـج فرهنـگ صحیـح شـهروندی برگـزار میشـود.
هفتمیـن دوره این جشـنواره شـهریور  1395برگزار شـد.
نشانی :الهیجان .خیابان امام خمینی(ره) .اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الهیجان
تلفن01342343012 :
پست الکترونیکinfo@shahrvand-lahijan.ir :
وب سایتwww.shahrvand-lahijan.ir :

جشنواره تئاتر رضوی

جشـنوارههای تئاتـر رضـوی از مجموعه برنامههای جشـنواره بـزرگ فرهنگی -هنری
امام رضا (ع) اسـت و شـامل :جشـنواره تئاتر رضوی (بجنورد).جشـنواره تئاتر کودک
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و نوجـوان و عروسـکی رضـوی (ضامن) بـه میزبانـی بندرعباس.جشـنواره آیینهای
نمایشـی و پـرده خوانـی رضـوی (بـه میزبانـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد)اسـت.
مسـابقه نمایشنامهنویسـی رضـوی نیـز در ده دوره توسـط اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان قزویـن برگـزار شـد و در سـال  1395بـه عنـوان بخـش مجـزا در
یازدهمیـن جشـنواره سراسـری تئاتـر رضـوی بـه میزبانـی اسـتان خراسـان شـمالی
افزوده شـد.
ایـن جشـنوارهها توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و بـا مدیریـت بنیـاد
بینالمللـی فرهنگـی -هنـری امـام رضا (ع) و مشـارکت ادارات کل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی اسـتانهای میزبـان و معاونتهای تخصصـی وزارت مذکور برگزار میشـود.
وب سایتwww.shamstoos.ir :

جشنواره تئاتر معلولین
سـازمان بهزیسـتی کشـور بـه منظـور آگاه سـازی جامعـه نسـبت بـه معلولیـن و
توانمنـدی هـای آنـان  ،اولین دوره جشـنواره تئاتـر معلولین را در اردیبهشـت  1382با
شـرکت گروهـای داخلـی و خارجـی برگـزار کـرد.
نشانی :ضلع شمالی پارک شهر  ،خیابان شهید فیاض بخش  ،سازمان بهزیستی کشور
تلفن66702001-9 :
پست الکترونیکpr-jashnvare@bezisti.ir :
وب سایتwww.jashnvare-tavan.behzisti.ir :

جشنواره سراسری تئاتر ایثار

اداره کل امـور هنـری و نمایشـی بنیـاد شـهید و امورایثارگـران بـا هـدف تبییـن

ارزشهای واالی انسـانی و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت جشـنواره سراسـری تئاتر
ایثـار را برگـزار میکنـد.

نشـانی :تهـران .خیابان آیـت هللا طالقانی.خیابان ملک الشـعرای بهار شـمالی .پالک

پنـج .سـاختمان معاونت پژوهـش و ارتباطات فرهنگـی بنیاد شـهید و امورایثارگران.
طبقـه دوم .اداره کل امـور هنری و نمایشـی اداره هنرهای نمایشـی
تلفن۸۸۳۰۵۷۶۵ :

فکس۸۸۳۰۳۷۶۰ :
پست الکترونیکinfo@navideshahed.com :
وب سایتwww.navideshahed.com :

جشنواره های تئاتر
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جشنوارۀ سراسری تئاتر بسیج
نیـروی مقاومـت بسـیج کـه همـواره در زمینـه هـای فرهنگـی و هنـری فعـال بـوده
اسـت ،ایـن جشـنواره را برگـزار مـی کند.هـدف از برگـزاری جشـنوارۀ تئاتـر بسـیج،
مشـارکت هنرمنـدان و گـروه هـای تئاتـر بسـیج در فعالیـت هـای فرهنگـی و هنری
جامعـه اسـت.این جشـنواره زیـر نظـر سـازمان بسـیج هنرمنـدان برگـزار مـی شـود.
نشـانی :تهـران .خیابان اسـتاد شـهید مطهـری .جنب ایسـتگاه متروی مفتح.بسـیج
هنرمندان
تلفن78965412 :
پست الکترونیکinfo@basij.ir :
وب سایتwww.basij.ir :

جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه
جشـنواره تئاتـر سـوره مـاه ،ثمـره تلفیـق دو جشـنواره سـوره و مـاه در حـوزه هنـری
اسـت .سـوره عنـوان جشـنواره ای بـود کـه بـر مبنـای توجه بـه نمایشـهای مذهبی و
آثـار هنرمنـدان جـوان شـکل گرفـت و اولیـن دوره آن در سـال  1369برگـزار شـد.
جشـنواره سراسـری تئاتـر مـاه نیـز در سـال  1382و بـا شـعار «معنویـت ،اندیشـه،
هنـر» بـا رویکـردی متفـاوت در واقـع بـه عنوان جانشـین دو جشـنواره سـوره و بچه
هـای مسـجد متولد شـد.
نشـانی :تهـران .خیابـان سـمیه .نرسـیده بـه خیابـان حافـظ .حـوزه هنـری .مرکـز
محافـل و جشـنواره هـای حـوزه هنـری
صندوق پستی1677/15815 :
تلفن مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری84172202 - 84172201 :
تلفن دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری84172205 – 84172204 :
پست الکترونیکinfo@artfest.ir   ,   artfest.ir@gmail.com :
وب سایتwww.hozehonari.com :
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جشنواره ملی تئاتر مقاومت(انقالب و دفاع مقدس)
ایـن جشـنواره دو سـاالنه بـه همـت انجمـن تئاتـر انقالب و دفـاع مقدس برگـزار می
شـود و اولیـن دوره ان در سـال  1373بـه ثمر رسـیده اسـت.
نشانی :خیابان سهروردی شمالی .خیابان هویزه غربی .پالک  .۱۲۴طبقه  .۳انجمن
تئاتر انقالب و دفاع مقدس.
تلفن88530032-88530031 :
وب سایتwww.resistancetheater.ir :

جشنوارۀ ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر
ایـن جشـنواره در سـال  1377و بـه همـت هنرمنـدان تئاتـر خرمشـهر و آبـادان و
بـا هـدف بزرگداشـت حماسـه آزادسـازی خرمشـهر و حماسـه آفرینان هشـت سـال
دفـاع مقـدس در سـطح شهرسـتان پایـه گـذاری شـد و در سـال هـای بعـد گسـتره
ایـن رویـداد بـه اسـتانی ،منطقهای و سـپس بـا مشـارکت اداره کل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان خوزسـتان و اداره کل هنرهـای نمایشـی بـه گسـتره ملـی و در یـک
دوره بینالمللـی ارتقـاء یافـت .ایـن رویداد از دوره یازدهم به شـکل سراسـری برگزار
میگـردد .نوزدهمیـن دوره این رویداد اردیبهشـت و خرداد  1395در شـهرهای آبادان
و خرمشـهر و بـا مشـارکت ادارات کل فـوق و سـازمان منطقـه آزاد ارونـد برگـزار شـد.
نش�انی دبیرخانه :خرمشـهر .میـدان معلم.رو بـه روی بوسـتان بیان.مجتمع فرهنگی
هنری خلیـج فارس.
تلفن06153513070 :

وب سایتwww.theater.ir :

جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی

ایـن جشـنواره بـه عنـوان رویـداد تخصصـی حـوزه نمایشهـای ایرانـی بـه همـت
کانـون نمایشهـای آیینـی و سـنتی اداره کل هنرهـای نمایشـی برگزار میشـود .این
رویـداد هنـری از سـال  1368پایهگـذاری شـد .حفـظ میـراث کهن نمایـش ایرانی-
اسلامی از اهـداف اصلـی ایـن جشـنواره بوده و همـواره بر ارائـه شـیوههای گوناگون
نمایشهـای آیینی و سـنتی ایران و سـایر کشـورهای جهـان تأکیـد دارد .هفدهمین

جشـنواره نمایشهـای آیینـی و سـنتی ،شـهریورماه  1394برگزار شـد.

نشـانی  :خیابـان حافظ.خیابـان اسـتاد شـهریار .خیابـان هانـری کوربین.پلاک 18

طبقـه اول

تلفن66721117 :

وب سایتwww.Iran-tt.ir :
جشنواره های تئاتر
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جشنوارههای بینالمللی تئاتر ایران
جشـنواره هـای بیـن المللـی که مجموعـه ای از آثار ایرانـی و خارجـی را در بطن خود
دارنـد ،سـابقه کافی و هویت شـناخته شـده ای در ایـن زمینه دارنـد و همچنان فعال
هسـتند ،در ایـن بخش معرفی شـدهاند.

جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان کردسـتان ،انجمن هنرهای نمایشـی ایران
و اداره کل هنره�ای نمایش�ی ب�ا همکاری ش�ورای اسلامی و ش�هرداری مری�وان این
جشـنواره را برگـزار مـی کنند.تـا کنـون یـازده دوره ایـن جشـنواره بـه انجـام رسـیده
است.
نشـانی دبیرخانـه دائمی :کردس�تان .مری�وان .بل�وار فرهنگ .مجتم�ع فرهنگی هنری
اداره فرهن�گ و ارش�اد اسلامی.دبیرخانه دائم�ی دهمینـ جش�نواره بینالمللـی تئاتر
خیابانـی مریوان
کدپستی6671743173 :
تلفن08734601154 :
فکس08734601155 :
پست الکترونیکmariwan.festival@gmail.com :
وب سایتwww.mariwanfestival.com :

جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران
جشـنوارهای اسـت کـه از سـال  ۱۳۷۶برگـزار ش�ده و نمایشهای تولیـد شـده در
دانشـگاه را مـورد ارزیابـی قـرار میدهـد .تـا کنـون  ۱۸دوره از ایـن جشـنواره برگـزار
ش�ده است.
نشـانی دبیرخانـه :تهران.خیاب�ان انقالب روبروی پارک دانش�جو .ابتدای کوچه شـهید
باالور.س�اختمان ش�ماره یک معاون�ت فرهنگی .پالک 4
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کدپستی1591634311 :
تماس با دبیرخانه66477857 :
پست الکترونیکiifut@gmail.com :
وب سایتwww.iifut.ir :

جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی دانشجویان
ایـن جشـنواره بـه میزبانی دانشـکده سـینما تئاتر دانشـگاه هنـر برگزار می شـود و تا
کنـون چهارده دوره آن برگزار شـده اسـت.
نشـانی دبیرخانـه :ته�ران .خیابـان انقلاب رو ب�ه روی پ�ارک دانش�جو .ابتـدای کوچه
ش�هید باالور.س�اختمان شمـاره ی�ک معاون�ت فرهنگ�ی .پالک 4
کدپستی1591634311 :
تلفن دبیرخانه66477857 :
وب سایتwww.art.ac.ir :
www.yjc.ir

جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
جش�نواه بی�ن الملل�ی تئات�ر فج�ر ه�ر س�اله در کشـور بـه مناسـبت سـالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی همزم�ان ب�ا دهه فج�ر برگ�زار میشـود.برگزار کننده جشـنواره وزارت
فرهن�گ و ارش�اد اسلامی اسـت.تا کنـون سـی و چهـار دوره از ایـن جشـنواره برگزار
شـده اسـت و برگـزاری اولیـن دوره آن بـه سـال  1361بـاز مـی گردد.
ایـن جشـنواره بخشهـای زیـادی اعـم از نمایشهـای صحنـهای تئاتـر خیابانـی.
تئاتـر ملل.سـمینار پژوهشی.مسـابقه عکـس و پوسـتر.فجر استانی.مسـابقه
نمایشنامهنویسـی و  ...را شـامل میشـود .کـه برخـی از بخشهـای ایـن رویـداد بنا
بـر تصمیـم دبیـر و شـورای سیاسـتگذاری بـه شـکل رقابتـی برگـزار میشـود.
نشـانی دبیرخانـه :خیابـان اسـتاد شـهریار .خیابان هانـری کوربن .شـماره  . 18طبقه
سـوم .دبیرخانـه جشـنواره بینالمللـی تئاتر فجر
تلفن66477969-66748045 :
فکس  66747969 :
کدپستی1133734913 :
وب سایتwww.fitf.theater.ir :
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جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان-همدان
ایـن جشـنواره بـا مشـارکت اداره کل هنرهـای نمایشـی و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی اسـتانهای میزبان برگزار میشـود .از ابتدای شـکل گیری ،اسـتان همدان.
شهرسـتان بـم و اسـتان اصفهـان میزبانـی ایـن رویـداد را به عهـده داشـتهاند و پس
از چندیـن دوره اسـتان همـدان بـه صـورت مسـتمر میزبانـی ایـن رویداد را بـه عهده
گرفتـه اسـت .بیسـت و دومیـن دوره ایـن جشـنواره مهر مـاه  1394در شـهر همدان
برگزار شـد.
نش�انی دبیرخان�ه :هم�دان  .بلـوار بعثـت  .جنـب پـارک مـردم  .مجتمـع فرهنگـی
سـینمایی شـهید آوینـی.
تلفن  ۰۸۱۳۲۵۱۲۱۱۸- ۲۰ :داخلی     ۱۲۷و ۰۸۱۳۸۳۸۶۰۱۸
پست الکترونیکinfo@festival-children.ir :
وب سایتwww.festival-children.ir :

جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران -مبارک
ایـن جشـنواره از سـال  1367و توسـط مرکـز هنرهای نمایشـی پایه گذاری شـد و از
همـان دوره نخسـت بـه شـکل بینالمللـی و بـا حضور گروههـای نمایش عروسـکی
از سـایر کشـورهای جهان برگزار شـده اسـت.
بخشهـای مختلـف ایـن جشـنواره شـامل :نمایشهـای صحنهای.تئاتـر ملـل.
نمایشهـای فضـای باز .پاتوق کودک و عروسـک .سـمینار تخصصی و نشسـتهای
آموزشی.نمایشـگاه عروسـک و  ...اسـت.
شـانزدهمین

دوره

ایـن

جشـنواره

در شـهریورماه

پست الکترونیکinfo@tehranmobarak.com :
وب سایتwww.tehranmobarakfestival.com :
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برگـزار شـد.

کتاب
ناشـرانی در ایـن بخـش معرفـی شـدهاند کـه در زمینـه هنـر تئاتـر کتـب تخصصی و
نمایشـنامه بـه چاپ رسـانده باشـند .این ناشـران گاه به طـور خاص در زمینـه تئاتر و
گاه در حـوزه هـای دیگـر و تئاتـر فعالند.

آرون

نشر آرون در سال  1377تاسیس شده است.

نشـانی :تهـران .خیابان انقالب.خیابـان اردیبهشـت .خیابان وحیـد نظری.پالک .105

طبقه اول واحد3

تلفن66962850 :

فکس66962851 :

آستان قدس مشهد

آسـتان قـدس رضـوی در سـال  1362موسسـه چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس
رضـوی را تاسـیس کـرد.

نشانی :مشهد .بلوار سجاد .ابتدای جانباز جنوبی

صندوق پستی157/91735:
تلفن0511-7625001-3:
فکس511-37615079:

پست الکترونیکinfo@astanprint.ir :

وب سایتwww.astanprint.ir :
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انتشارات

افراز
افراز از سال  1380به فعالیت در این زمینه پرداخته است.
نشـانی :تهران.خیابـان فلسـطین جنوبـی .خیابـان وحیـد نظـری .بنبسـت افشـار.
پلاک  ،1واحـد 5
تلفن66401585 :
پست الکترونیکinfo@afrazbook.com :
وبسایتwww.afrazbook.com :

انتشارات روزبهان
نشـانی :دفتـر مرکزی.خیابـان انقالب،خیابان دانشـگاه،کوچه قدیری،شـماره  3طبقه
اول
تلفن66966798-66966797 :
پست الکترونیکinfo@roozbahan.com :
وب سایتwww.roozbahan.com :

انتشارات سپیده سحر

این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.

نشانی :خیابان سپاه.کوچه شهید بهنام.پالک.14طبقه اول

تلفن77603823 :

انتشارات کتاب سرا

انتشارات کتاب سرا در دی ماه  1360پایه گذاری شد.

نشانی :تهران.خیابان خالد اسالمبولی .خیابان ششم .کوی دلافروز .شماره 17

تلفن88726422 - 88717636 - 88716104 :

پست الکترونیکinfo@ketabsara.ir :

وب سایتwww.ketabsara.ir :

انتشارات نمایش

وابسـته بـه انجمـن هنرهای نمایشـی ایران.فعالیـت تخصصی در زمینـه کتب مربوط
به هنـر نمایش.
نشانی :خیابان کریم خان.خیابان آبان جنوبی.کوچه ارشد.پالک .10طبقه دوم.
					
تلفن88920361:
پست الکترونیکnamayesh_magazin@yahoo.com :

انتشارات
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ایده
انتشارات ایده در حوزه های تخصصی هنر فعالیت می کند.
نشانی :تهران .خیابان خردمند شمالی .خیابان هجدهم .پالک 26
تلفن )021( 23-88348720
پست الکترونیکinfo@ideapublication.ir :
وب سایتwww.ideapublication.ir :

بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
انتشـارات بنیـاد حفـظ آثـار و ارزش هـای دفـاع مقـدس در زمینـه هـای مختلـف
فرهنگـی و هنـری هماهنـگ بـا اساسـنامه خـود فعالیـت دارد و در چـاپ و انتشـار
نمایشـنامه هـا و کتـب دیگـر نمایشـی نیـز شـرکت دارد.
نشـانی :تهـران .خیابـان شـهید آیـتهللا دکتـر بهشـتی .خیابـان پاکسـتان .کوچـه
شـانزدهم .پلاک ۳
تلفن۸۸۷۳۲۱۶۱ :
پست الکترونیکinfo@defapress.ir :

بنیاد سینمایی فارابی
این بنیاد در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.
نشانی :تهران .خیابان جمهوری اسالمی .خیابان سی تیر .پالک 59
تلفن66727855 :
وب سایتwww.fcf.ir :

بوتیمار
این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.
نشانی :مشهد.خیابان امیرکبیر.رودکی شمالی.پالک90
تلفن8450649-8535739 :
وب سایتwww.bootimarpub.com :
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بیدگل
ایـن موسسـه در سـال  1380بـه ثبـت رسـیده و در کارنامه کاری خود چاپ و انتشـار
کتـب مربوط بـه هنرهای نمایشـی را دارد.
نشـانی :تهران.خیابـان انقلاب .مقابـل دانشـگاه تهـران .بیـن خیابـان فروردیـن و
فخـررازی .پلاک1274
كدپستی1314744479 :
تلفن66463545 :
فکس66963616 :
وب سایتwww.nashrebidgol.ir :

نشر ثالث
این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.
نشانی :تهران.خیابان کریمخان زند.بین ایرانشهر و ماهشهر.پالک 148و 150
تلفن88325376 :
وب سایتwww.salesspublication.com :

جوانه توس
انشـعابی از انتشـارات تـوس کـه در زمینـه هنرهای نمایشـی نیـز آثاری منتشـر کرده
است.
نشانی :خیابان انقالب.ابتدای خیابان دانشگاه.بن بست پور جوادی .پالک5
تلفن66461007 :
وب سایتwww.javanetoos.com :

دریا نورد
انتشارات دریانورد در سال  1380تاسیس گردیده است.
نشـانی :بنـدر گناوه.میـدان امـام خمینی(ره).مجتمـع تجـاری جمالزاده.طبقـه دوم.
پلاک 806
تلفن091296872700:
کدپستی13147:

انتشارات
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رابعه
نشانی :تهران .خیابان شهدای ژاندار مری .بین فخر رازی و دانشگاه.پالک70
تلفن66490706 :
وب سایتwww.chaponashr.ir/rabeeh :

روزنه
انتشارات روزنه از سال  1370تا کنون در عرصه های مختلف فعالیت دارد.
نشانی :میدان توحید.نبش خیابان پرچم.جنب بانک تجارت.پالک .2طبقه چهارم
تلفن66567925-66430503 :
فکس66567926 :
کدپستی1457875594 :

روزنه کار
روزنه کار در زمینه هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.
نشانی :تهران.خیابان مطهری.خیابان جم.نبش کوچه نظری.پالک 52
تلفن88828209 :

روشنگران و مطالعات زنان
انتشارات روشنگران در سال  1363فعالیت خود را آغاز کرد.
نشانی :خیابان یوسف آباد.میدان فرهنگ.خیابان .33نبش آماج.شماره  .21واحد3
تلفن88723936-.88722665 :
فکس88722665 :
پست الکترونیکroshangaran68@gmail.com :
وب سایتwww.roshangaran-pub.ir :

ساقی

نشر ساقی در زمینه هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.

نشانی :میدان فردوسی.خیابان سپهبد قرنی.خیابان شهید فالحپور.پالک 4

تلفن88809748-88896850 :

دورنگار88922725 :

صندوق پستی15815-3565 :
کد پستی1599935111 :

وب سایتwww.saghipublic.net :
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سته بان
این نشر تاکنون چندین کتاب در زمینه هنرهای نمایشی به چاپ رسانده است.
پست الکترونیکsetahban.publication@gmail.com :
وب سایتwww.ale-ebrahim.ir :

سروش
شـرکت انتشـارات سـروش ،وارث واحـد انتشـارات سـروش اسـت کـه یکـی از
واحده�ای ساـزمان صـدا و س�یمای جمهـوری اسلامی ای�ران ب�وده است.شـرکت
انتشـارات سـروش در آبـان مـاه  ۱۳۷۴بـه ثبـت رسـید.
نش�انی فروش�گاه مرک�زی انتش�ارات س�روش :تهران.خیابان اسـتاد مطهـری .تقاطع
خیابـان شـهید مفتـح .جنـب متـرو .سـاختمان دفتر مرکزی سـروش.
تلفن888442236 :
نش�انی فروش�گاه ترنجس�تان س�روش :تهران.خیابان انقلاب .بین خیابـان ابوریحان
و فلسـطین .فروشـگاه ترنجسـتان سروش.
تلفن۶۶۴۹۳۶۲۰-۲۲ :
پست الکترونیکinfo@soroushpublishingco.ir :
soroushpublishingco@gmail.com
وب سایتwww.soroushpublishingco.ir :

سمت

ای�ن س�ازمان ب�ا ن�ام س�ازمان مطالع�ه و تدوی�ن كتب علـوم انس�انی دانش�گاه ها كه
ً
اختصارا( سـمت )نامیده میشـود ،پس از كسـب مجوزهای قانونی ،از اواسـط سـال
 ۱٣۶٣ب�ه عن�وان یكی از س�ازمان های وابسـته به وزارت علـوم ،تحقیقات و فن آوری
فعالی�ت خ�ود را آغاز كرد.

نشانی ساختمان مركزی :تهران .بزرگراه جالل آل احمد .غرب پل یادگار امام.

كدپستی۱۴۶٣۶۴۵٨۵۱ :

صندوق پستی۶٣٨۱/۱۴۱۵۵ :
تلفن44246116 :

نشانی فروشگاه :تهران .خیابان انقالب .خیابان ابوریحان .شماره ۱٠۷

تلفن66408120 :
پست الکترونیکinfo@samt.ac.ir :
mail.samt.ac.ir
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سمنگان
سمنگان در زمینه نشر کتب هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.
نشـانی :س�منان .میـدان کوثـر ،پردیـس  ۳دانشـگاه سـمنان ،مرکز رشـد پـارک علم
و فـن آوری ،واحـد ۲
صندوق پستی ۳۵۱۳۵ - ۱۱۷۵ :
تلفن۴۴۴۹۵۸۵-۰۲۳۱ :
پست الکترونیکsamanganbook@gmail.com :

شرکت انتشارات سوره مهر
شـرکت انتشـارت سـوره مهـر بـهعنـوان متولـی انتشـارات حـوزه هنـری و بـهعنوان
محـل بـروز آثـار تولیـدی حـوزه هنـری عهـدهدار کلیـه امـور مربـوط بـه برنامهریزی،
طراحـی محتـوا ،تولیـد فنـی ،انتشـار و توزیـع کتـاب و نشـریات و سـایر محصـوالت
فرهنگـی ـ هنـری ایـن حـوزه میباشـد.
نشانی :تهران.خیابان حافظ .خیابان رشت .پالک  .23شرکت انتشارات سوره مهر
تلفن6647001 :
شماره پیامک30005319 :
پست الکترونیکsales@sooremehr.ir :

شرکت نشر کتاب هرمس
تاسیس و راهاندازی انتشارات هرمس و سپس تبدیل این واحد انتشاراتی در سال ۱۳۸۷
به شرکت مستقلی با نام شرکت نشر کتاب هرمس توسط شهر کتاب انجام شده است.
نشانی :تهران .خیابان ولی عصر .با التر از میدان ونک .نرسیده به خیابان والینژاد.
پالک ۱۳۳۷
نشانی :تهران .خیابان ولیعصر  .باالتر از میدان ونک  .شماره 2493
کدپستی۱۹۶۹۸۳۳۳۱۶ :
تلفن۸۸۷۹۰۶۱۹ - ۸۸۷۹۰۶۱۸ :
فکس۸۸۷۹۰۶۱۶ :
پست الکترونیکhermespublishers@yahoo.com :
وب سایتwww.hermesbooks.ir :
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شهر قلم
انتشارات شهرقلم سال  ۱۳۸۳تأسیسشده است.
نشانی :تهران .خیابان وزراء .خیابان سی و دوم .پالك یك .طبقه هفتم .واحد704
تلفن77181545 - 6 :
فکس77181547 :
کدپستی1516714777 :
پست الکترونیکinfo@shghalam.ir :
وب سایتwww.shghalam.ir :

طرح آینده
طرح آینده در زمینه نشر کتب هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.
نشـانی :تهران.خیابـان سـتارخان.خیابان یکـم دریـان نو.خیابان همایونشـهر جنوبی.
نرسـیده به پـل یـادگار امام.پالک8
تلفن665161138 :

علمی و فرهنگی
ایـن ش�رکت از ادغ�ام دو مؤسسـۀ انتش�اراتی ب�ه ن�ام ه�ای « بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتـاب» و «مؤسسـۀ انتشـارات فرانکلیـن » بـه وجـود آمـد.
نشانی :تهران .چهارراه جهان کودک .کوچه کمــان .شماره ۲۵
تلفن۷۰-۸۸۷۷۴۵۶۹ ۰۲۱ :
پست الکترونیکinfo@elmifarhangi.ir :
وب سایتwww.elmifarhangi.ir :

ققنوس

انتشارات ققنوس در سال  1356آغاز به کار کرد   .

نشانی  :تهران .خیابان انقالب .خیابان شهدای ژاندارمری .شماره ۱۱۱

تلفن۶۶۴۰۸۶۴۰ :

فکس۶۶۴۱۳۹۳۳  :

نشانی فروشگاه :تهران .خیابان انقالب .بازارچه کتاب  .انتشارات ققنوس

تلفن۶۶۴۱۳۷۲۲ :

پستالکترونیکpub@qoqnoos.ir :
وب سایتwww.qoqnoos.ir :
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کتاب آبان

کتاب آبان در زمینه های نمایشنامه و تئوری ،کتبی را منتشر کرده است.

نشانی :تهران.خیابان انقالب .خیابان فخررازی .کوچه فاتحیداریان .پالک  .2واحد 10
کدپستی1314734854 :

تلفن66955012-66971494 :

فکس66401643 :

وبسایتwww.abanbook.com :

کتاب پارسه

این نشر در سال  1384تاسیس شد.

نشـانی :تهـران ،خیابـان انقلاب اسلامی ،خیابـان فخـررازی ،خیابـان شـهدای
ژاندارمـری شـرقی شـماره  ،74طبقـه دوم
تلفن66477405 :

پست الکترونیکinfo@parsehbook.com :
وب سایتwww.parsehbook.com :

کتاب نیستان

انتشاـرات کتـاب نیس�تان ،فرزن�د مجلـه نیسـتان اسـت کـه در سـالهای  ۷۴تا ۷۶

منتشـر میشـد .کتـاب نیسـتان در زمینـه تئاتـر نیـز آثـاری منتشـر نموده اسـت.

نشـانی :تهران.بزرگ�راه ص�در .بعد از پل شـریعتی.خیابان دسـتور جنوبی.نبش کوچه

ششـم.پالک  2طبقه اول
تلفن۲۲۶۱۲۴۴۳-۵ :

فكس۲۲۶۱۰۷۸۶ :

پست الکترونیکinfo@neyestanbook.com :

وب سایتwww.neyestanbook.com :

مدرسه

انتشـارات مدرسـه از سـال  ۱۳۶۸آغاز به کار کرده اسـت و بیشـتر در زمینه نمایشنامه
هـای مربـوط به دانش امـوزان فعالیت دارد.

نشـانی :خیابـان سـپهبد قرنـی نرسـیده به پـل کریم خـان زند.کوچه شـهید حقیقت

طلب.پالک 36

خیابان ایرانشهر شمالى جنب ساختمان شماره  ۴آموزش و پرورش
کدپستی۱۴۱۵۵-۱۹۴۹ :

تلفن88800324 :

فکس66593559 :

پست الکترونیکinfo@madresehpub.sch.ir :

وب سایتwww.en-madreseh.ir :
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مروارید
این مؤسسه در سال  ۱۳۴۰در خیابان نادری راهاندازی میشود .مروارید اکنون در
حوزه کتاب تئاتر از جمله نمایشنامه و کتاب های تئوری نیز فعالیت مستمر دارد.
نشانی :تهران .خیابان انقالب .خیابان ابوریحان .خیابان وحید نظری .پالک 29
تلفن 66400866:
وب سایتwww.morvarid-pub.com :

موسسه انتشارات امیرکبیر
مؤسسه انتشارات در سال  ۱۳۶۴به نام مؤسسه عام المنفعه غیر انتفاعی انتشارات
امیر کبیر به ثبت رسید.
نشانی  :تهران.خیابان جمهوری اسالمی.میدان استقالل .ضلع جنوب شرقی .چهارراه
مخبرالدوله پالك 2
صندوق پستی۴۱۹۱ ۱۱۳۶۵ :
تلفن ۳۳۹۰۰۷۵۱-۲ :
فکس۳۳۹۰۳۷۴۷ :
روابط عمومی ۳۳۹۰۰۷۵۱-۲ :
پست الکترونیکinfo@amirkabir.net :
وب سایتwww.amirkabir.net :

نشر چشمه
انتشارات چشمه فعالیت خود را برای انتشار کتاب از سال  ۱۳۶۴شروع کرد.
نشانی فروشگاه :تهران.كریم خان .نبش میرزای شیرازی .پالک 107
تلفن فروشگاه88907766 :
نشـانی دفتـر نشـر چشـمه :خیابـان انقالب.خیابـان ابوریحان.خیابـان وحیـد نظری.
پلاک 35
تلفن88907766-66492524 :
فکس66461455 :
پست الکترونیکinfo@cheshmeh.ir :
وبسایتwww.cheshmeh.ir :
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نشرماهی
نشـانی :خیابـان انقالب.تقاطـع وصـال شـیرازی.رو بـه روی سـینما سپیده.شـماره
 1176واحـد چهـار
تلفن66951880 :
پست الکترونیکinfo@nashremahi.com :
وب سایتwww.nashremahi.com :

نشر دیبایه
نشر دیبایه از سال  1380فعالیت خود را آغاز کرده است.
نشانی :سیدخندان .خیابان ارسباران .کوچه شفاپی .کوی یکم .شماره 8
تلفن 22855651-2 :و 88080330
پست الکترونیکinfo@dibayeh.ir :
وب سایتwww.dibayeh.ir :

نشر قطره
فعالیت خود را در دی ماه  1367شروع كرده است.
نشانی :تهران.خیابان فاطمی.خیابان شیخلر (ششم).كوچهی بنفشه.پالك 8
تلفن88973351-3 :
فكس88968996 :
پست الکترونیکinfo@ghatrehpub.ir:
nashr.ghatreh@yahoo.com
وب سایتwww.nashreghatreh.com :

نشر مركز
نشر مرکز در سال  ۱۳۶۴تأسیس شد.
نشانی :تهران .خیابان دكتر فاطمی .روبروی هتل الله .خیابان باباطاهر .شماره ۸
طبقه اول
تلفن۸۸۹۶۵۰۹۸-۸۸۹۶۹۸۴۸-۸۸۹۷۰۴۶۲-۳ :
فكس۸۸۹۶۵۱۶۹ :
پست الکترونیکinfo@nashr-e-markaz.com :
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نشر نی

نشر نی در سال  1363تأسیس شده است.

نشانی :تهران .خیابان دکتر فاطمی .خیابان رهی معیری.باالتر از خیابان فکوری.

پالک ۲۰

کدپستی۱۴۱۳۷۱۷۳۷۱ :

تلفن۸۸۰۲۱۲۱۴ :

پست الکترونیکinfo@nashreney.com :
وب سایتwww.nashreney.com :

نگاه
نشر نگاه در زمینه هنرهای نمایشی نیز کتبی را منتشر کرده است.
نشانی :تهران .خیابان انقالب.خیابان فخر رازی.خیابان شهدای ژاندارمری.پالک63
طبقه 5
تلفن66975711 :

نوید شیراز
انتشارات نوید شیراز در سال  1349تاسیس شده است.
نشانی :شیراز .خیابان  22بهمن(شاپور سابق)
تلفن32226661-2:
دورنگار071-32229676:
پست الکترونیکinfo@navid shiraz.com :
وب سایتwww.navideshiraz.com :

نیال
ناشر تخصصی ادبیات نمایشی و داستانی در ایران .این مؤسسه در آبان ماه ۱۳۷۶
تأسیس شده است.
نشانی :تهران .خیابان الله زار نو .پالک 487
کدپستی1145713414 :
تلفن66734298 :
وب سایتwww.nilabook.com :
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نیلوفر

ً
عمدتا به چاپ کتابهای ادبی میپردازد.
انتشارات نیلوفر از
نشانی :تهران .خیابان انقالب .خیابان دانشگاه .شماره ۱۳۰
تلفن۶۶۴۶۱۱۱۷ :
وب سایتwww.niloofarpub.com :

همراه
نشر همراه در زمینه کتب تئاتر نیز فعالیت هایی دارد.
نشـانی:خیابان آزادی.خیابان اسـکندری جنوبی.پایین تر از آذربایجان.کوچه بوسـتان
سعدی.پالک 85
تلفن66860960:
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فصلنامه ،ماهنامه ،روزنامه
نشـریات تخصصـی کـه در زمینـه هنرهای نمایشـی منتشـر می شـوند در این بخش
آمدهاند..نشـریات مهمـی کـه در سـال های پیشـین منتشـر مـی شـدهاند و اکنون با
توقـف نشـر مواجه هسـتند ،مورد اشـاره قـرار نگرفتهاند.

فصلنامهها
دو فصلنامه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی(دانشگاه هنر)
ایـن نشـریه به چاپ مقاله های علمی پژوهشـی دانشـجویان و اسـاتید دربـاره تئاتر
و موسـیقی می پردازد.
صاحب امتیاز :دانشگاه هنر
نشـانی :تهـران .هفـت تیـر .خیابـان شـهید مفتـح جنوبـی .ضلـع جنوبـی ورزشـگاه
شـیرودی .خیابان ورزنده .سـاختمان شـماره  2دانشـکده سـینما تئاتر .دفتر نشـریه
نامـه هنرهای نمایشـی و موسـیقی
تلفن۶۶۷٢٨٨۴۵ :
پست الکترونیکnnm.journal@art.ac.ir :
وب سایتwww.dam.journal.art.ac.ir :

فصلنامه تئاتر
شروع انتشار از سال 1356
صاحب امتیاز :انجمن هنرهای نمایشی ایران
ایـن فصلنامه،بـه انتشـار مقـاالت علمـی پژوهشـی در زمینه هـای مختلـف هنرهای
نمایشـی می پـردازد.
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نشـانی :تهران .بلـوار كریمخـان زنـد .خیابـان آبـان جنوبـی .كوچـه ارشـد .پلاك ،10
طبقـه دوم .انتشـارات نمایـش.
كدپستی1598774517:
تلفن)021( 88946669 :
پست الكترونیكft.drama@gmail.com :

فصلنامه صحنه
نشـریه صحنـه در سـال هـای پیشـین به شـکل ماهنامه منتشـر می شـد کـه اکنون
انتشـار آن متوقف شـده اسـت و حال فصلنامهی صحنه در دوره جدید انتشـار خود
در پایـان هر فصل منتشـر می شـود.
نشـانی :تهران.خیابـان حافظ ،نبـش سمیه.سـاختمان حوزه هنری سـازمان تبلیغات
اسلامی.طبقهی چهارم.دفتـر مطالعات پژوهشـی و راهبردی
تلفن۸۸۸۹۵۰۵۳-۸۸۸۰۴۰۷۲ :
پست الکترونیکsahhne@hhsahne.ir :

فصلنامه هنرهای زیبا
هـدف نشـریه هنرهـای زیبا ،هنرهای نمایشـی و موسـیقی ،انتشـار نتیجـه پژوهش
ه�ا و تجرب�ه ه�ای علم�ی در زمینه هنرهای نمایش�ی و موس�یقی اس�ت.
صاحب امتیاز  :پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
نشـانی :میـدان انقلاب .خیابـان انقلاب .دانشـگاه تهـران .پردیـس هنرهـای زیبـا.
دفتر نشـریات
تلفکس66415282 :
نشـانی(مراجعه حضـوری) :میـدان انقالب.خیابـان انقالب.خیابان قدس.نرسـیده به
بزرگمهـر .سـاختمان شـماره  3پردیـس هنرهـای زیبا .طبقه سـوم .دفتر نشـریات
پست الکترونیکfineartj@ut.ac.ir :
وب سایتwww.jfadram.ut.ac.ir/journal :
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ماهنامهها
ماهنامه پاراگراف
ویژه هنرهای نمایشی(تئاتر،سینما،تلویزیون،نمایش خانگی)آغاز انتشار از سال 94
صاحب امتیاز :بهاره برهانی
نشانی :سهروردی شمالی.خیابان هویزه غربی.پالک.121واحد.1طبقه همکف.
تلفن88177009 :
فکس88177268 :
پست الکترونیکparagerafmag@gmail.com :

ماهنامه تیاتر
ماهنامـه پژوهشـى ،تحلیلـى ،آموزشـى ،اطالع رسـانى و خبـرى تئاتر .آغاز انتشـار از
سال 94
صاحب امتیاز :مجید امرایی
نشانی :خیابان ایرانمهر.خیابان ابوحسین.کوچه مصیبی.پالک.14طبقه اول.
تلفن09121334599 :
پست الکترونیکmahnametheatre@gmail.com :
وبالگmahnametheater.blogfa.com :

ماهنامه سینماتئاتر
ای�ن ماهنام�ه اخبـار و نقـد و گفتگوهای این عرصـه را عرضه می کند.آغاز انتشـار این
ماهنامه از سـال  1372بوده اسـت.
صاحب امتیاز :حسین فرخی
نشانی :تهران ،صندوق پستی 14155-5778
تلفن021-7521269 :
فکس021-7521269 :
وب سایتwww.cinematheatre.ir :
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ماهنامه نمایش
مجله تخصصی شامل مقاالت،گفتگو،نقد و نظر درباره هنر نمایش ایران و جهان.
آغاز انتشار این ماهنامه به نام «ماهنامه نمایش» از سال  1363بوده است.
صاحب امتیاز :انجمن هنرهای نمایشی ایران
نشـانی :تهران .خیابـان كریـم خان زنـد .خیابان نجـات اللهی جنوبی .خیابان ارشـد.
پالک  .10طبقه دوم .واحد 3
تلفن)021( 88946669 :
پست الكترونیكnameyesh_magazine@yahoo.com :
وب سایتwww.namayesh-pub.ir :

روزنامههای هنری
روزنامه بانی فیلم
بانی فیلم به مسائل خبریتحلیلی روز می پردازد و صفحهای درباره تئاتر دارد.
صاحب امتیاز :مسعود داوودی
نشـانی :تهران.خیابان شـریعتی.خیابان خواجه نصیرطوسـی.خیابان پادگان ولیعصر.
پالک12
تلفن77629404 :
پست الکترونیکinfo@banifilm.ir :
وب سایتwww.banifilm.ir :

روزنامه فرهنگ و هنر صبا
صبا به مسائل هنری روز می پردازد و صفحهای درباره تئاتر دارد.
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
نشانی :تهران.خیابان آیت هللا مدنی.کوچه خجسته منش.پالک5
تلفن77582422 :
وب سایتwww.rooznamehsaba.ir :
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روزنامه هنری هنرمند
هنرمند به مسائل هنری روز می پردازد و صفحهای درباره تئاتر دارد.
صاحب امتیاز :شرکت جهان سبز
نشـانی :تهران.خیابـان مطهری.بعـد از خیابان سـلیمان خاطر.خیابـان اورامان .پالک
43
تلفن88813489-88820674 :
وب سایتwww.honarmandonline.ir :
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کتابخانههـای تخصصـی تئاتـر شـامل مراکزی اسـت که تنهـا به جمع آوری اسـناد و
کتـب و نشـریات تخصصی تئاتر مـی پردازند.

کتابخانه اداره تئاتر
اداره تئاتر کتابخانهای دارد که تمرکز آن بر جمع آوری و محافظت از اسناد و کتاب های
تخصصی مربوط به هنر نمایش است.این کتابخانه برای محققان و دانشجویان تئاتر،
منبعی با ارزش به شمار می رود .لینک دانلود فهرست کتاب های موجود در کتابخانه
را می توان از سایت اداره تئاتر دریافت کرد.
نشانی :میدان فردوسی .خیابان شهیدموسوی .خیابان محمدآقا .اداره تئاتر.
تلفن021 – 66700131 :
وب سایتwww.edareteatr.com :

کتابخانه و مرکز اسناد تئاتر شهر
کتابخانهـ تخصص�ی و مرک�ز اس�ناد و مدارک نمایش�ی در طبقه چه�ارم مجموعه تئاتر
شـهر و در سـال  ،1366افتتاح شد.
گ�ردآوری م�وارد مکت�وب آث�ار بـه صحنـه رفت�ه و متونـی که اجرا شـده ولـی به چاپ
نرس�یده ،گ�ردآوری پوس�ترهای نمایش�ی ،برشـورهایی از اجراهـا ،عکس هـا ،مجالت
نمایش�ی ،نقده�ا ،مق�االت و بریده های جرایـد و  ، ...از اقدامات این کتابخانه اسـت.
نشـانی :تهـران .تقاطـع خیابـان انقلاب و ولـی عصـر .مجموعـه فرهنگـی و هنـری
تئاتر شـهر.
تلفن 6951745 :و 66460593
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کتابخانۀ تخصصی تئاتر دفاع مقدس
انجمـن تئاتـر انقلاب و دفـاع مقـدس پس از تأسـیس آرشـیو تخصصی نمایشـنامه
هـای دفـاع مقـدس در تیـر  ،1386اقدام بـه تاسـیس کتابخانه کرد .تمـام منابع این
کتابخانـه تـا پایـان سـال  1393در حـدود  370جلـد کتـاب ،هـزار عنوان نمایشـنامه
بایگانـی شـدۀ دسـت نویـس ،حـدود 40جلـد پایـان نامـه و تمامـی شـمارگان مجلۀ
نقـش صحنه اسـت.
نشـانی :خیابـان سـهروردی شـمالی .خیابـان هویـزه غربـی .پلاک  .۱۲۴طبقـه .۳
انجمـن تئاتـر انقلاب و دفـاع مقـدس.
تلفن88530032-88530031 :
وب سایتwww.resistancetheater.ir :
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وب سایتها
معرفی برخی سایتهای تئاتری و مربوط به هنر نمایش در زمینههای:
خبر  -گفتگو  -عکس  -نقد و فروش بلیت

سایت اخبار تئاتر ایران
www.teater.ir

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

سایت اطالع رسانی بازار تئاتر
www.bazaartheater.com

سایت اطالع رسانی بنیاد رودکی
www.bonyadroudaki.ir

سایت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس.جشنواره مقاومت
www.resistancetheater.ir
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سایت انجمن تئاتر بسیج هنرمندان
www.noskhehonar.ir

سایت ایران تئاتر
www.theater.ir

سایت برج آزادی.فروش بلیت
www.borjeazadi.com

سایت تاالر هنر

www.talarehonar.ir

سایت تماشاخانه ایرانشهر
www.tamashakhaneh.ir

سایت تماشاخانه سنگلج
www.sangelaj.ir

سایت تیوال.فروش بلیت.اخبار.هنرمندان
www.tiwall.com/theater

سایت تئاتر شهر.اخبار و اجراها.تاریخچه و...
www.teatreshahr.com

سایت تئاتر معلولین
www.iraniandisabletheatre.com

سایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
www.hozehonari.com

سایت خانه تئاتر
www.theaterforum.ir
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سایت خبر و جشنوارههای تئاتر
www.theaterfestival.ir

سایت خبررسانی و اطالعات اداره برنامه های تئاترو خانه نمایش
www.edareteatr.com

سایت عکس تئاتر
www.theaterimages.ir

سایت عکس تئاتر در ایران
www.irantheaterphoto.com

سایت فروش بلیت اینترنتی تئاتر
www.gishetheater.com

سایت فروش بلیت تئاتر
www.tik8.com

سایت فروش بلیت
www.irannamayesh.com

سامانه فروش بلیت برنامه های فرهنگی و هنری
www.irantic.com

سایت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
www.kanoonnews.ir

سایت کتاب اول.معرفی برنامه اجراهای تئاتر
www.avval.ir/theater

سایت مرکز تئاتر مولوی
www.molavitheater.com
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سایت نمایش -24خبر.عکس.گزارش
www.namayesh24.com
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درگاههای استانی ایران تئاتر

آذربایجان شرقی
www.azarbaijansh.theater.ir

آذربایجان غربی

www.azarbayjangharbi.theater.ir

اردبیل

www.ardabil.theater.ir

اصفهان

www.esfahan.theater.ir

البرز

www.alborz.theater.ir

ایالم

www.eilam.theater.ir

بوشهر

www.booshehr.theater.ir

چهارمحال و بختیاری

www.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir

خراسان جنوبی

www.khorasanjonoobi.theater.ir

خراسان رضوی

www.khrz.theater.ir

خراسان شمالی

www.khorasansh.theater.ir

خوزستان

www.khoozestan.theater.ir

زنجان

www.zanjan.theater.ir

سمنان

www.semnan.theater.ir

سیستان و بلوچستان

www.sistan-balochestan.theater.ir

فارس

www.fars.theater.ir
سایت ها
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قزوین
www.ghazvin.theater.ir

قم

www.qom.theater.ir

کردستان

www.kordestan.theater.ir

کرمان

www.kerman.theater.ir

کرمانشاه

www.kermanshah.theater.ir

کهگیلویه و بویراحمد

www.kohgilooye-boyerahmad.theater.ir

گلستان

www.golestan.theater.ir

گیالن

www.gilan.theater.ir

لرستان

www.lorestan.theater.ir

مازندران

www.mazandaran.theater.ir

مرکزی

www.markazi.theater.ir

هرمزگان

www.hormozgan.theater.ir

همدان

www.hamedan.theater.ir

یزد

www.yazd.theater.ir
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