


فصل کوچ

اميرحسين آريانپور 8 مرداد  1380
احمد آقالو 3 آذر  1387

مرتضی احمدی 30 آذر 1393
رضا ارحام صدر 24 آذر  1387
علي ارحام صدر اول تير  1386

انوشيروان ارجمند 23 آذر 1393
آرش استاد محمد 5 اسفند 1393

محمود استاد محمد3 مرداد 1392
معصومه اسکندری 20 مهر 1389

مصطفي اسکويي 8 آبان  1384
مهين اسکويي 12 دي  1384
سودابه اسکويي 25 تير  1385
هادي اسالمي 7 مرداد  1372

مصطفی اسالميه  11 بهمن 1394  
جمشيد اسماعيل خاني 19 فروردين   1381

ماشااهلل اسدی نژاد 12آبان 1388
محمود اعتمادزاده 10 خرداد  1385

سعدی افشار 30 فروردين 1392
مهدي اميني 9 آبان  1387

امير بختياری  23 اسفند1393
جعفر بزرگي 5 مرداد  1385

پرويز بشردوست 29 اسفند 1395
مهين بهرامی 3 ارديبهشت 1396

منوچهر بهروج 10 ارديبهشت 1396

فرامرز بهبود8  اسفند 1393
مجيد بهرامی 24 آبان 1393
فيروز بهجت محمدي 22 دي  

1378
ارسالن پوريا 15 خرداد  1373

مرشد ولی اهلل ترابی 12 مرداد 
1392

نوشين تنديسه 30 بهمن 1393
رضا جوان 3 بهمن1395

ابوالقاسم جنتي عطايي 19 خرداد  1372
محمد حلوايی زاده تير 1396

حميد حمزه ابيازنی 21 تير 1391
علي حاتمي 15 آذر  1375

هوشنگ حسامي 10 دي  1379
محمد حسين پور 27  دی  1393

مجتبی خادمی 1 آذر 1396
نيکو خردمند 26 آبان 1388

 رکن الدين خسروی 27دی1395
سروش خليلي1 فروردين  1385

رضا خندان 11 مهر 1389
نادره خير آبادی  31 فروردين 1389

اسماعيل داورفر 14 ارديبهشت  1387
مهين ديهيم 8  مهر  1380

جواد ذوالفقاری7   ارديبهشت 1390

علی رامز 7 دی 1396
اکبر رادي 5  دي  1386

فهميه راستکار 2  آذر 1391
محمدرضا رستمی 29 مهر 1395

زهرا )فوژان( رشيدی 15 فروردين 1394
رضا رضامندی 14 آذر 1392

هما روستا 4  مهر 1394
بهرام ريحانی 5  اسفند 1393

اسماعيل رياحی 23 آبان 1389
داود رشيدی 5 شهريور 1395

آرمين رهبين 23 فروردين 1396
ايرج زهری 21 ارديبهشت 1391

بهمن زرين پور 17 تير 1395
رضا ژيان 27 بهمن  1381

غالمحسين ساعدي 2  آذر  1364
شاهين سرکيسيان 6  آبان  1345

رضا سعيدي 20 آذر  1384
حميد سمندريان 22 تير 1391

عليرضا سلطانی 12 خرداد 1396
نقی سيف جمالی 4 ارديبهشت 1396

خسرو شجاع زاده 24 اسفند 1395
خسرو شکيبايي 28 تير  1387

مهين شهابی  اول شهريور 1389
عنايت ا شهيدي 17 مرداد  1382

علی رامزمحمد کوثر

عارف لرستانی

نقی سيف جمالی

مجيد واحدی زاده

محمدهادی نامورپرويز بشردوست

منوچهر بهروج



ثريا شيرزادی )کرمانشاه( 31 
ارديبهشت 1394

جميله شيخي 8  ارديبهشت  1380
اميد شيرازی 15 مرداد 1396
باقر صحرا رودی 8 تير 1393

کامبيز صميمي مفخم 20 دي  1376
علی عباد  25 فروردين 1394

مصطفی عبدالهی 31 ارديبهشت 
1394

مصطفی عطايی کچويی 23 دی 1394
احمد عالمه دهر 11 مرداد 1394

جابر عناصری اردبيلی 29 فروردين 
1395

فرخ غفاري 26 آذر  1386
محمدحسن غمخوار 20 فروردين 

1396
حامد فرجی 15خرداد 1375

ناصر فروغ 17 مهر  1392
مجيد فروغی3  آبان 1390
مهدي فروغ 3  مهر  1387

پرويز فني زاده 5 اسفند  1358
دنيا فنی زاده 8 دی 1395

فروغ فوالزی 27 بهمن   1394
هاشم فياض 21 اسفند 1383
محمود قبه زرين 9  آذر 1389
محمد قاضي 12 مرداد  1376
حسين قشقايي 6 دي  1357

امير قويدل 17 آبان   1388
مديا کاشيگر 7 مرداد 1396

هايك کاراکاش 12 ارديبهشت   1339
اردشير کشاورزی 3 فروردين 1388

حسين کسبيان 14 ارديبهشت 1385
رضا کرم رضايی 14 فروردين 1389

سعيد کشن فالح 24 مهر 1395
فريد کشن فالح 14 ارديبهشت 1395

محمد کوثر 24 دی 1396
سيد رضا کمال علوی 17 مهر 1395
نعمت ا ...  گرجي 17 فروردين  1379
علي اصغر گرمسيري19  آذر  1379

پوپك گلدره 27 فروردين   1385
جمشيد اليق 21 آبان   1388
هومن اليق 2  اسفند  1379

لرتا  هايراپتيان تبريزی 7  فروردين  
1377

عارف لرستانی 26 فروردين 1396
شاهرخ مسکوب 23 فروردين  1384

بهمن مظفری 4  مهر 1394
بيژن مفيد 21 آبان  1363

عزت ا...   مقبلي 13 دي  1367
کيومرث ملك مطيعی 21 فروردين 

1389
ولی اله مومنی 8  دی 1394

حميد مهرآرا 8  فروردين 1392
ابوالفضل مقدر 4  دی 1396

مهري مهرنيا 30 بهمن  1387
خداداد  نارويی 4 دی 1396

محمدهادی نامور 22 دی 1396
سيد علي نصر 26 بهمن  1340

عباس نعلبنديان1  خرداد  1367
بيژن نعمتی شريف 24 مرداد 1394

غالمحسين نقشينه 18 خرداد  1375
عبدالحسين نوشين 12 ارديبهشت  

1349
مليحه نيکجومند 17 تير 1395
مجيد واحدی زاده 1 آذر 1396

جعفر والی 27 آذر 1395
منصور واالمقام 28 تير  1380

مهری وداديان 16 اسفند 1389
نادعلي همداني 2  اسفند 1387

عزيزاله هنر آموز 15 اسفند 1393
فرخ لقا هوشمند 22 تير   1388

محسن يوسف بيگ  16بهمن 1389

آدلف آپيا 2 سپتامبر  1928
آرتورآداموف 15 مارس  1970 

استال آدلر 21 دسامبر 1992 
الکساندر آستروفسکي 14 ژوئن  1886 

يوهان آگوست استريندبرگ 14مي 
     1912

هوفمن استال 15 جوالي  1929
لي استراسبرگ 17 فوريه  1928 

پل اسکافيلد 19 مارس  2008
اوژن اسکريپ  2   فوريه  1861

مارتين اسلين 24 فوريه  2002 
جان اشتاين بك 20 دسامبر  1968

کارل اشترنهايم 3  نوامبر  1942
اگوبتي نهم ژوئن 1953

توماس استرنزاليوت 4  ژانويه  1965
الرنس اليويه 11جوالي  1989

اميل اوژيه  25 اکتبر 1889
يوجين اونيل 27 نوامبر  1953 
رابرت اندرسون 9  فوريه  2009

هنريك ايبسن 3  مه  1906 
مارلون براندو  1  جوالي  2004
ريچارد برتن 5  آگوست  1984 

برتولت برشت 14 اوت  1956
اينگمار برگمن 30 ژوئيه  2007
ساموئل بکت 1 دسامبر  1989 
الکساندر بلوك 7  اوت  1921 

آگستو بوآل 2  مي  2009
کارل گئورگ بوخنر 10 مارس  1836

پيرکارون بومارشه 17 مه  1799 
جي. بي پرسيتلي   14 اوت 1984  
الکساندر پوشکين 29 ژانويه 1827

لوئيجي پيراندللو  10 دسامبر  1936
هارولد پينتر 25 دسامبر  2008

برنارد پومرانس 26 آگوست 2017
رابيندرانات تاگور  7  اوت  1941 
ايوان تورگنيف3  سپتامبر  1883

ارنست تولر  22 مه  1939
لئو تولستوي   7  نوامبر 1910 

حبيب تنوير 8  ژوئن  2009
بن جانسون  6  اوت  1637

جيمز جويس 13 فوريه  1941 
سيدني چاپلين 3  مارس  2009
آنتوان چخوف  14 ژوئن   1904 

ميخائيل چخوف 30 سپتامبر  1955
اونوره دوبالزاك  18 اوت 1850
سيمون دوبوار 14 آوريل  1986

فردريك دورنمات 14 دسامبر  1990
الکساندردوما )پدر( 5  دسامبر 1870

دنيس ديدرو  31 جوالي  1784
فرديناند رايموند 5  سپتامبر  1836
ژان فرانسوا رنوار  4  سپتامبر  1709
رومن روالن 20 دسامبر  1944      

آلفرد ژاري  1  نوامبر  1907
ژان ژانه 15 آوريل  1986

ويليام سارويان 16 مي  1981 
باربارا  ساس  2015

ميخائيل سباستين 29 مه  1945
سام شپارد 24 جوالی 2017

جرج برنارد شاو 2  نوامبر  1950
ويليام شکسپير  23  آوريل  1616 
پرسي بيش شلي  8  جوالي  1822

کارل فالنتين 9 فوريه  1948
فرانکا رامه  29  می   2012 

ماکس رودلف فريش  4  آوريل  1991  
لوکا رونکونی   21 فوريه 2013 

يان کات 23 دسامبر  2001 
اليا کازان 7 سپتامبر  2003     

الخاندرو کاسونا 17 سپتامبر  1965
آلبرکامو  4 ژانويه 1960 

مارتين کريمپ 14 فوريه  1956
ساموئل تيلور کلريج  25 جوالي  1834 

ژان کوکتو 11 اکتبر 1963
جرج کيسر 4  ژوئن  1945

ديويد گاريك 20 ژانويه  1779 
آگوست يرژي گرتفسکي 14 ژانويه  

 1999
کارلو گوتتزي 4  آوريل  1806 

يوهان ولفگانگ گوته 22 مارس  1832
ادوارد گوردن گريك  4 سپتامبر  1907 

نيکالي گوگول 21 فوريه  1825
ساشا گيتري  24 جوالي  1957

گوت هلدا افرايم لسينگ  15 فوريه  
 1781

ياکوب لنتس 24 مي 1792   
هنري رني لنوار  1951

يوری لو بيموف  13 آگوست 2014  
فدريکو گارسيا لورکا  19 اوت 1936

ديون لي  7  جوالي  1967
کريستوفر مارلو  1  ژوئن  1593 
جوديت مالينا 10 آوريل 2015 
آلساندرو مانزوني 22 مه  1873

والديمير ماياکوفسکي 14 آوريل 
1930

موريس مترلينگ   5  مه  1949 
فليب مسينجر  17 مارس  1640

سامرست موام 16 دسامبر  1965 
ژان باتيست مولير 1  فوريه  1673 

وسولد ميرهولد  2  فوريه 1940
يوکيو ميشيما 25 نوامبر 1970

آرتور ميلر 10 فوريه  2005
واختاناکوف  23 مي  1922

ولفگانگ واگنر  18 آوريل  2010  
پيتر وايس 10 مي 1982 

اسکاروايلد  30 نوامبر  1900
جوزپه وردي 27 ژانويه  1901 

اورسن ولز  19  اکتبر  1985 
تنسي ويليامز  4  فوريه  1983

رابرت هاردی  3 آگوست 2017 
ويکتور هوگو  22 دسامبر  1885
لودويگ هولبرگ 7  ژانويه  1754

اوژن يونسکو 28 مارس  1994



January
4-  تولد يوکيو ميشيما )1925-1970( 

نمايشنامه نويس ژاپني
5 - تولد فردريش دورنمات )1921-1990( 

درام نويس آلماني
8- تولدجيمز ساندرز)1925-2004(

  نويسنده بريتانيايي
9 -  تولد کارل چابك )1890(

 نمايشنامه نويس چك
9-- تولد سيمون دوبوار )1908-1986( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
9-  تولد هنري مولر )1929-1995( 

کارگردان آلماني
10- تولد رکسکرامفورن)1941-1991 (

کارگردان اتريشی
12-تولد ياکوب لنتس)1792- 1751 (  

نمايشنامه نويس آلماني              
13 -  تولد ژيلبر سسبرون  )1913-1979( 

کارگردان فرانسوي
15- تولد ژان باتيست مولير ) 1673 - 1622( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
17- تولد آنتوان چخوف )1860-1904( 

نمايشنامه نويس روس
20- تولد ران دنيس)1968-1879 (کروگراف 

آمريکايی
21- تولد  پل اسکافيلد )2008-1922( بازيگر 

انگليسي
22-- تولد گوت هلدا افرايم لسينگ

 )1781- 1729( نمايشنامه نويس آلماني
23-تولد يوهان آگوست استريند برگ

)1912-1849( نمايشنامه نويس سوئدي
24 -  تولد پير کارون بومارشه )1732-1799( 

نويسنده فرانسوي
25-  تولد سامرست موام )1965- 1874( 

نويسنده انگليسي
26 - تولد  آرمان گاتي )1924( 

نمايشنامه نويس و فيلمساز فرانسوي
 29 - تولد رومن روالن )1866-1944( 

درام نويس و بيوگرافي نويس فرانسوي
29- تولد ماتئيو يسنييك)1956(

نمايشنامه نويس رومانيايی – فرانسوی
29- تولدجوان آکااليتيس) 1937 (

کارگردان آمريکايي
31- تولدآندره آنتون)1858-1943(

بازيگروکارگردان فرانسوی

Febrarury
1- تولد هوفمن استال )1929- 1874( 

نويسنده اتريشي
1- تولد واختانکوف )1883-1922(

 طراح صحنه و کارگردان روس
3- تولد ساراکين) 1971-1999(

نمايشنامه نويس بريتانيايی
4- تولد ژاك کوپو) 1949 – 1879(

کارگردان تئاترو  نظريه پردازفرانسوی
3- تولد ساراکانه )1990 - 1971( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
4-تولد اگوبتي )1953- 1892( 

نمايشنامه نويس ايتاليايي
6-تولد کريستوفر مارلو )1564-1593( 

نمايشنامه نويس انگليسي
6- تولدليبروئر) 1937(

نمايشنامه نويس وکارگردان آمريکايی
8- تولد جك لمون)2001 – 1925(

بازيگرامريکايی
8- تولد ژان فرانسوا رنوار  )1655-1709( 

نويسنده فرانسوي
9- تولد جو پشی)1943(

بازيگرايتاليايی – آمريکايی
10- تولد وسولد ميرهولد )1874-1940( 

کارگردان و نظريه پرداز روس
 10- تولد برتولت برشت )1898-1956( 

درام نويس و کارگردان آلماني
13- تولد ريچاردواگنر)1883 – 1870 (

اپرانويس شهيرآلمانی
14- تولد اريك انجل) 1966– 1891(

کارگردان آلمانی
14- تولد مارتين کريمپ )1956( 

نمايشنامه نويس بريتانيايي
20- تولد جيمز جويس  )1941 - 1882( 

درام نويس ايرلندي
21-تولد ساشا گيتري )1885-1957(

 بازيگر و نمايشنامه نويس فرانسوي
21- تولد جيم سيمپسون) 1965( 

کارگردان آمريکايی
23- تولد رضاعبدو ) 1995– 1963(

 کارگردان ايرانی – آمريکايی
 25- تولد کارلو گولدوني )1707-1793( 

کمدي نويس ايتاليايي 
25- تولد کارل اشتروس) 1985- 1908( 

زاد روز هنرمندان 
جهان



کارگردان و بازيگرآلمانی
26- تولد ويکتور هوگو )  1885 - 1802( 

درام نويس فرانسوي
27- تولد جان اشتاين بك )1902-1968( 

نويسنده آمريکايي
28-تولد ديويد گاريك )1717-1779( 

بازيگر و نويسنده انگليسي
29-تولد آدلف آپيا )1862-1928(

نظريه پرداز ،کارگردان و طراح صحنه سوئيسی 

March
3- تولد آرين منوشکين)1939(کارگردان 

فرانسوی وموسس گروه تاترخورشيد
7-تولدآلساندرومانزوني)1785-1873(
نظريه پرداز، نمايشنامه نويس و کارگردان 

ايتاليايي
8- تولد لوکا رونکونی)1933- 2013 (

کارگردان ايتاليايی
8- تولد چارلزدولين)1885 – 1949(

کارگردان فرانسوی
9- تولد نيکالي گوگول ) 1809-1825( 

نمايشنامه نويس روس
9- تولد ريچارد چيسالك )1937(

 بازيگر لهستاني
9- تولد ياکارا متيرو )1942( 

کارگردان رومانيايي
13- تولد ادوارد آلبي )1928-2016( 

درام نويس آمريکايي
12- تولد جيم شارمن) 1945(

کارگردان استراليايی
14- تولد لفدودين) 1944 ( کارگردان روسی

15- تولد مارسل مارسو) 1923 – 2007 (
بازيگرميموکروگراف فرانسوی

16- تولد آگوستوبوال )1931-2009( 
کارگردان برزيلي

20- تولد هنريك ايبسن )1828-1906( 
درام نويس نروژي 

21- تولد پيتر بروك )1925( کارگردان 
بريتانيايي

21- تولد گري الدمن)1958( بازيگر انگليسي
22-تولد يوهان کريستف فردريش فن 
شيللر)1832( نمايشنامه نويس آلماني

22- تولد اندرو لويدوبر )1948( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

23- تولد الخاندرو کاسونا )1903-1965( 
کارگردان و نمايشنامه نويس اسپانيايي 

24- تولد داريوفو) 1926-2016(
کارگردان،بازيگرونمايشنامه نويس ايتاليايی

25- تولد ژانويالر) 1912 – 1971(
کارگردان وبازيگرفرانسوی

26- تولد مارتين مکدونا) 1970(

نمايشنامه نويس انگليسی – ايرلندی
26- تولد تنسي ويليامز )1914-1983( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
26- تولد داريو فو )1926(
 نمايشنامه نويس ايتاليايي

28- تولد اريك امانوئل اشميت )1960( 
درام نويس فرانسوي 

April
4- تولد مارلون براندو )1924-2004( 

بازيگر آمريکايي   
4- تولد مارگريت دوراس) 1914 – 1996 ( 

رمان نويس ونمايشنامه نويس فرانسوی
 6 – تولد  تئودو شکانتور) 1915 – 1990( 

کارگردان لهستانی
 9 – تولد  برنار ماريکولتس)1948 – 1989 ( 

دراماتورژوکارگردان فرانسوی
10- تولد کارل اشترنهايم )1942 - 1878( 

نويسنده آلماني
12- تولد آلکساندر آستروفسکي ) 1886- 
1823 ( کارگردان و نمايشنامه نويس روس 
13- تولد ساموئل بکت )  1989- 1906 ( 

درام نويس ايرلندي
17- تولد تورنتون وايلدر )1897-1975( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
21 – تولد  رابرتسنفور دبروستين) 1927 (

منتقد و کارگردان آمريکايی
22 – تولد  نيل آرمفيلد) 1955 (

کارگردان استراليايی
22 – تولد جك نيکلسون)1937  (

بازيگرآمريکايی
23 – تولد ميشل هاوارد)1923 ( 

کارگردان آمريکايی وموسس کمپانی تاترهاوارد
23- تولد ويليام شکسپير)1564-1616( 

نمايشنامه نويس بريتانيايي
25- تولد آل پاچينو )1940(

 بازيگر آمريکايي 
28 – تولد  اليزابت لوکونت) 1944(

 کارگردان آمريکايی 
29-تولد  دنيل ديلوئيس) 1957 (

بازيگرآمريکايی

May
1- تولد ياسمينا رضا )1959(

 نمايشنامه نويس فرانسوي
3- تولد هنري رنه لنور )1951 - 1882 (

 4-تولد  آنا توليواسيلييف) 1942  (
کارگردان روسی

 4-تولد  والر نووارينا) 1947 (
دراماتورژسوييسی 

6-تولد اورسن ولز )1915-1985(

 بازيگر و کارگردان انگليسي
7-تولد رابيندرانات تاگور )1861-1941( 

شاعر و نمايشنامه نويس هندي
8- تولد آندره اوبي )1892( نويسنده فرانسوي  

9 -تولد الرس نورن) 1944( 
نمايشنامه نويس وکارگردان سوئدی

11-تولدمارتا گراهام) 1894 – 1991 ( 
کروگراف ونظريه پرداز آمريکايی 

12- تولد دبوراوارنر) 1953(
 کارگردان تئاترواپرا  بريتانيايی 

12-تولد فريت سکورتنر) 1892 – 1970( 
کارگردان آلمانی

13- تولد جولين بك )  1923- 1985 ( 
موسس ليوينگ تياتر و کارگردان تئاترآمريکايی 

14- تولد لود ودين )1894( کارگردان روسي
14- تولد ماريا ايرن فرونس )1930( 

کارگردان آمريکايي
15- تولد ماکس رودلف فريش )1911-1991( 

درام نويس سوئيسي
15-تولد پيتر شفر)2016- 1926 (

 نمايشنامه نويس انگليسی 
20- تولد جوناس وايتکوس) 1944 (

کارگردان ليتوانيايی
20- تولد اونوره دوبالزاك )1850- 1799(

رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي
20- تولد ولفگانگ برشرت )1921(

نمايشنامه نويس آلماني 
22- تولد جيمزالرنس اليويه) 1907-1989( 

بازيگر انگليسي
26- تولد الکساندر پوشکين )1827- 1799( 

درام نويس روس
26-تولد گاستون بتی )1885- 1952 ( 

نمايشنامه نويس وکارگردان فرانسوی
28-تولد  ايزادور دانکن )1877-1927(

کرئوگراف فرانسوی
30- تولد والترفلساشتاين) 1901 – 1975( 

کارگردان تئاتر و  اپرا  اتريشی 
31-تولد راينرورنرفاسبيندر) 1945 – 1982( 

نمايشنامه نويس و کارگردان آلمانی  

June
2- تولد کريستو فرنيوتن ) 1936 ( کارگردان 

کانادايی
4- تولد کارل فالنتين )1882-1948(

انگليسي نمايشنامه نويس 
4-تولد جوديت مالينا ) 1926 – 2015 ( 

بازيگروکارگردان تئاترآمريکايی 
5- تولد لويی پاسکوال) 1951( کارگردان 

اسپانيايی 
5- تولد فدريکو گارسيا لورکا )1936- 1898( 

نمايشنامه نويس اسپانيايي
6- تولد مارتين اسلين )1918-2002(



زاد روز هنرمندان جهان

 منتقد انگليسي
7- تولد کالوس پيمان )1937(

 کارگردان آلماني  
10- تولد پيتر شومان ) 1934( 

کارگردان آلماني
10-تولد ريچاردفورمن) 1937 (

کارگردان آمريکايی 
11- تولد بن جانسون)1572-1637(

نمايشنامه نويس بريتانيايي
11- تولد فرديناند رايموند )1836 – 1790( 

نويسنده اتريشي
11- تولد آثول فوگارد )1932( 

نويسنده آفريقاي جنوبي
20- تولد ليليان هلمن )1984-1905( 

نويسنده آمريکايي
20- تولد تاداشی سوزوکی) 1939 (

کارگردان ژاپنی 
25-تولد جورج ابوت)1887 -1995  ( 

کارگردان و بازيگرآمريکايی 
25- تولد امه مه زر )1913(
 نمايشنامه نويس آمريکايي

26- تولد سيدني هوارد )1939 - 1891 ( 
نويسنده و کارگردان آمريکايي

26- تولد اسالومير مروژك )1930-2013( 
نويسنده لهستاني

27- تولد لوئيجي پيراندللو )1867-1936( 
درام نويس ايتاليايي

30- تولد ادوارد گوردن گريك
 )1907-1872( کارگردان بريتانيايي

July
1- تولد ويکتورهايم )  1935(

بازيگر،نمايشنامه نويس فرانسوی
3- تولد تام استاپارد )1937(
 نمايشنامه نويس بريتانيايي

4- تولد والديمير ماياکوفسکي 
)1930- 1893( شاعر و نمايشنامه نويس روس

4- تولد نيل سايمون )1927(
 نويسنده آمريکايي 

4-تولد نيل سايمون )1927(
 نمايشنامه نويس آمريکايی 

5- تولد والديمير زاخاروف) 1946 – 2013 ( 
کرئوگراف و کارگردان روسی 

5- تولد ژان کوکتو) 1963- 1889( 
نمايشنامه نويس فرانسوي

6- تولد الکساندر تايروف) 1885 – 1950 ( 
کارگردان،منتقدونظريه پرداز روسی  

10- تولد استال  آدلر ) 1901-1992( 
کارگردان و بازيگر آمريکايي

11- تولد ديويد آيوز) 1950 (
 نمايشنامه نويس آمريکايی 

11- تولد يول براينر)1920 -1985( بازيگر

12- تولد دنيل هرزوگ)1964 (
کارگردان آلمانی

14- تولد اينگمار برگمن )2007- 1918(
کارگردان و فيلمساز سوئدي

17- تولد جاتيندر ورما )1954(
 کارگردان تانزانيايي االصل انگليسي

18- تولد ادوارد باند )1934( 
نويسنده بريتانيايي

18- تولد فرانکا رامه ) 2012- 1929 (
بازيگرايتاليايی 

19 – تولد اتيندکرو)  1991– 1898 (
پدرميممدرنو نظريه پردازفرانسوی

21- تولد جاناتان ميلر )1934(
 کارگردان انگليسي

23- تولد ژان آنوي )1910-1987( 
درام نويس فرانسوي

24- تولد الکساندردوما )پدر( 
 )1802 -1870(

رمان نويس و نمايشنامه نويس فرانسوي
26- تولد جرج برنارد شاو )1950 - 1856( 

درام نويس ايرلندي
26- تولد کوين اسپيسي )1959( 

بازيگر آمريکايي
26- تولد رمئو کاستلوچی )  1960(

 کارگردان ايتاليايی 
27- تولد  پينا باوش)  2009 – 1940  (

کروگرافو کارگردان آلمانی

August
1-تولد سام مندس ) 1965 ( 

کارگردان بريتانيايی 
4- تولد جورجيواسترهلر )1921-1997( 

کارگردان ايتاليايي
4-تولد دکالن دانالن)   1953( 

کارگردان انگليسی
4-تولد پرسي بيش شلي

 )1822-1792( نمايشنامه نويس آمريکايي
8- تولد داستين هافمن )1937(

 بازيگر آمريکايي
 11- تولد جکی مکسول ) 1956( 

 دراماتورژ و کارگردان ايرلندی
11- تولد آگوست يرژي گرتفسکي

 ) 1999-1933( کارگردان لهستاني
12- تولد هری کوپفر )  1935 (

 کارگردان اپراآلمانی
17- تولد تد هيوز )   1998– 1930( 

شاعرودراماتورژانگليسی
17- تولد رابرت دنيرو )1943( 

بازيگر آمريکايي
18- تولد ادوارد نورتن )1969 (

بازيگر و کارگردان آمريکايی 

23- تولد آلن کاپرو)   2006– 1927 (
 نظريه پرداز و پرفورمر آمريکايی
23- تولد ريچارد شکنر ) 1934(
 دراماتورژ و نظريه پردازآمريکايی

23-تولد آرتور آداموف )1908-1970(  
نمايشنامه نويس روس

24- تولد والنتينا والنتينی ) 1957 (
 منتقد و نظريه پرداز ايتاليايی

25- تولد سيمون مك برنی ) 1957 ( 
کارگردان بريتانيايی

27- تولد پاتريك کينمانس)1957 (
کارگردان اپرا ايرلندی

29- تولد ميخاييل چخوف) 1891 – 1955 ( 
کارگردان و نظريه پردازروس

30-تولد ولفگانگواگنر) 1919 – 2010( 
کارگردان اپرا آلمانی

31- تولد ويليام سارويان )1981- 1908( 
نمايشنامه نويس آمريکايي

September
4- تولد آنتونن آرتو )1896-1948( 

کارگردان فرانسوي
5-تولد جان کيج ) 1912 -  1992(

 نظريه پرداز و آهنگساز آمريکايی 
7- تولد اليا کازان )2003- 1909( 

کارگردان آمريکايي
8- تولد آلفرد ژاري )1907 -1873( 

شاعر و نمايشنامه نويس سمبليست فرانسوي
8-تولد ژان لويی بارو )1910 – 1994( 

کارگردان فرانسوی 
 9- تولد مکس راينهارت) 1873- 1943 ( 

کارگردان تئاتراتريشی
13- تولد جيبي پرسيتا ي)1984- 1894( 

منتقد،  نظريه پرداز و درام نويس انگليسي
14- تولد اريك بنتلي )1916(

 منتقد و کارگردان آمريکايي
16- تولد ژوزف چايکين ) 1935 – 2003 (

کارگردان تئاتر و پداگوژيست آمريکايی
17- تولد يوريلوبی موف ) 1917 - 2014 ( 

بازگير و کارگردان روسی
17- تولد اميل اوژيه )1889 -1820( 

نويسنده فرانسوي
19- تولد ژان کلودکارير )1931( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
20- تولد سوفيا لورن )1934( بازيگر ايتاليايي

25-تولد آن بوگارت) 1951(
 کارگردان آمريکايی 

26- تولد توماس استرنزاليوت
 )1965- 1888( شاعر و درام نويس بريتانيايي

27- تولد پيتر سالرز )1957(
 کارگردان آمريکايي



October
1-تولد جوزپه وردي )1813-1901(

 اپرا نويس ايتاليايي 
3 تولد آلبرت هوسون )1912-1978( 

نمايشنامه نويس فرانسوی
4- تولد رابرت ويلسون )1941( 

کارگردان آمريکايي
4- تولد دکالن دانالن )1953(

 کارگردان انگليسي
5- تولد دنيس ديدرو )1713-1784( 

نويسنده و بازيگر فرانسوي
5- تولد جاشوا الکوود لوگان

 ) 1988– 1908 ( کارگردان آمريکايی 
 6- تولد جوان ليتل وود) 2002 – 1914 (

کارگردان تئاترانگليسی
6- تولد يوجين اونيل )1953 - 1888( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
8- تولد ميخائيل سباستين )1945  -1907( 

نويسنده رومانيايي
10- تولد هارولد پينتر )2008 - 1930( 

نويسنده و بازيگر بريتانيايي
11- تولد جورج الولي )1931(

 کارگردان آرژانتيني
11- تولد پيتراشتاين )1937(

 کارگردان آلماني
14- تولد باربارا ساس)  2015– 1915 ( 

منتقدوکارگردان لهستانی
15- تولد يوکيو نيناگاوا )1935(

 کارگردان ژاپني
15- تولد واسالوهاول )2011- 1936(

نمايشنامه نويس، کارگردان و بازيگر اهل چك
16- تولد اسکاروايلد )1900  - 1854(  

نمايشنامه نويس ايرلندي
16- تولد گونترگراس )1927-2015( 

نويسنده آلماني
17- تولد کارل گئورگ بوخنر 

 )1836 - 1813( نمايشنامه نويس آلماني
17- تولد آرتور ميلر )1915-2005( 

نمايشنامه نويس آمريکايي
20- تولد تاسيساپرايسيدنی) 1973 (

21- تولد ساموئل تيلور کلريج
 )1834-1772( نمايشنامه نويس و منتقد 

آمريکايي
21- تولد تد شون )  1972– 1891 ( 

کروگراف آمريکايی
22- تولد سارابرنارد)  1844-1923( 

بازيگرفرانسوی
25-تولد کمال بشار) 1963 ( کارگردان ترك

27- تولد يان کات )1914-2001( 
منتقد انگليسي 

28- تولد يوهان ولفگانگ گوته 
)1832 -1749 ( نمايشنامه نويس آلماني

28- تولد لئو تولستوي )1910- 1828( 
شاعر، رمان نويس و نمايشنامه نويس روس

29- تولد موريس مترلينگ) 1949- 1862( 
نمايشنامه نويس بلژيکي

29- تولد ژان ژيردو  )1882(
 درام نويس فرانسوي

29- تولد ائوجنی باربا) 1936 (کارگردان 
تئاتروموسس گروه تئاترادين ايتاليايی

 30-تولد پائولو گراسی) 1919-1981  (
کارگردان ايتاليايی – انگليسی

31- تولدآگوست اِوردينگ )1999- 1928( 
کارگردان اپرا آلمانی

 November
1-تولد مارياکاسارس ) 1935-1996(

  بازيگر اسپانيايی-فرانسوی 
2-تولد ويکتورگارچا) 1934-1982 (

کارگردان آرژانتينی 
 2- تولد کاليتو بيهتو) 1963 (

 کارگردان اسپانيايی
 2- تولد پاتريس چرو) 2013- 1944 ( 

کارگردان تئاتر و  اپرا  فرانسوی
5- تولد ديون لي )1967- 1913(

 بازيگر بريتانيايي 
5- تولد سام شپارد ) 2017- 1943( 

نمايشنامه نويس آمريکايي 
8- تولد پيتر وايس )1982- 1916( 

نمايشنامه نويس آلماني
9- تولد ايوان تورگنيف )1883- 1818( 

نمايشنامه نويس روس
10- تولد آلبرکامو )1960  - 1913 (

 نويسنده فرانسوي
10-تولد ريچارد برتن ) 1984- 1925 ( 

بازيگر انگليسي
16- تولد اوژن يونسکو) 1994- 1912( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
17- تولد لی استراسبرگ ) 1982 – 1901 (
کارگردان ونظريه پرداز اوکراينی – آمريکايی

19- تولد فرانسيس نيکوالس دلسارته
 ) 1871-1811  ( موزيسين و نظريه پرداز 

فرانسوی
21- تولد ايمون اسنکروسيوس)  1952 (

کارگردان ليتوانيايی
21- تولد ماريا کاسارس)  1996– 1922 (

بازيگرفرانسوی
 22- تولد پيترهال )1930-2017 ( 

کارگردان انگليسی وموسس رويال 
شکسپيرکمپانی

24- تولد فليب مسينجر  )1640 -  1583( 
نويسنده انگليسي

25- تولد جرج کيسر )1878-1945( 

نمايشنامه نويس آلماني
28- تولد الکساندر بلوك )1921 -1880( 

نويسنده روسي
30- تولد ديويد ممت )1947( 
نويسنده و کارگردان آمريکايي

30- تولد مارينا آبرامويچ )1946 ( 
پرفورمر و نظريه پردازصرب- آمريکايی

30- تولد ديويد ابرن) 1969 (
 نمايشنامه نويس آمريکايی

December
1- تولد ارنست تولر ) 1939 - 1893 ( 

نويسنده آلماني 
2- تولد بوتواشتراوس )1944( 

نمايشنامه نويس آلمانی
3- تولد لودويگ هولبرگ )1754- 1684( 

درام نويس دانمارکي
4- تولد نيك ارمرود )1951(

 کارگردان انگليسي
5-تولد تيم کروچ)1965( 

دراماتورژوکارگردان بريتانيايی
6- تولد پيتر ها نتکه )1942(

 نمايشنامه نويس آلماني
9- تولد الکساندر ابوئرو )2006 – 1918 ( 

کارگردان آرژنتينی
10- تولد کنت برانا) 1960(
 کارگردان و بازيگر انگليسي

12- تولد آلدوتريونفو )1989- 1921 ( 
کارگردان ايتاليايی

13- تولد کريستوفر پالمر) 1929( 
بازيگر  برجسته کانادايی

13- تولد کارلو گوتتزي) 1806 - 1720 ( 
نويسنده ايتاليايي

15- تولد کنستانتين استانيسالوسکي
)1863( کارگردان و نظريه پرداز روس

15- تولد رودلف لبان)  1958– 1879( 
کروگراف و نظريه پرداز صرب

15- تولد ژاك لوکوك )  1999 – 1921 ( 
نظريه پرداز و بازيگر فرانسوی

17-تولد اروين پيسکاتور )1893-1966(
کارگردان و نمايشنامه نويس آلمانی 
19- تولد ژان ژنه )1910-1986( 

نمايشنامه نويس فرانسوي
23-تولد والديمير دانچنکو) 1943– 1858( 

کارگردان ونظريه پرداز روسی 
24- تولد لوئی سجووت ) 1951– 1887( 

بازيگر و کارگردان فرانسوی
24-تولد اوژن اسکريپ)1791-1861(

نمايشنامه نويس فرانسوي 
31- تولد آنتونی وهاپکينز) 1937(

 بازيگر بريتانيايی



فروردين

1/1- تولد جمشيد اليق )1388-1310( بازيگر
1/1- تولد پــري صابــري )1311( کارگردان و 

مترجم
 )1324( زاهــدي  پرويــز  تولــد   -1/1

نمايشنامه نويس
1/1- تولد مهتاج نجومي )1328( بازيگر

1/1 - تولد احمد بيگلريان )1329(
1/1-تولــد علــي اصغــر شــادروان )1331( 

بازيگروکارگردان
 )1331( برنجانــي  بدرالســادات  1/1-تولــد 

بازيگروکارگردان
1/1- تولد حسن سليمي فر )1332( نمايشنامه 

نويس و کارگردان
1/1 - تولد حسين توشه )1333( بازيگر

1/1- تولد عليرضا کوشــك جاللــی ) 1337 ( 
نويسنده و کارگردان 

 )1337( محبــوب  مرضيــه  تولــد   -1/1
نمايشنامه نويس و کارگردان

1/1- تولد خسرو نشان )1338(
رئيس مرکز هنرهاي نمايشي ) 1383-1384(

 )1340( نــادري  عليرضــا  تولــد   -1/1
نمايشنامه نويس و کارگردان

1/1- تولد محمدعلي فردين )1341( بازيگر
1/ 1- تولد محمد سرابي )1342(

 بازيگر و کارگردان
1/1 - محسن محبوب بشری )1344(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  گيالن
1/1 - تولد عباس کريمي )1346( کارگردان

1/1 - تولد حسين صفي )1346(

1/1- تولد  شمس ا اکبري )1347( کارگردان
1/1- تولد عباس سلطاني )1348( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
1/1/ تولد سعيد آلبو عبادي )1349(

 نمايشنامه نويس و کارگردان
 )1349( بيگنــاه  محمدرضــا  تولــد   -1/1

نمايشنامه نويس وکارگردان
1/1-تولد ساسان قجر)1350(

 بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان
1/1- تولد شهرام کرمي )1351( 

نمايشنامه نويس
1/1- تولد کتايون حسين زاده )1351(

 منتقد و بازيگر
1/1- تولد علي پاکدست )1351( کارگردان

1/1- تولد مهدي ذره )1351( کارگردان
1/1 - سيد جواد اشکذری )1353(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی خراسان رضوی  
1/1تولد محمد خزاعي )1355( مدير فرهنگي

1/1 - حسين کريمی پور )1355(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  هرمزگان  
1/1 - تولد سعيد زندي )1355( بازيگر

1/1 - تولد مهدي محمدي )1358( کارگردان
1/1 - حسن نجفی )1358(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی زنجان  
1/1 - بابك نهرين )1359(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  آذربايجان شرقی  
1/2- تولد هايده حائري )1333( بازيگر

1/2 - تولد علي سوزنچي )1334( بازيگر
1/2- تولد علي قرباني )1335( بازيگر

1/2- تولد  سهراب نيك فرجاد )1338(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی همدان

1/3- جواد مستخدمی )1337 ( مدير فرهنگی
1/3- تولد ولی اهلل شير اندامی ) 1310 ( بازيگر

1/3 - تولد عبدالخالق مصدق )1333(
طراح صحنه و نورپرداز

1/3- تولد محمد اعلمي )1347( کارگردان
1/4- تولد علي رامز )1306( بازيگر

1/4تولد عزت ا مقبلي)1367-1312( بازيگر
1/4- تولد هادي مرزبان )1323( کارگردان

1/4- تولد شبنم مقدمي )1351(  بازيگر
1/5- تولد ماشــااهلل اسدی نژاد )1313-1388( 

استاد خيمه شب بازی
1/5- تولد حسن نجف لو )1282-1369(

 بازيگر و کارگردان 
1/5- تولد  محمد حســن رســتماني )1329( 
بازيگر و کارگردان )رئيس انجمن هنرهای نمايشی 

گلستان(
1/5- تولد جواد افشين نژاد )1332(

مدير فرهنگي
1/5-تولدعليرضاحنيفي)1337( نمايشنامه  نويس 

، بازيگر
1/5- تولد ريما رامين فر )1349(

 بازيگر و کارگردان
1/6 - تولد غالمرضا داورپناه )1333( بازيگر

1/7- تولد خســرو شــکيبايي )1323-1387( 
بازيگر

1/7- تولد عنايت اهلل بخشی ) 1324 ( بازيگر
1/7 -تولد حســين شــيدايي )1328-1381( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
1/7 -تولــد محمد رضا عبدالهــي فرد )1345( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
1/7- تولد برزو  ارجمند )1354( بازيگر

زاد روز هنرمندان 
ایران



1/9 - تولــد نعمت ا... گرجــي )1305-1379( 
بازيگر

1/9- تولد رضا صابري )1327( کارگردان
1/9 - سيد رضی محمودی )1349(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  اردبيل  
1/10- تولد هدايت هاشمي )1354( بازيگر

1/11-تولد علي رضايي)1327(
مه  نويس يشنا نما

1/11- تولد محمد يعقوبي )1346( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

1/12- تولــد ســيروس ابراهيــم زاده )1317( 
مترجم، بازيگر و کارگردان

1/12- تولد جمشيد جهانزاده )1330(
 بازيگر و نمايشنامه نويس

1/12- تولد عبداهلل برجسته ) 1360 ( کارگردان 
 )1334 تولد سيد رحيم موســوي)  -1 /13

نمايشنامه  نويس وکارگردان
1/14- تولــد اميــر قويــدل )1326-1388( 

کارگردان و بازيگر
1/14-تولد عباس غفاري)1348( 

منتقد،کارگردان  و بازيگر
1/14-تولد رامتين بالف)1351( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
1/15- تولد فريده سپاه منصور )1326( بازيگر

1/15/ تولد فاطمه توکلي )1328( بازيگر
1/15- تولد فاطمه نقوي )1333( بازيگر

1/15- تولد عادل بزدوده )1335( 
طراح عروسك و کارگردان

1/15- تولد حسين پارسايي )1346(
 بازيگر ،کارگردان و رئيس مرکز هنرهاي نمايشي 

)1384 -1389(
15/ 1- تولد حسين ابراهيمي )1349( 

کارگردان
1/16- تولد نيما دهقان )1357( کارگردان

17/ 1- تولد علي شهابي )1323( بازيگر
1/17-تولد رحيم برزگر )1340(

 رئيس مرکز هنرهاي نمايشي )1373-1376(
1/18- تولد حسن پورشيرازي )1336( بازيگر

1/8-تولدسعيد موحدي)1345(
نمايشنامه  نويس وکارگردان

1/20- تولد ناصر جعفري )1325( بازيگر
1/20- تولد جمشيد اسماعيل خاني
 )1381-1329( بازيگر و کارگردان

20/ 1- تولد جعفر نورمحمدي)1347( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

1/21 - محمد کاظمی )1360(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی آذربايجان غربی  

1/22 تولد احمد آرام )1330(
 نمايشنامه نويس وکارگردان

1/22- تولــد مجيــد واحــدي زاده )1347( 
کارگردان و بازيگر

1/23- تولد سيامك صفري )1343( بازيگر

1/24- تولد سهراب سليمي )1329( بازيگر
24/ 1- تولــد علــي محمد رادمنــش )1358( 

بازيگر و کارگردان
1/25- تولد اسماعيل محرابی) 1323 ( بازيگر

1/25-تولد حســن رونده )1345( کارگردان و 
بازيگر

1/25- تولد عليرضا مهران) 1359 ( بازيگر 
1/25 - حميد وامق )1353(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  فارس
1/26- تولد محمدعلي کشاورز )1309( بازيگر

1/26/ تولــد عبدالمجيــد حياتــي )1337( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

1/26/ تولد نويد محمدپور)1365(بازيگر
27/ 1- تولد ناصر ايزدفر )1335(

 بازيگر و کارگردان
1/27- تولد علي بي غم )1343( 

بازيگر و کارگردان 
1/29- تولد سميرا سينايي )1349(

 طراح صحنه و کارگردان
1/30- تولد  حميد شهراني )1355( کارگردان

1/31- تولد محسن حسن زاده ) 1359 (
 منتقد و نويسنده 

ارديبهشت

2/1- تولد حميد مظفري )1327(
 بازيگر و کارگردان

2/1- تولــد فرشــيد صمــدي پــور )1337( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

2/1- تولــد اردشــير محمــودي فــر )1348( 
نمايشنامه نويس

2/1- تولد رضا معطريان )1353( عکاس
 )1353( نعيمــي  حميدرضــا  تولــد    2/1

نمايشنامه نويس و بازيگر
2/2- تولد عليرضا پورمحمد )1330( بازيگر

2/2- تولد ماريا حاجيها ) 1337( چهره پرداز 
2/2/ تولد فرزاد زيدي نژاد )1345(

 نمايشــنامه نويــس و کارگردان)رئيس انجمن 
هنرهای نمايشی لرستان(

2/2 - ابراهيم عادلی )1354(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  کرمان جنوب

2/2-تولد ناصر حسينی مهر ) 1363 ( کارگردان 
 )1331( قطب الديــن صادقــي  تولــد   -2/3

کارگردان و پژوهشگر
2/4- تولد کوروش تهامي )1350( بازيگر

2/4- تولد ارمغان بهداروند )1353( 
مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی )1394(

2/4- تولد فرشيد بزرگ نيا )1353( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان)رئيس انجمن 

هنرهای نمايشی  چهار محال بختياری(
2/5- تولد حسين نجف لو )1282-1369( 

بازيگروکارگردان

2/5- تولد احمد کاميابي مسك )1322( 
مترجم و پژوهشگر

2/7- تولد ايرج راد )1324( بازيگر و کارگردان
2/7 - تولد ميثم عبدي )1358( کارگردان

2/8- تولــد جميلــه شــيخي )1309-1380( 
بازيگر

2/8- تولد حسين شاکري )1347(
 نويسنده و منتقد

2/9- تولد اسماعيل صدقياني )1302-1382( 
بازيگر و کارگردان 

2/9 - تولد مرتضي هواسي )1349( 
وکارگردان نمايشنامه  نويس 

2/9 - تولد سينا دلشادي )1354( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

2/10- تولد آتيال پسياني )1336(
 بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان

2/10- تولد جابر عناصري )1324( پژوهشگر
2/10- تولد مژگان عيوضي )1358( 

طراح صحنه
2/11- تولد حميد سمندريان ) 1391- 1310( 

مترجم و کارگردان
2/12- تولد رضا ارحام صــدر )1302-1387( 

بازيگر
2/12-تولــد ارســالن پوريــا )1309-1373(

محقق و نويسنده
2/12- تولد فرزانه کابلي  )1328( بازيگر

2/12 - تولد رامك مرداني )1355( بازيگر
2/13- تولد پيام فروتن )1352( طراح صحنه

2/14/ تولــد علي حاج علي عســگري )1322( 
کارگردان

14/ 2- تولد حسن اسدي )1354(
 پژوهشگر و کارگردان

2/14- تولد داوود فرماني)1354(بازيگر
2/15- تولد مهرداد طوسي )1338(

کارگردان و بازيگر
2/16- تولــد جعفــر بزرگــي )1296-1389( 

بازيگر
2/16- تولد عالءالدين قاسمي )1332( 

تعزيه خوان
2/16- تولد ادنا زينليان )1333(

 طراح صحنه و لباس
16/ 2- تولد مهدي حاجيان )1356( بازيگر

2/17- تولد مرتضی کاظمی ) 1336 (
 معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

) 1382 - 1376 ( 
2/18- تولد عزت ا...  مهرآوران)1328(

 بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان
2/19- تولد الله تقيان )1326( 

محقق، مترجم و بازيگر
2/20-  تولدحسين محمدي )1343(

 بازيگر و کارگردان
2/20 - امين فرحی )1353(



زاد روز هنرمندان ایران

رئيس انجمن هنرهای نمايشی خراسان شمالی
2/20- تولد پيام دهکردي )1356( بازيگر

2/22- تولد صاحب آهنگر ) 1361 ( 
کارگردان و بازيگر 

2/23- کريم اکبري مبارکه )1332( 
بازيگر و کارگردان

2/24- تولد کامبيز صميمي مفخم
 )1376-1336( طراح عروسك و کارگردان 

2/24- تولد محمد حســين ناصر بخت )1343( 
کارگردان و پژوهشگر

2/25/ تولد محمود اخي )1324( کارگردان
2/26- تولد امير دژاکام )1341( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
27/ 2- تولد رحيم موسويان )1352( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
2/27-تولد جواد انصافی )1352( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان

 خرداد

3/1 - تولد علي باسره )1335( 
بازيگر و کارگردان

3/1- تولد علي شکري )1356( کارگردان
3/1- تولد علی مراد خانی )1337 ( معاون هنری 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی )1396- 1392 (

3/2- تولد مهــري وداديــان ) 1396- 1315( 
بازيگر

3/2- تولد علي تفضليان )1329(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

3/2- تولــد مهرداد رايانــي مخصوص )1348( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

3/2- تولد حميد آذرنگ )1351(
 منتقد، نمايشنامه نويس و کارگردان و مدير فرهنگي

3/4- تولد احمد دامود )1318( 
کارگردان، مترجم و بازيگر

3/4/ تولد سعيد نجفيان )1350( کارگردان
3/5- تولد هوشنگ قوانلو ) 1326 ( بازيگر 

3/5- تولد حسين فرخي )1338( کارگردان
 )1328( ابراهيميــان  فرشــيد  تولــد   -3/6

نمايشنامه نويس، منتقد و مترجم
3/8- تولد شهال حائري )1337( مترجم

3/9- تولد احمد قهرماني )1328( کارگردان
حشــمت ا...  قاســمي )1336(  3/9-تولــد 

بازيگروکارگردان
3/10- تولد فخری خوروش ) 1308 ( بازيگر 

  )1329( فتحعلي بيگــي  3/10-تولــدداود 
پژوهشگر، نمايشنامه نويس،کارگردان و بازيگر

)رئيس انجمن هنرهای نمايشی  البرز(
3/10-تولــد صمــد چيني فروشــان)1330(

مترجم،منقد و نويسنده
10/ 3- تولد محمد عبدالملکي )1331( 

بازيگر و کارگردان

3/10- تولد حسن سرچاهي )1347(
 کارگردان و بازيگر

3/10- تولد احمد مهرانفر )1353( بازيگر
 )1353( برفــي  جمــال  تولــد   -3/10

نمايشنامه  نويس وکارگردان
3/10- تولــد حميدرضــا مير آخــور )1358( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
3/11-تولد پرستو گلستاني )1350( بازيگر

3/12- تولد وحيد آقاپور ) 1357 (
 بازيگر و کارگردان 

3/13- تولد اسماعيل شنگله )1315( بازيگر
3/14 - تولد عليرضا پارسي )1338(

 نمايشنامه نويس و کارگردان
3/14- تولــد ســمانه زنــدی نــژاد ) 1363 ( 

کارگردان 
3/15/ تولــد ســيد صــادق فاضلــي )1342( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
3/15- تولد سامان ارسطو )1346( بازيگر

 )1352( ثمينــي  نغمــه  تولــد   -3/15
نمايشنامه نويس

15/ 3- تولد حميد رحمتي )1363( بازيگر
3/17- تولد مرضيه برومند )1330( کارگردان

3/17- تولد علي غالمي )1330(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

3/17- تولد جواد اعرابي)1338(بازيگر
3/17- تولد هانيه توسلی )1358 ( بازيگر 

3/18- تولد جهانگير الماسي )1334( بازيگر
3/18- تولد صابر ابر ) 1363 ( بازيگر
3/20- تولد کيوان نخعی )1346( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
3/20 - عليرضا سلمان نژاد)1352(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  سيستان و بلوچستان
3/21- تولد محمدرضا خاکي )1329( 

مترجم و کارگردان
3/21- تولد افروز فروزند)1347( 

نمايشنامه نويس
3/22- تولد بيژن مفيد 22 خرداد

)  1363- 1314( نمايشنامه نويس و کارگردان
3/22- تولــد عبدالحــي شماســي )1333( 

نمايشنامه نويس
3/22- تولد سيداشــرف طباطبايــی )1333( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی
)1393-1394( 

3/23 - تولد بابك دقيقي )1357(
 بازيگر و کارگردان

3/25- تولد ستاره اسکندري )1353( بازيگر
25/ 3 - تولــد ســولماز همــت زاده )1358( 

کارگردان و بازيگر
3/26- تولد باقرصحــرارودي )1321-1393( 

بازيگر
3/28- تولد خسرو احمدي )1342( بازيگر
3/28- تولد حميرا رياضي )1346( بازيگر

 )1356( جندقــي  حمدرضــا  تولــد   -3/28
کارگردان

3/29- تولد رضا کيانيان )1330(
 بازيگر و طراح صحنه

3/30- تولد عزت ا...  انتظامي )1303( بازيگر
3/30- تولد مژده شمسايي)1347( بازيگر

3/31-تولد محمد علي خبري )1334(
مدير فرهنگی

3/31- تولد احمد مرادي حقيقي )1340(بازيگر
3/31- تولد شهره لرستاني )1345( بازيگر

 تير

4/1- تولد حسين پاکدل )1338( 
وکارگردان  نمايشنامه نويس 

4/1- تولدحسين طاهری)1338(
مدير کل هنرهای نمايشی)1392-1393(

4/1- تولد علي شريفي )1344( 
وکارگردان نمايشنامه  نويس 

)رئيس انجمن هنرهای نمايشی  خراسان جنوبی(
4/1- تولد هادي حوري )1345( 

نمايشنامه نويس
4/1- تولد داريوش رعيت )1346( 

نمايشنامه نويس
4/1 - تولد عبيد رستمي )1349( 
نمايشنامه نويس ، بازيگروکارگردان

)رئيس انجمن هنرهای نمايشی  کردستان(
4/1- تولد سعيد آهنگران مقدم )1351(

 بازيگر ، کارگردان و محقق
1/-4 تولــد رضا ولــي پور دهکــردي )1351( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
4/2- تولد پرويز پرستويي )1334( بازيگر

4/2- تولد ابوالقاسم خشرو ) 1337 (
 معاون هنری وزارت فرهنگ وارشــاد اســالمی 

) 1376 - 1369(
4/2- تولــد ابراهيــم گلــه دارزاده )1358( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی 
)1391-1393(

4/4- تولد ميالد اکبرنژاد )1354 (
 نمايشنامه نويس 

4/5- تولد محمد مهناني )1328(
 بازيگر و مدرس

4/6- تولد عطاءا صفرپور )1324( 
بازيگر و کارگردان

4/6- تولد فريدون واليی ) 1351 (
 نمايشنامه نويس و کارگردان 

4/7 - حجت سيد عليخانی )1340(
تهيه کننده و کارگردان

4/7- تولد حميد ابراهيمي )1349( 
بازيگر و کارگردان

 )1349( برهاني مرنــد  نــادر  تولــد   -4/8
نمايشنامه نويس و کارگردان



4/9- تولد فرشته صدرعرفايي )1341( بازيگر
4/10- اصغر نوبخت )1337(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  قم
4/10- تولد هرمز هدايت )1324( بازيگر

4/10- تولد سيد مهرداد رضايي )1348( بازيگر
4/10- تولد محمد سيمزاري )1349( بازيگر

صمصامــي)1354(  فاطمــه  4/10-تولــد 
بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان

4/10- مهدي پاکدل )1359( بازيگر
4/13 - تولــد مرتضي ســياه تيــري )1335( 

کارگردان
4/13- تولد مسعود پاکدل )1350(

 عکاس و بازيگر
4/14- تولد علي عمراني )1339( بازيگر

4/14- تولد شهال کوهستاني )1345( کارگردان
4/15- تولد محسن قبادي )1316( بازيگر

4/15- تولــد رضــا فياضــي )1332( بازيگر و 
کارگردان

4/16- تولد داريوش موفق )1348( بازيگر
4/16- تولد کاوه مهدوی ) 1357 (

 نمايشنامه نويس
4/17- تولد بهروز بقايي )1332( بازيگر

4/17- تولد شهرام زرگر )1344( مترجم
4/19 - تولــد عبــاس بني عامريــان )1317( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
4/19- تولد ســيدوحيد فخرموسوي )1354( 

بازيگر وکارگردان 
4/20- تولــد مهــدی فخيــم زاده )1331( 

کارگردان، بازيگر و مترجم
4/23- تولد نصير ملکی جو ) 1363 ( کارگردان  

4/24- تولد فرناز بهزادي )1328( 
کارگردان و طراح عروسك

4/24-تولد     اسماعيل همتي)1334( 
پ ژوهشگر و نمايشنامه  نويس

4/25- تولــد داود رشــيدي )1312-1395( 
مترجم، کارگردان و بازيگر

4/25- تولد داريوش گراوندي )1330( بازيگر
4/26- تولد فريندخت زاهدي )1333(

 محقق و مترجم
4/26- تولد حسين مهکام )1359( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
27/ 4- تولد محمد درند )1356( کارگردان

)رئيس انجمن هنرهای نمايشی  کرمانشاه(
4/28- تولد پرويز بشردوست )1329( 

نمايشنامه نويس
4/28- تولد وحيد لك )1353(

 نويسنده و کارگردان
4/29-محسن پوشايی)1324(

بازيگر و کارگردان
4/29-خسرو به آيين )1335(کارگردان و بازيگر

4/31- تولد حبيب پورسيفي )1323( بازيگر
4/31- تولد يحيي ديواني )1324( بازيگر

 مرداد

5/1- تولد مظفر قرباني نژاد )1336( تعزيه خوان
5/1- تولد محمد حمزه زاده)1335( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی
)1389-1390( 

5/1- تولد مريم کاظمی ) 1342 (
 کارگردان و بازيگر 

5/1 - حميدرضا کاشانی )1347(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی کرمان

5/1- تولد جليل رفيعي )1350(
 نمايشنامه  نويس وکارگردان

5/2 - هوشنگ جمشيديان )1339(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  اصفهان

5/2- تولد مصطفی محمودی )1350( 
منتقد و نويسنده

5/2- تولد آرونددشت آراي )1360( کارگردان
5/3 - ميثم زندی )1359(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  مازندران
5/3- تولد ميالد نيك آبادی ) 1364 ( کارگردان

5/5- تولد داريوش ارجمند )1323( بازيگر
5/5 - تولد مرتضي کوراغلي )1335(

 بازيگر و کارگردان
5/5- تولد بهزاد صديقي )1348( 

منتقد و نمايشنامه  نويس
5/5 - تولــد محســن حســين زاده )1353( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
5/6- تولد شکر خداگودرزي )1339(

5/7 - تولد احمد مينايی )1327(
 بازيگر و کارگردان و نويسنده

5/7 - تولد ابراهيم مطيعي )1327( 
نمايشنامه نويس و پژوهشگر

5/7- تولد رحيم نوروزي )1346( بازيگر 
5/7- تولد شيوا مسعودي )1353( 

پژوهشگر و مترجم
5/8- تولد پوپك گلدره )1385-1350( بازيگر

5/8- تولد ساناز بيان )1362 (
 نمايشنامه نويس و کارگردان

 )1347( قــراري  عبدالرضــا  تولــد    -5/9
نمايشنامه  نويس وکارگردان

5/10- تولد محمود دولت آبادي)1319( 
بازيگر، نمايشنامه نويس و رمان نويس

5/12- تولــد محمــد قاضــي )1292-1376( 
مترجم

5/12- تولد جالل تهراني )1347(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

5/13-تولد سيروس همتي )1351( 
وکارگردان  نمايشنامه نويس 

5/14- تولد ژاله علو )1306( بازيگر
5/14- تولد جالل ستاري )1310(

 مترجم و محقق

5/14-تولد صادق عاشورپور )1332( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

5/14- تولد حميد پورآذري )1347( کارگردان
5/15 - تولد فيروز بهجت محمدی

 )1387-1315(بازيگر
5/15- تولد پرويز تاييدي )1316(

 مترجم، نويسنده و کارگردان
5/15- تولد محمود قبه زرين )1319(

 نمايشنامه نويس و کارگردان
5/15- تولد سعيد خيرالهي )1359( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
)رئيس انجمن هنرهای نمايشی ايالم(
5/18- تولد رحمت اميني )1350( 
منتقد ، نمايشنامه  نويس و کارگردان

5/18- تولد هومن اليق )1379-1354( بازيگر
5/19- تولد ملك جهان خزائي )1328(

 طراح صحنه و لباس
5/20- تولد امين تارخ )1332( بازيگر

5/20- تولد افشــين خورشيد باختري )1345( 
منتقد، پژوهشگر و بازيگر

5/20- تولد فاتح بادپرو ا )1350( کارگردان
5/21- تولد مهرا نه مهين ترابي)1336( بازيگر

5/22- تولد شيرين بزرگمهر )1326(
 مترجم و کارگردان

5/23- تولــد علــي حاتمــي )1323-1375( 
نمايشنامه نويس وکارگردان 

5/23- تولــد محمدامير ياراحمــدي )1331( 
نويسنده

5/23- تولد عباس شادروان )1335( 
مترجم، کارگردان و نمايشنامه نويس

5/23/ تولــد عبدالرضــا ســواعدي )1347( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

5/24- تولد سعدي افشار )سعدا...  زحمت خواه(
)1313- 1392( بازيگر

5/25- تولد بهناز جعفري )1353( بازيگر
5/25- تولــد نصــرت ا... مســعودي )1332( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
5/27- تولــد هالــه مشــتاقی نيا ) 1358 ( 

نمايشنامه نويس 
5/28- تولد مهدي مکاري )1348( کارگردان

5/28- تولد ندا هنگامي )1356( کارگردان
5/30- تولد فرزان سجودي )1340(

 زبانشناس و پژوهشگر
5/31- تولد آشا محرابی )1352( بازيگر

5/31- تولد علي هاشمي )1356( کارگردان

 شهريور

6/1- تولد گوهر خيرا نديش )1333( بازيگر 
6/1- تولد حسين مهرآذين )1329( کارگردان

6/1- تولد عبدالرضا حياتي )1332(
 نمايشنامه نويس و کارگردان



6/1- تولد محمد حسين ايمانی خوشخو
 )1339( معاون هنری وزارت فرهنگ وارشــاد 

اسالمی )1389 - 1383 (
6/1-تولد قدرت ا... فتحي )1341( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
6/1- تولــد علي اصغــر خطيــب زاده )1344( 

نمايشنامه  نويس،بازيگروکارگردان
6/1- تولد صابر دل بينا )1347( 

نمايشنامه  نويس و کارگردان
6/1- تولد نرمين نظمي )1352( طراح صحنه

6/1- تولــد  ناصــر کريمــي نيــك )1353( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

6/1- تولد توحيد معصومي )1354(
کارگردان و بازيگر

6/1- تولد ناصرحبيبيان ) 1359 (
 نمايشنامه نويس و کارگردان 
6/2- تولد  قادر آشنا)1344( 

مدير فرهنگی
6/2- تولد  جالل برفي )1350( بازيگر

6/2-تولد عدالت فرزانه )1357(
کارگردان و نمايشنامه نويس

6/3- تولد مرتضي آرا )1320( کارگردان
6/3- تولد علي فرحناك )1351( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان 
6/4- تولد اکبر عبدي )1339( بازيگر
6/5 - تولد محمد رضا زندي )1331(

 بازيگر و کارگردان
6/5- تولد سيد مجيد پرهيز )1342( کارگردان

6/5- تولــد احمدرضا رافعــي بروجني )1352( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

6/6- تولــد ســيد  مهــدي شــجاعي )1339( 
نمايشنامه نويس و پژوهشگر

6/7 - تولد رمضان اميري )1323( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

6/7- تولد محمد احمدي )1330( 
نمايشنامه  نويس و کارگردان

7 /6 - تولد سعادت ا همت زاده )1339( بازيگر
6/7 - تولــد محمــد رضــا ســميع )1346( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
6/8- تولد امير اثباتي )1335(

 طراح صحنه و لباس
6/9- تولد سهيال رضوي )1333( بازيگر

6/10- تولد حســين احمدي نســب )1328( 
کارگردان

6/10- تولد فرهاد مهندس پور )1339( 
نويسنده و کارگردان

6/10- تولد سيما تيرانداز )1353(
 بازيگر و کارگردان

6/10- تولد امير جعفري )1353( بازيگر
6/10- تولد رويا ميرعلمی ) 1357 ( بازيگر

6/11- تولد منيژه محامدي )1323(
 مترجم و کارگردان

6/11- تولد محمود فرهنگ )1332( 
کارگردان و بازيگر

6/11-تولد علي منتظري )1337(
 رئيس مرکز هنرهاي نمايشي ) 1366-1371(

6/11 -تولد محمد ياقوت پور )1357( 
رئيس انجمن هنرهای نمايشی خوزستان

6/14- تولد محمد جواد کبودرآهنگي )1338(
 )1335( زاده  حبيــب  ا..  روح  تولــد   -6/14

نمايشنامه  نويس وکارگردان
6/14- تولد  نادر فالح )1352(

 بازيگر و کارگردان
6/15-تولد پيمان شريعتی ) 1351 ( بازيگر
6/15- تولد فرزين صابوني )1354( بازيگر

17/ 6- تولد احمدرضا قرباني )1348(
 بازيگر و کارگردان

6/17- تولد نسيم ادبي )1353( بازيگر
6/17- تولد ستاره پسيانی ) 1364 ( بازيگر 

6/18- تولد جالل تجنگي )1354( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

6/19 - تولد محمد لطفي )1343( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

6/20- تولد پرويز پورحسيني )1320( بازيگر
6/20- تولد رضا ژيان )1328-1381(

 بازيگر و کارگردان
 )1353( کيانــي  حســين  تولــد   -6/20

نمايشنامه نويس و کارگردان
6/20- تولــد يعقوب صديق جمالــي )1353( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
6/20 - تولــد جهانشــير ياراحمــدي )1352( 

بازيگر و پژوهشگر
)رئيس انجمن هنرهای نمايشی بوشهر(

21/ 6- تولد هوشنگ معتمدي )1312(
 بازيگر و طراح صحنه

6/21- تولد محمد چرم شير )1339( 
نمايشنامه نويس

6/22 - اميرحسين شفيعی )1363(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  تهران
6/24- تولد مريم سعادت )1337( 

بازيگر و کارگردان
6/24- تولد حسين سليمي )1342(  

رئيس مرکز هنرهاي نمايشي ) 1376-1379(
6/24- تولد کيو مرث مرادي )1351( کارگردان
6/25 - تولد مهين شهابی   )1389-1315(بازيگر

6/25- تولد هوشنگ توکلي )1327( بازيگر
6/25 - تولدرضا کمال علوي )1336( کارگردان

6/25-تولد سعيد بهروزي )1339(
 نمايشنامه نويس،بازيگروکارگردان

25/ 6- تولــد حســين عبــاس زاده )1349( 
نمايشنامه  نويس ،کارگردان و بازيگر

25/ 6- تولد فرزاد صفدري )1350( 
نمايشنامه  نويس

6/25/ تولد محسن سراجي )1350(

 بازيگر و کارگردان
6/26 - تولــد فريبــا چوپــان نــژاد )1345( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
6/26-تولد ســيد صــادق موســوي )1358( 

مديرفرهنگي 
6/27- تولد فرهاد آئيش )1331(

 بازيگر، نمايشنامه نويس و کارگردان
6/27-تولــد محمدمهــدی خاتمــی)1348( 

مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی 
)1390-1391(

6/27 - تولــد محمد مهدي خاتمــي )1348( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

6/27- تولد الهام پاوه نژاد )1350( بازيگر
28/ 6- تولد محمدرضا صميمي )1325( بازيگر

6/28- تولد بهروز غريب پور )1329( 
پژوهشگر، نمايشنامه نويس و کارگردان

6/28 - سيد محمدحسين مرعشی پور )1365(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی منطقه آزاد   اروند

6/29- تولد سعيد ذهني )1346( آهنگساز
6/30- تولد مهدي رحيميان)1319( بازيگر

6/30- تولد حســين مسافر آســتانه )1339( 
نمايشنامه نويس، کارگردان و بازيگر

6/30- تولد اصغر خليلي )1355(
 کارگردان و نمايشنامه نويس 

6/30- تولد محمد عرب اسدي )1356( 
کارگردان و بازيگر

6/30- تولــد محمد باقر نباتــي مقدم )1357( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

6/30- تولد رضا مهدی زاده ) 1357 (
 طراح صحنه و لباس 

31/ 6- تولد علي عابدي )1349( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

6/31- تولد احسان ملکی ) 1360 ( کارگردان 

 مهر

7/1- تولد ولي ا... ترابي )1315-1392(
 نقال

7/1 - حسن پاروکش صياد )1351(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  قشم

7/1 - تولد مهدي ثاني )1324(
 بازيگر و کارگردان

7/1- تولد مسعود موسوي )1337( 
منتقد و کارگردان

7/1- تولد سيدغالم اورازاني )1335( 
بازيگر و کارگردان

7/1- تولدحسين اقباليان )1339( کارگردان
7/1- تولــد محمدعلــي پير ســبزي )1349( 

کارگردان
7/1- تولــد اميرحســين نــوروزي )1349( 

کارگردان
7/1- تولد پريسا مقتدی )1349(

زاد روز هنرمندان ایران



 بازيگر و کارگردان
7/1- تولد کوروش زارعي )1350(

 بازيگر و کارگردان
7/1- تولد علي دانش )1350(بازيگر

7/1- تولد علي سلطاني )1353( پ ژوهشگر
7/1 - تولد ليال خرمايي پور )1358( بازيگر

7/2- تولد سيامك احصايي )1336( 
طراح صحنه و لباس

7/2- تولد محسن ســليماني فارساني )1348(
نمايشنامه  نويس ، کارگردان و بازيگر

7/3-تولد علي نرگس نژاد )1359( کارگردان
7/4- تولد فردوس کاوياني)1320( بازيگر

7/4- تولد هما روستا ) 1394- 1325(
 بازيگر، مترجم و کارگردان

7/5- تولد محمد مساوات ) 1362 ( 
کارگردان و نمايشنامه نويس

7/7-  تولد حسن پاروکش صياد )1351(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی قشم

7/9- تولد احمد آقالو )1387-1328( بازيگر
7/9- تولد سعيد کشــن فالح )1335-1396( 

کارگردان
7/10- تولد اکبر رادي )1318-1386( 

نمايشنامه نويس 
7/10 -تولد ولي شير اندامي )1318( 

کارگردان و بازيگر 
7/10-تولد حميد جبلي )1337( بازيگر

7/12- تولد علی پويان ) 1323 (
 نمايشنامه نويس  و کارگردان 

7/12- تولد حسن دادشکر )1326(
 کارگردان و بازيگر

7/13- تولد آزاده پورمختار )1333(
 کارگردان و طراح عروسك

7/15- تولد خسرو پاياب )1322(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

7/15- تولد داريوش مودبيان )1338( 
مترجم، کارگردان و بازيگر

15/ 7- تولــد  نصــرت ا... ســپهر )1343( 
نمايشنامه نويس

7/16- تولد رضاکرم رضايــي )1389- 1316( 
مترجم ، نمايشنامه نويس ، کارگردان و بازيگر
16/ 7- تولد ايرج محرمي )1355( کارگردان

7/17- تولد ناصر عرفانيان )1339( عکاس
7/19- حامد اويسی )1360(

نويسنده و کارگردان
7/19- تولد جمشــيد شــاه محمدي )1316( 

بازيگر 
20/ 7- تولد صفر روحي نامقي )1332( بازيگر
20/ 7 تولد محمدرضا شجريان )1336( بازيگر

7/20- تولد افشين هاشمي )1354(
 بازيگر و کارگردان

7/21- تولد کاظم بلوچي )1335(
 بازيگر و کارگردان

22/ 7- تولد حسين راضی ) 1323( 
مديرعامل انجمن هنرهای نمايشی )1387-1389(

 )1335( تيمورپــور  شــهريار  تولــد   -7/24
چهره پرداز

7/24- تولد ماندانا کريمي )1347( کارگردان
7/24- تولــد اميــر کرباليــی زاده ) 1358 ( 

بازيگران
7/27- تولد انوشــيروان ارجمند ) 1393- 1327( 

بازيگر
7/27- تولد ناصح کامکاري )1342( کارگردان

7/26- تولد چيستا يثربي )1347( 
نمايشنامه نويس

7/28- تولد حميدرضا افشار )1334(
 مترجم و کارگردان

7/28- تولد حسين محب اهري )1335( بازيگر
7/29-تولد مجيد شريف خدايي )1343(

 رئيس مرکزهنرهاي نمايشي) 1379-1382(
30/ 7- تولــد صديقــه شــريف پــور )1326( 

نويسنده و منتقد
 آبان

8/1 - تولــد غالمحســين دريانــورد )1342( 
نمايشنامه نويس

8/3- تولد محمود استاد محمد )1392 - 1329( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

8/4- تولد عباس جهانگيريان )1333(
 نويسنده و پژوهشگر و منتقد

8/4- تولد بهرام ابراهيمي )1334( بازيگر
8/4- تولد نيکو خردمند) 1389- 1311( بازيگر

8/8 - تولد محمدرضا صاحب جالل )1344(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی  يزد

8/10- تولد مرتضــي احمدي )1393- 1303( 
بازيگر 

8/10- تولد علي سليماني سرنسري )1350( 
بازيگر 

8/12- تولد تاجبخش فنائيان )1329( 
کارگردان 

8/12 - تولدحجت ا... سبزي )1338( 
وکارگردان نمايشنامه  نويس 

8/13- تولد سعيد شاهپوري )1340( 
نمايشنامه نويس  و کارگردان

8/13- تولد محمد رمضاني )1343(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

8/13- تولد فرهاد رحمان زاده )1345( بازيگر
8/14- تولد منصور حميدي )1328( کارگردان

8/17 - هادی اسالمی )1318-1373(
بازيگر و کارگردان

8/19- تولــد محمــد ابراهيميــان )1325( 
نمايشنامه نويس 

8/19- تولد منصور خلج )1329(
 مترجم، پژوهشگر، کارگردان و بازيگر
8/19- تولد منوچهر اکبرلو )1341( 

پژوهشگر، منتقد و نويسنده
8/19- تولد جابر رمضانی ) 1367 (

 کارگردانی و نمايشنامه نويسی
8/20- تولد دنيــا فنــی زاده ) 1346-1395( 

عروسك گردان
8/21- تولد مهــري مهر نيــا )1387 - 1305( 

بازيگر
8/21- تولــد علی اصغــر راســخ راد ) 1345 ( 

کارگردان
8/22- تولد گالب آدينه )1332( 

بازيگر و کارگردان
8/23- تولــد مهــدي فــروغ )1290-1387( 

مترجم و کارگردان
8/23- تولد سيدحسين فدايي حسين )1345( 

نمايشنامه  نويس و پژوهشگر
8/23- تولد سپيده نظري پور )1350( 

کارگردان و بازيگر
8/24- تولــد محمدرضا کوهســتاني )1359( 

نمايشنامه نويس
8/25- تولد حسن پارسايی )1331(

 منتقد و نويسنده
8/25-عليزاده گماری )1350(

بازيگر
8/26- تولد آرش دادگر )1352( کارگردان

8/27- تولد فاطمه معتمدآريا )1340( بازيگر
8/27- شهرام نوشير )1346(
 نمايشنامه  نويس و کارگردان

8/28- طاها عبدخدايي )1326(
 رئيس مرکز هنرهاي  نمايشي )1361-1366(

8/30 - محمدرضا صاحب جالل )1344(
رئيس انجمن هنرهای نمايشی يزد

8/30- تولد مائده طهماسبي )1336( بازيگر

 آذر

9/1- تولد داريوش اسد زاده ) 1302 ( بازيگر
9/1 تولد ايرج صغيري )1325(

 نمايشنامه  نويس وکارگردان
9/1- تولد فرخ نعمتي )1330( بازيگر

9/1- تولــد جواد ذوالفقــاري )1390 -1331( 
کارگردان و مترجم

9/1- تولد عليرضا اوسيوند)1336( بازيگر 
9/1/ تولد زهره عباسي زاده )1348( بازيگر

9/1- تولد    سيدرضي محمودي )1349(
نمايشنامه  نويس،کارگردان و بازيگر

9/2- تولد علي زارعي )1341(
 کارگردان و بازيگر

9/5- تولــد خســرو حکيــم رابــط )1309( 
نمايشنامه نويس

9/5- تولد خسرو خورشيدي )1311(
 طراح صحنه

9/5- تولد محمدرضا الوند ) 1343 



 نويسنده و کارگردان
9/5- تولد ايوب آقاخاني )1354( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
9/5- تولد سروش طاهری ) 1358 ( بازيگر 
9/6- تولد جمشيد مشايخي )1313( بازيگر

9/6- تولد صادق هاتقي )1323(
 بازيگر و کارگردان

9/6  تولد عبدالرضا ثامري )1347(
 نمايشنامه نويس و کارگردان

9/7- تولد رضا لنکراني )1309( تعزيه خوان
9/7- تولد حميد امجد )1347(

 نمايشنامه نويس و کارگردان
10/ 9- تولد فاطمه سرلك )1357( 

بازيگر و کارگردان
9/12- تولــد فرهــاد ناظــر زاده کرماني)1326( 

نويسنده و پژوهشگر
9/14- تولد علــي ارحام صــدر )1386- 1313( 

بازيگر
9/15- تولد بهرام شاه محمدلو )1329(

 بازيگر و کارگردان
9/16- تولد مرتضی يوسف دوست ) 1323 ( طراح 

صحنه
9/16- تولد مهدي هاشمي )1325( 

بازيگر و کارگردان
9/16 - تولد مهدي جعفري )1361( بازيگر

9/17- تولد الهام کردا ) 1357 ( بازيگر
9/19-تولد هوشنگ هيهاوند )1338( 

بازيگر، کارگردان ومنتقد
9/20- تولد حسين سبحاني )1352( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
9/20 - تولد مسلم سليمانيان )1357( 

نمايشنامه  نويس وکارگردان
9/22- تولد اسماعيل خلج )1324( کارگردان 

9/22 - تولد حسن عابدي )1351( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

9/24- تولد محمود عزيزي )1323(
9/24- تولد مهوش افشارپناه )1328( بازيگر

24/ 9- تولد اميد عزيزي )1352(
 بازيگر و کارگردان

9/25- تولد محسن شاه ابراهيمي )1333( 
طراح صحنه و لباس

9/25- تولد ناهيد مسلمي )1334( بازيگر
9/25/ تولد شهرام خدايي )1344( کارگردان

9/27- تولد مهدي فتحي )1382-1318( بازيگر
9/27- تولد اصغر همت )1331( 

بازيگر و کارگردان
9/27- تولد روزبه حسينی )1357( 

منتقد و نويسنده
9/28- تولد ثريا قاسمي )1319( بازيگر

9/29- تولد مسعود شاهي )1329(
 رئيس مرکز هنرهاي نمايشي ) 1371-1373(

9/29- تولد محمد رحمانيان )1341( 

نمايشنامه نويس  و کارگردان
9/29- تولد مهتاب نصيرپور )1344( بازيگر

9/30- تولد حميد شاه آبادی ) 1343 (
 معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

) 1389 -1392 ( 
 دي 

10/1- تولد نصرت کريمي )1303(
 بازيگر و کارگردان

10/1- تولد مجيد  امرايی )1348(
 کارگردان و پژوهشگر

10/1- تولد احمد واحــدي زاده ) 1331-1384( 
بازيگر

10/1- تولد هنگامه مفيد )1335( 
طراح عروسك و محقق

1/ 10- تولد کيانوش بهروزپور )1343(
1/ 10- تولد اکبر دانيالي )1355( بازيگر

2/ 10- تولد اسماعيل پاشايي )1337( بازيگر
10/2- تولد سيدجواد طاهري )1349( 

بازيگروکارگردان
3/ 10- تولد جمشيد داورپناه )1339( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
10/3- تولد اعظم بروجردي )1346( 

و کارگردان نمايشنامه نويس ّّ
10/5- تولد بهرام بيضايي )1317( 

پژوهشگر، نمايشنامه نويس و کارگردان
10/5-تولدمحمــد هادي نامــور )1328-1396( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
10/5- تولد هما جديکار )1333(

 پژوهشگر و مترجم
5/-10 تولد عليرضا زارعي )1338(

 بازيگر و کارگردان
10/5- تولد هومن برق نورد )1348( بازيگر

10/5 تولد-خسرو اميري )1353( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

10/6- تولد رضا رويگري )1325( بازيگر
10/6- شهادت حســين قشقايي )1327-1357( 

نويسنده
10/9- تولد مسعود دلخواه )1336( کارگردان

10/10- تولد صمد واحدي زاده )1340( 
کارگردان و بازيگر

10/10- تولد رضا جوشعار )1352( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

10/11- تولد مريم معترف )1324(
 کارگردان و بازيگر

10/13- تولد رضا ثروتی ) 1362 ( 
کارگردان ، نمايشنامه نويس و طراح صحنه

10/14- تولد يوسف صديق )1328(
 پژوهشگر و کارگردان

10/14- تولد محمد اطبايي )1340( 
کارشناس حوزه بين الملل

10/14- تولد فريبا کامران )1346( بازيگر

10/14- تولد آرش عباسي)1356( 
نمايشنامه نويس

10/15- تولد خسرو شهراز )1330(
 بازيگر و کارگردان

10/15-تولد اسد صادقي )1329( کارگردان
10/15- تولد شهين عليزاده ) 1334 ( بازيگر

10/15- تولد مهدی شفيعی )1353( 
مدير کل هنرهای نمايشی 1393

10/17-تولد اشکان خيل نژاد)1367( 
بازيگر،کارگردان و طراح صحنه و لباس

10/18- تولد خيراهلل تقيانی پور ) 1362 ( 
کارگردان 

10/19- تولد هواس پلوك )1332( 
نمايشنامه  نويس وکارگردان

 )1331( زاده  فخيــم  مهــدي  تولــد   -10/20
نمايشنامه نويس و کارگردان

10/20- تولد جواد عزتی ) 1360 ( بازيگر 
10/21 - تولد شاهرخ مســکوب )1304-1384(

مترجم
10/21- تولد آزيتا حاجيان )1336(

 بازيگر و کارگردان
10/21- تولد حميد لطفي )1349( بازيگر

10/22- تولد جعفر والي )1312( بازيگر
10/22- تولد علي رفيعي )1317( 

کارگردان و طراح صحنه
10/22- تولد زهرا اسماعيلي )1352( بازيگر

 )1353( شــهدادي  احمــد  تولــد   -10/22
نمايشنامه  نويس وکارگردان

10/23- تولــد م.ا  به آذيــن )محمــود اعتمادزاده(
)1385-1293( مترجم

10/23- تولد نصرا..  قادري )1339(
 منتقد ، نمايشنامه نويس و کارگردان

10/24- تولد غالمحسين ساعدي )1314-1364( 
نمايشنامه نويس

10/25- تولد مجيد جعفري )1330( 
کارگردان و بازيگر

10/25- تولــد مجيد کاظــم زاده مژدهی ) 1359 (
نمايشنامه نويس و کارگردان

10/27- تولد افسر اسدی )1336( بازيگر
10/27- تولد سيد جواد هاشمي )1344(

 بازيگر و کارگردان
10/28- تولد محمد رضايي راد )1345(

 محقق ، نمايشنامه نويس  و کارگردان
10/28-محمد حسن معجوني)1347( 

نمايشنامه  نويس و کارگردان
10/29- تولد حسن باستاني )1340( 

نمايشنامه نويس
10/30- تولد داود کيانيان )1321( 

پژوهشگر، نمايشنامه نويس و کارگردان

 بهمن

زاد روز هنرمندان ایران



11/1- تولد بهزاد فراهاني )1323( 
نمايشنامه نويس ، کارگردان و بازيگر

11/1- تولد فريده گرمساري )1352(
 کارگردان و بازيگر

1/ 11- تولد خداداد خدام )1353( کارگردان
11/2- تولد اکبر زنجانپور )1323(

 بازيگر و کارگردان
2/ 11- تولد غالمرضا عزيزي)1328( 

بازيگر،نمايشنامه نويس و کارگردان
11/2/ تولــد علي اصغــر کهن قنبريان )1332( 

کارگردان
11/2- تولد اردشير صالح پور )1336( 

نويسنده و کارگردان
11/2- تولد کوروش نريماني )1348( 

نمايشنامه نويس و کارگردان
11/2-تولد رضا فوادي )1349(

 کارگردان و بازيگر
2/ 11- تولدرحمان هوشياري )1353(

نمايشنامه نويس
3/ 11-تولد احمد حبيب زاده )1330( کارگردان

11/3- تولد مسعود رايگان )1333( بازيگر
11/3-تولــد محمد رســول صادقــي)1356( 

نويسنده و منتقد 
4/ 11 -تولد مينا سياح )1340( بازيگر

11/6- تولــد محمــد نوروزي بابــادي )1330( 
کارگردان

11/6- تولد فرهاد شريفی ) 1348 ( بازيگر 
11/7 - تولد پرويز فنی زاده )1358-1316(بازيگر

11/8- تولد افسانه ماهيان ) 1352 ( کارگردان 
11/8- تولد يوسف باپيری ) 1359 ( کارگردان 

11/9 - عليرضا خمسه )1331(بازيگر
11/10 - خداداد خدام )1353(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  مرکزی
11/11- تولد علي عرب )1340( 

بازيگر و کارگردان
11/11- تولد رضا گوران )1358( کارگردان

11/12- تولد حسين کســبيان )1312-1385( 
بازيگر

11/12- تولد بهمن فرسي )1312( 
نمايشنامه نويس

 11/12- تولد محسن حسيني )1336( 
کارگردان و بازيگر

11/12- تولد حبيب رضايي )1348(
 بازيگر و کارگردان

11/13- تولد احمد نجوايي )1331( کارگردان
11/14- تولد غالمعلي رضايي )1331(

بازيگر و کارگردان
11/14- تولد محمد حيدري )1349( کارگردان

11/15- تولد علي نصيريان )1312(
 بازيگر ، نمايشنامه نويس و کارگردان

11/15- تولــد محمدرضا ابوالحســني )1338( 
کارگردان

11/15- تولد قاسم اسماعيلي )1353( 
نمايشنامه  نويس و بازيگر

11/16- تولد محمد ساربان )1326( بازيگر
11/16- تولد منصور براهيمي )1335( 

پژوهشگر و مترجم
11/18- تولد نگار عابدي )1350( بازيگر

11/19- تولد مجيد ميرفخرايي )1329( 
طراح صحنه و لباس

11/19 - تولد زهرا صبري )1345( کارگردان
11/20- تولد شهاب حسين پور ) 1363 ( کارگردان

11/21- تولد پريندخت عابدی نژاد ) 1338 ( 
طراح صحنه و لباس

11/21/ تولد محمد علي صادق حســني )1341( 
کارگردان

11/23-تولد آزاده انصاري )1350( کارگردان
11/24- رويا نونهالی ) 1341 ( بازيگر و کارگردان

11/25- تولــد عبدالرضــا بلوچ نــژاد )1340(
کارگردان و بازيگر 

11/27- تولد عباس جوانمرد )1307( کارگردان
11/27- تولد عليرضا مدني )1356(

 بازيگر و کارگردان
11/28- تولد داود دانشــور )1325( کارگردان و 

مترجم
11/29- تولد خسرو معين افشار )1331( بازيگر

 )1343( اميريــان  ســيمين  تولــد   -11/29
نمايشنامه نويس وکارگردان 

 اسفند

12/1- تولد فهيمه راستکار )1391 - 1311( 
بازيگر

1/ 12- تولدخسرو دستگير )1322( بازيگر
12/1- عظيم اسدي )1337(

 نمايشنامه  نويس وبازيگر
12/1- تولد ميکائيل شهرستاني )1341(

 بازيگر و کارگردان
12/1- مجيد سرسنگي )1346(

 پژوهشگرو مدير فرهنگي
12/2-مهين اسکويی )1309-1384(

کارگردان
12/2- تولد داود جاليي )1331-1382( 

نمايشنامه  نويس  وکارگردان
12/2- تولد همايون علي آبادي )1332( 

منتقد و پژوهشگر
12/3 - مصطفی اسکويی )1302-1384(

کارگردان
12/3- تولد سياوش تهمورث )1325(

 بازيگر و کارگردان
12/6- تولد رکن الدين خسروی

 ) 1395-1308 ( نويسنده، مترجم و کارگردان
12/6- تولد کمال الدين شفيعي )1315( 

کارگردان و مترجم
12/7- تولد فرخ غفاري )1300-1386(

 مترجم و کارگردان
12/7- تولد طهمورث دوستکام )1342( بازيگر

12/7- تولد شهره سلطاني )1351( بازيگر 
12/8- تولد اميرحسين آريان پور

)1380-1303( مترجم
12/9- تولد سعيد پورصميمي )1322( بازيگر

12/9- تولد داود داداشي )1340( بازيگر
12/9- تولد محمودرضا رحيمي )1348( 

کارگردان
12/9- تولد علي سرابي )1357( بازيگر

12/10- تولد سيد عظيم موسوي )1338( 
نمايشنامه نويس و کارگردان

12/10- تولد علي اصغر دشتي )1355( 
کارگردان

12/12- تولد انوش نصر )1318( بازيگر
12/12- تولد مرتضی ميرمنتظمی ) 1362 ( 

کارگردان
12/13- تولد نادر رجب پور )1331(

 کارگردان و طراح و کارگردان
12/13- تولد پانته آ بهرام )1348( 

بازيگر و کارگردان
12/14- تولد ا...  قلي نظري )1332(

 بازيگر و کارگردان
14/ 12تولدرضا سعيدي)1384-1338( بازيگر

12/15- تولد محمدعلی لطفی مقدم )1315(
نويسنده و کارگردان

12/15- تولد اتابك نادري )1349(
پژوهشگر، بازيگر و کارگردان

12/15- تولد علي اکبر عبدالعلي زاده )1354( 
نويسنده و منتقد 

12/15-تولد ابراهيم پشت کوهی)1355(
نويسنده و کارگردان

12/18- تولد سامان خليليان ) 1358 ( 
مديرفرهنگی

12/20- تولد رضا بابك )1324( بازيگر و 
کارگردان

12/20- تولد محمد بهرامي )1335(
 منتقد و نويسنده 

12/20- تولد محمد حاتمي )1340( بازيگر
12/21- درگذشت هاشم فياض

 )1383-1295( تعزيه خوان
12/21- تولد تينوش نظم جو )1352(

 مترجم و کارگردان
12/23- تولد ايرج زهري )1311 - 1391(

 منتقد و مترجم
12/23- تولد هوشنگ آزادي ور )1321( مترجم
25/ 12- تولد فرخ لقا هوشمند )1307-1388( 

بازيگر
12/25- تولد سروش خليلي )1315-1385( 

بازيگر
12/25-تولد سيروس گرجستاني )1325( 

بازيگر
12/27- تولد رويا تيموريان )1338( بازيگر

12/28- تولد علی تدين صدوقی )1342( منتقد
12/27 - اردشير کيانی )1344(

رئيس انجمن هنرهای نمايشی  کهگيلويه و 
بويراحمد

12/28- تولد محمد دشتگلي )1338( کارگردان
12/29- تولد کاظم هژير آزاد )1329( بازيگر
-/12- تولد اسماعيل داورفر )1311-1387(

بازيگر



ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1361/6/15آرياکيا آزاده)پرستو( 1

1354/6/2آکشته احمد2

1357/12/1ابراهيمی فرشته3

1345/11/11ابوالخيريان  علی 4

1351/10/27احمدی مرجان5

1349/9/11اخوت آذر6

1360/1/2اردستانی راحله7

1349/1/4استخر نگار8

1361/11/17اسکندرنژاد غزل9

1358/9/26اسالميان سرگل10

1351/5/8اصغری اکرم11

1347/1/3اعلمی محمدعلی12

1353/12/25اعلمی علی13

1363/7/29افراز مريم14

1353/3/24افشاری علی15

1357/3/22اقبال سارا16

1344/7/16اقبالی  مريم17

1363/11/23اقدامی سپيده18

1350/4/11امامی محمدرضا19

اميد است با انتشار فهرست تفكيكي اعضاي انجمن هاي 
مختلف خانه تئاتر- به همــراه تاریخ تولد- بتوانيم پل 
ارتباطي گســترده اي ميان فعاالن حوزه تئاتر برقرار 
كنيم .مبناي این فهرســت ها اعالم رسمي انجمن هاي 
خانه تئاتر است كه به لطف مسئولين خانه تئاتر  اسامی 

اعضای جدید انجمن ها به آن اضافه شده است .

قطعــًا این امــكان فرصت هاي رســانه اي و ارتباطي 
بيشــتري را براي تئاتر ایران تاميــن خواهد كرد. از 
موثرین انجمن ها تقاضــا داریم جاي خالي نواقص را پر 
كرده و از طریق پل ارتباطي ماـ  نشــاني الكترونيكي 
ســالنامهـ  در اختيارمــان بگذارند تا ســال آینده 

فهرست هاي كامل تري عرضه كنيم.

زاد روز اعضای خانه تئاتر

انجمن نمايشگران عروسکی خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1359/2/24امامی گواشين عذرا20

1363/6/21اميراقبالی سحر21

1356/6/30اميريوسفی منيره22

1364/7/16امينيان ستاره23

1350/11/23انصاری آزاده24

1360/3/17ايرانمنش مريم25

1353/3/31ايمانخانی محسن26

1350/2/28بابايی محمد27

1361/2/2باجالن سهيال28

1368/6/29باغبادی فاطمه)ريحانه( 29

1355/11/1باالخانی تبريزی مهتاب30

1354/9/13بحر العلوم طباطبايی عاطفه31

1360/6/20بحرانی محمد32

1355/6/29بختياری داوود33

1361/6/20بخشنده شيما34

1356/10/5بديعی  بنفشه 35

1352/12/2برزی مرضيه36

1330/3/17برومند مرضيه37

1335/1/15بزدوده عادل38

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1350/12/28بنی صدر سارا39
وفات1393/6/6

1357/12/27بهبهانی بهرام40

1346/7/26بهرام پور  فروزان41

1354/7/28بهروزی نيا زهره42

1328/4/24بهزادی فرناز43

1351/11/17پاکدست  علی 44

1355/11/2پالوچ پرويز45

1356/6/25پوراصغر عليرضا46

1361/2/12پورغالمحسين مرجان47

1333/7/13پورمختار آزاده48

1348/8/28پورمهدی  شادی49

1363/6/31ترابی حامد50

1355/8/23تقی پور ونداده محمدرضا51

1360/1/23تيموری مريم52

1337/7/10جبلی حميد53

1333/10/5جديکار هما54

1338/3/14جديکار فريبا55

1364/7/29جعفری الهام56

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1362/4/30جوادزاده سارا57

1358/5/15جوادی سهيال58

1357/7/4چراغی حاجت حسين59

1360/3/6حاجی طاهری هديه60

1348/12/11حاجی مراد پروانه61

1355/11/11حاجی زاده زهرا62

1347/4/3حجام زاده موسی63

1361/7/1حسنعلی هادی64

1367/6/26حسينی هانی65

1358/5/12حسينی ثانی ميثم66

1349/4/26حقيقی کيومرث67

1358/3/21خاکسار تهرانی مريم68

1360/10/1خداجوی هما69

1360/6/30خطيبی مهناز70

1363/6/20خنجری نسرين71

1326/7/12دادشکر حسن72

1344/1/1دليری فريبا73

1364/4/11ذبيحی حامد74

1367/11/25ذوالفقاری بهنود75



ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1331/9/1-                   ذوالفقاری جواد76
وفات 1390/2/7

1363/6/30راد رويا77

1348/7/16ربيعی حسين78

1349/11/15ربيعی حسن79

1345/1/2رحمتی قاسم80

1346/12/9رسايی هاجر81

1346/3/21رضايی  فرحناز82

1354/3/15روشن  روشنك83

1343/10/22رئيسی ماکيانی  فريبا84

1343/11/5زاده محمدی خديجه85

1349/2/25زاهدبيگی  فرزان86

1359/6/23زحمتکش حامد87

1350/5/9زمانی  افسانه88

1357/11/7زنجانی شبنم89

1358/6/16زينالی حسين90

1352/1/20زيوری کالشمی فاطمه91

1357/8/28ساری اصالنی پانته آ92

1359/7/1سازش هنگامه93

1364/4/26سربندی مونا94

1355/7/1سرمشقی مرضيه95

1337/6/24سعادت مريم1396

1365/11/18سعادت نفيسه)صبا( 97

1358/6/30سعيديان مرتضی98

1359/11/5سلطان احمدی امير99

1356/5/20سليم بيات شراره100

1357/1/28سوزنگر فاطمه101

1357/1/1سياحی کاظم102

10/11/  1348شريف زاده سيد آرش103

1359/9/12شاهمرادی مهديه سادات104

1357/12/21شريعتی مهرنوش105

1364/2/24شوقی مريم)تارا(106

1362/2/24شهبازی نگار107

1363/1/5شهدوست شقايق108

1350/5/11شهيدی  مريم109

1331/10/1شهيدی زهرا110

1313 وفات شيخ احمد خمسه ای رضا111
1392/7/15

شيخ احمد خمسه ای 112
1316/10/3مرتضی

1359/1/8شيرازی الهام113

1345/11/19صبری زهرا114

1359/6/30صادقپورمبارکه سميه115

1355/9/6صانعی اعظم116

1355/9/6صانعی کفاش اکرم117

1328/10/14صديق يوسف118

1348/1/31صفوی شيدا119

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1355/2/2صالحی همايون120

1359/11/4صمدی بنفشه121

1362/11/19صميمی مفخم آلما122

1331/2/14                     صميمی مفخم کامبيز123
فوت1376/10/20

1356/6/25طالبی الميرا124

1349/11/1طالبی جواد125

1364/6/19طاهری سيده بهار126

1357/11/14طريقی فاطمه )طليعه(127

1362/9/2طيار شراره128

1362/3/2عاقلی فرزانه129

1359/1/11عالی آرزو130

1350/10/13عباسی عارفه131

1360/5/15عباسی  فاطمه 132

1350/9/18عظيم پور تبريزی پوپك133

1356/4/12عظيمی رزناز134

1358/11/25عالء الدينی نرگس135

1351/1/30عليپور فرشيد136

1363/1/22عليمحمدی پريا137

1329/6/28غريب پور بهروز138

1361/6/20فربود همايون139

1362/2/23فرمانی ندا140

1343/1/27فالح پور سهيال141

1346/8/20فنی زاده دنيا142
فوت1395/10/8

1358/9/1قاسمی افشين143

1340/5/7کاظمی مجتبی144

1344/4/2کريم خانی فاطمه)ميترا( 145

1303/10/1کريمی نصرت اهلل146

1347/7/24کريمی ماندانا147

1324 وفات کشاورزی اردشير148
1388/1/3

1368/6/29کوهوند رعنا149

1366/10/24کهن رامين150

1362/2/18کيانی فر مونا151

1353/1/8کيانی هندی نيلوفر152

1359/6/30گلباز سميه153

1345/9/6لطفی مهدی154

1363/1/1لقمانيان محمد155

1359/10/13مالکی محمدرضا156

1362/1/8مالکی بهادر157

1348/5/16مالمير کبری)الله(158

1349/1/5مبرهن شهرزاد159

1360/10/20مجتهدی راد ليال160

1337/1/1محبوب مرضيه161

1358/1/7محسنی اردهانی سلما162

1330/12/2محمدی ايرج163

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1356/6/31محمدی گلزار164

1357/12/1محمدی اکرم)متين(165

1358/3/10محمدی شيراز آزاده166

1343/9/11محمديه طيبی ناديا167

1360/1/29مراديان غزاله168

1355/6/6مريدی زهرا169

1353/5/8مسعودی  شيوا170

1357/7/24مشکات مرتضی171

1361/3/14مشيدی فر شيما172

1360/4/29مصطفايی ميرآرش173

1359/5/6معاف سيدمجتبی174

1350/6/2معينی مريم175

1335/10/2مفيد  هنگامه 176

1359/11/30مولوی زاده منير177

1355/9/25مهديخواه بهناز178

1354/1/9مهديزاده نادری نگين179

1354/11/3مهرابی ليال180

1356/9/15مؤيدی فر آزاده181

1357/9/8ميرفخرايی نگار182

1351/1/2ميرمحمدخانی آفرين183

1353/5/20نادری فرحناز184

1360/4/19نادری سميه185

1366/8/10نادری مرضيه186

1369/6/28ناظری زهرا187

1352/11/17نامورآزاد مرجان188

1360/6/10نجفی ندا189

1326نعمتی شريف بيژن190
وفات 1391/5/24

1363/2/25نعمتی مقدم مهدی191

1368/12/13نعمتی مقدم پريسا192

1353/12/16نوحی کامليا193

1358/2/4نوری شاد نازيال194

1347/6/12وطنی جواد195

1326/7/20وفاداری يداهلل196

1363/6/12وفايی الهام197

1358/8/3هاشمی قوچانی هديه198

1361/6/5الهاميان مريم199

1363/6/21هدايت الکا200

1336/1/11هشيارسر سهيال201

1356/5/2ياقوتی نسيم202

1365/8/4يزدان پژو سميرا203

1359/3/24يزدانی  رضا204

1347/1/22يعقوبی زهرا205

کانون نمايشگران خيابانی 
خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1362/11/8آقاپور فريبا1

1347/11/20آقا کاظم شيوا2

1353/6/30آقاکاظم کتايون3

1358/8/28آل آقا پريناز4

1360/4/25اسماعيلی امير5

1360/2/26اسماعيلی جواد6

1355/3/6اصغری مهدی7

اصالنی سيدمحمد 8
امين

1360/7/19اويسی حامد9

1360/9/24ايزدی مصطفی10

1361/10/18باروتچی فهيمه11

1350/7/27باغبانی سعيد12

1354/6/5بهرامی مجيد13

1360/6/7بيدقی ميثم14

1358/9/11بيور عبداهلل15

1355/6/15پوالدوند محمودرضا16

1353/11/6پيروج حسين17

1354/1/1پيوند شاهد18

1349/2/17پيوند عليرضا19

1360/1/1جعفری حسن20

جنيدی ليال21

1369/2/26جی ناك فاطمه22

1362/4/6چاوشی عليرضا23

1356/4/4چهل اميرانی ابوذر24

1359/3/1حاتمی مسعود25

1353/10/18حسن زاده مجيد26

1363/9/28حسينعلی حميدرضا27

1357/1/1حيدرزاده فيروز28

1357/5/30خانی وحيد29

1358/6/18خليليان سامان30

1346/5/27خورشيدی مهرداد31

1346/2/26داودی عليرضا32

1361/2/15دربندی مجتبی33



زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1355/5/6درزگر غالمرضا34

1367/12/5دره شولی مجيد35

دژدمی وحيد36

1349/2/14دهقانی عليرضا37

1349/9/8رابورز عليرضا38

1357/6/20راحله شهاب39

رادمنش فاطمه40

1362/5/7رحيمی علی41

رحيمی ابراهيم42

1352/9/19رضاييان مژگان43

1342/4/1رضاييان ميترا44

1365/5/6زارعان حامد45

1352/11/16زرکوشيان عليرضا46

1361/6/31زوار بی ريا  محمد47

زينال پور  امير48

1346/4/1زيوری مرتضی49

ساسانی مصطفی50

1353/1/5شريفی عليرضا51

شفيعی اميرحسين52

1353/9/10شير محمدی هادی53

1352/12/23شيرنسب زاده فرزاد54

1363/6/24صادقی سعيد55

1332/5/30صفانور محمد باقر56

1367/1/17صميمی احمد57

1365/12/16صيادی محمد58

1358/1/20عباس زاده محمود59

1349/9/11عسگری جمشيد60

1350/6/5عصری رضا61

1362/6/20عطايی محمدهادی62

1360/4/12عطايی حور علی63

1357/4/13علی ضامنی پروانه64

1354/10/16غالمی زهرا65

فريدون زاده 66
1331/6/12عبدالرضا

1356/5/20قهرمانی اکبر67

1359/4/1کرائلی احسان68

1356/4/29کريمی حميدرضا69

1360/11/8کنگرانی محمد70

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1348/12/28کهن غالمرضا71

1361/1/1مقيمی عطا72

1369/6/22ممشلی آرش73

1363/2/12موسوی سيد امير74

1366/11/19موسوی سيد ايمان75

1360/9/30موسويان سيد علی76

1366/3/5مولوی ميالد77

1357/2/12مهرابی مسعود78

ميرحسينی سيد 79
1358/2/16حميد رضا

1354/4/4نبی زاده آرزو 80

1350/12/22نجفی حسن81

1359/11/13نصيری داريوش82

1363/2/20نوحيان محمد83

1351/1/22نوروزی حميد رضا84

1326/8/8والی بابك85

1368/1/4وحيدی پور امين86

1340/6/1وکيليان مرتضی87

1369/6/26وکيليان شاهين88

1355/10/6ولی لو هادی89

1363/6/30هوشياری حامد90

1356/1/1ياراحمدی مجيد91

1356/6/30يوسفی محمدرضا92

انجمن موسيقی خانه 
تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1359/7/1آتشاني عبداهلل1

1351/3/25آزاد آور رامين2

1344/4/31ابدالي پيمان3

1360/6/29ابراهيم خواه بابك4

1357/6/25ابراهيمي ميثم5

1357/12/10ابراهيمي ميترا6

1350/12/14اثباتي ابراهيم7

1349/3/18ارجمند پيروز8

1358/2/4ارزانلو مسعود9

اسکنداني امير10

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1359/3/10اسکندري ليلي11

1354/2/16اسماعيلي اکبر12

1362/9/20اسماعيلي متين13

1363/1/31اعتمادي يکتا14

1365/3/16افشار بامداد15

1366/2/28افضلي اشکان16

1365/10/13اميري طهمورث17

1370/6/16ايزدي پارسا آناهيتا18

1365/10/14بخيارجو امين19

بنايي شاهاني عليرضا20

بهرامي خسرو21

1363/6/23بيات ياسر22

پورگرامي سهيال23

1359/12/22تارخ احسان24

1362/12/20ترك زبان ليلي25

1358/1/9تقي آبادي عباس26

1360/6/25جباري علي27

1360/6/19جديدي محمدرضا28

1357/1/16جهانگيري  محمدرضا29

1359/6/23حاتم حامد30

1348/4/2حسني مهدي31

1347/8/20حيدری  عباس32

1363/6/29حيدري سياوش33

1348/4/2خادم بشيري عنايت اهلل34

1351/10/22خليل پور اردها  حميد35

1357/1/1دارپوي صابر36

1357/11/16دارش آنکيدو37

1352/11/12داوري علي38

ذهني سعيد39

1359/11/1روشني بهمن40

زرنوشه فراهاني  رضا41

1363/6/30سخاوت دوست  مسعود42

1357/3/15شاه مرادخاني  محمدرضا43

1351/6/24شاهان دشتي  مهدي44

1360/1/2شجاعي نسيم45

شهبازي علي46

1351/2/10صالحي غالم عباس47

صانعي مجيد48

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1366/6/27صفاري سحر49

1357/2/30صلواتي آرزو50

1354/11/20صيفي محمدحسين51

1360/7/21طاليي مهرداد52

1364/6/8عباسي شروين53

1361/3/5عبدالزاده حسين54

1364/4/1عبدالکريمي عليرضا55

1357/3/17عسکريه ژوبين56

1354/6/5عيسي پور رزماري57

1358/4/16عيسي پور ريچارد58

1361/1/1غمخوار مهناز59

1352/2/5فرشته نژاد محمد60

1360/4/1فرهاني آذرخش61

1360/3/20فزوني فرشاد62

1350/6/6فالحي حميد63

1361/6/4کاظمي زاده بهنوش64

1356/11/23کيخواهي آيدين65

1360/7/25گرامي فر علي66

1361/12/9گرجی آزاده67

1361/8/3گلچين عارفي  محدثه68

1365/1/26لطفي سياوش69

1358/6/21لطفي سحر70

1352/5/30محمودي مصطفي71

1365/8/17مرادي ياسر72

مساح زاده ونداد73

1357/6/9معاف رودپشتي  فاطمه74

1359/12/17موالنيا مجيد75

1365/6/31مهدوي مقداد76

1357/4/3ميرزائي محسن77

1369/9/8ميرمحمدصادقي فرهاد78

1360/6/19نادري عباس79

1353/11/4نبئي سعيد80

1356/6/9نجاتي شهرام81

1354/4/7نصيري خواه بابك82

1356/10/15ورزند آذر فرزاد83

1362/12/28يساول زاده ابراهيم84

 



انجمن عکاسان خانه 
تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

12/04/1365آرانی عاطفه 1

19/06/1367آرمات شهپر 2

26/11/1367آزادپور آرزو 3

28/12/1360آشنا مهدی 4

18/06/1361آقامحمدکاشی حسين 5

28/08/1358آل آقا پري ناز 6

04/01/1358ارگی تبسم 7

30/05/1372اسماعيلی حسين 8

11/06/1362الستی شهروز 9

23/06/1348برزويه بابك 10

02/05/1366برکات ساغر 11

 12/04/1367بهرامی نادر 12

17/11/1364بهشتی ميالد 13

13/04/1350پاکدل مسعود 14

06/01/1363پورحسين مرجانه 15

27/05/1364تهرانی مويد مونا 16

07/04/1367توکلی صنم 17

13/08/1369جهان آرايی ساناز 18

02/08/1366جويا سمانه خاتون 19

26/09/1351چيذری کامران 20

03/03/1365حاتمی کيا وحيد 21

05/01/1366حدادی اصل علی 22

02/06/1355حسينی ابراهيم 23

19/09/1361حقی بابك 24

01/12/1365حکمت انديش فهيمه 25

22/03/1360حواري نسب هانا 26

01/01/1359دريايی ساناز 27

24/05/1372دلفان رژين 28

02/12/1366 دلنوازی تينا 29

21/01/1364دهقان زاده بيتا 30

09/03/1368دولتي عماد 31

16/04/1363رنجبر ماندانا 32

17/04/1337زمردی مطلق سيامك 33

01/01/1364سامعي شراره  34

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

24/09/1368سبزيوند آيين 35

23/01/1368سلطانی بهاره 36

01/09/1351سيسان ابراهيم 37

13/01/1360صدرفريدپور مونا 38

30/06/1358صديق ليلی 39

21/07/1350صفويان سيد ضيا الدين 40

28/10/1358صفی نور زهره 41

18/12/1341عابدی امير 42

09/06/1361فرج الهی محبوبه 43

14/09/1370فوالدي روزبه 44

1369 / 11 / 07قادری ساينا 45

21/03/1356قاضيانی رضا 46

1357 / 04 /17قاهری مصطفی 47

30/06/1362قديری پگاه 48

22/11/1360قره داغی منصوره 49

12/05/1365قهرماني زاده مريم 50

31/01/1359کرمی کاوه 51

18/06/1364کيانپور سيدعليرضا 52

04/11/1365محمودي فراهاني الهام 53

21/11/1364مسگری محمد علی اکبر 54

13/01/1369مسيبی کيارش 55

02/06/1355معينی اميراحمد 56

18/06/1360ملکی رضا 57

27/04/1360ميرميری مسعود 58

03/05/1341نائينی حسين مسلمی 59

24/01/1361نصرالهی طيبه 60

28/10/1334نويد هادی  61

 14/03/1360نيکپور بهار 62

1359/2/4هاشميان شکوفه63

انجمن کارکنان فنی و 
هنری خانه تئاتر

ف
تاریخ تولد نام خانوادگیردی

1346/4/9احمری سقرچی  عبدهلل1

1359/3/1ادريس خلف حسين2

1340/1/17اسدی محمد3

1350/1/19آشوری نيکو شهرام4

ف
تاریخ تولد نام خانوادگیردی

1354/6/3افشين نژاد مهدی5

1334/5/1اکبرشاهی جهانگير6

1362/5/5اميرلو محمد7

1338/6/27بهرامی زهرا8

1361/8/16پرهيزکار  مريم9

1350/1/14پورمحمدی کمال10

1337/11/19ترحمی امير11

1362/5/8ترحمی مهرنوش12

1365/6/15ترحمی نوشين13

1360/6/27جعفری علی اکبر14

1355/11/10جعفری رامين15

حاجی پور يگانه  16
1341/1/2حجت اهلل

1328/10/5حاجی عالقبند جعفر17

1347/11/29خالدی ناصر18

1357/6/30خضرايی شاد  رضا19

1347/1/7خلخالی بهزاد20

1356/3/1خوارزمی امير21

1357/6/18رحمانعلی شاهين22

1352/10/20رحيمی ثمرين منوچهر23

1335/7/10رشوند هرانکی محمد24

1338/1/14روتيوند غياثوند محمود25

1316/6/18ريسه علی اصغر26

1366/10/22زمانی  محمد27

1346/11/8زين العابدين  محمد رضا28

1343/9/11سپاس مقدم  رسول29

1361/3/14سپاس مقدم علی30

1331/1/1سپاس مقدم علی اکبر31

1342/3/26شاه عليزادگان بابك32

1361/6/29شفقتی حميد33

1333/9/4شهيدی  حسام الدين34

1336/1/23صادقی محمد35

1331/3/10صفری علی36

1360/6/30صفری مبثم37

1362/6/30صفری مقداد38

1357/10/29ضياپور کيوان39

1329/9/4طاهربخش حسنقلی40

1355/8/7طاهربخش حسين41

1368/1/20طاهری  حميد42

انجمن نمايشگران 
حرکت خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانودادگی ردی

1361/2/14ابراهيمی بهزاد1

1355ابوطالبی ايده2

ف
تاریخ تولد نام خانوادگیردی

1354/12/23عبد بهزاد مهناز43

1319/2/8عزيزصالح  غالمحسين44

1328/6/8غفاری عباس45

1348/3/9غنائمی رضا46

1332/4/3غياثوند محمود47

1332/4/3غياثوند محمود48

1352/4/3الفت آيدين49

1331/1/22قوامی کلوانق مختار50

1357/6/18کاظم رودبارانی حسين51

1362/2/22کحالی  ميثم52

1358/4/25کمالی روزبه53

1364/3/9کوزه گر  علی اصغر54

1358/6/1کوهی مجيد55

1338/9/2محمدی پرمی علی اصغر56

1336/1/1محمدی پرمی علی اکبر57

1353/6/20محمدی پور ابراهيم58

1368/7/22مددی سيامك59

1339/2/7مدير خراسانی کامبيز60

1348/1/7مرادی حسين61

1335/4/26مشايخی زاده علی62

1351/4/31مصلحی جعفر63

1360/4/7مفتخر دريايی نژاد امير64

1326/11/22منصوری علی اصغر65

1339/1/15موسوی حسين66

1349/1/1ميالد نوراهلل67

1351/1/27نجفی رسول68

1333/12/5نجفی ميکائيل69

1353/6/1نصيری نژاد  فريدون70

1361/1/2هدايتی عليرضا71

1332/2/3وحدانی حيدر علی72

1338/3/1يوسف زاده  مصظفی73



زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

تاریخ تولدنام خانودادگی ردی

1366/12/20احمدی ميثم3

1362/6/30اسدالهی داود 4

1356/7/26اسفندياری سعيد 5

1363/8/4آبجار مهرداد6

1353/2/14آذرهوا هاشم 7

67/10/16آقاعلی اکبری محمد 8

1340/5/22آقالو زهره 9

1365باقی محمد 10

1356/2/25براتی علی 11

1356/2/31بلبل آبادی حسين 12

1356/0/0پور علی سهيال 13

1363/6/14تاج سنجرانی ساناز14

1335/7/2تاجيك فريده 15

1362/10/22تاريخی الناز16

1356/3/18تفتی جواد 17

1357/11/30جاودان فرد بهزاد 18

1365/9/20جروند شهره19

1359/2/3جوکار حميدرضا 20

1354/11/14حسن فاميلی مجيد 21

1360خسروی مهسا 22

1360/1/27خلخالی آرام23

1357/6/31خليلی امير 24

1364/12/13داداش نيا محمد حسين25

1328دژاکام فريده26

1335/12/13رجب پور نادر27

1361/9/26رحيمی نيوشا28

1368/4/23ريحانی پرستو 29

6/18رئيسی فرشيد بهنوش 30

1369زياد خانپور حسين31

69/5/28زياد خانپور حسين32

1363/3/20سعوه بهاره 33

1356/4/27سوری رزيتا34

1363سهيلی غزاله 35

1368/6/18سيادت نويد 36

57/11/27سياس ندا37

1367/10/7شريفی محمدرضا 38

1367/10/7شريفی علی رضا 39

1351/1/28شعبانی راد فدرا40

کانون کارگردانان خانه 
تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1350آبساالن آرش1

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1340/1/1آبساالن سيد يونس2

1347/1/15آتشانی امير3

1365/4/16آخوندی يزدی ايمان4

1353/6/30آسانی اميرحسين5

1344/5/5آسايش مهری6

1354/9/5آقاخانی ايوب7

1351/4/1آهنگران مقدم سعيد8

1358/6/4ابرار پايدار فاطمه9

1316/1/12ابراهيم زاده سيروس10

1347/6/31ابراهيم زاده مينا11

1335/2/19ابراهيم زاده محمود12

1349/4/7ابراهيمی حميد13

1363/1/16 ابراهيمی مريم14

1357/5/7احتشامی محسن15

1355/3/29احمد پور زهره16

1358/1/12احمدی محمد17

1328/6/10احمدی نسب حسين18

1360/1/21اذغاب محمد19

1354/10/15اسالمبولچی مصطفی20

1360/4/25اسماعيلی امير21

1351/1/1اسماعيلی عليرضا22

1350/10/8اصغری سرابی فرحناز23

1365/9/27اصلی محمدرضا24

1359/4/8اعرابی بنفشه25

1334/7/28افشار حميدرضا26

1346/2/5افشاری ايرج27

1359/10/26اکبر شاهی محمود28

1349/6/5امير ارجمند مرجان29

1353/10/5اميری خسرو30

1359/4/5امين الری مهدی31

1348/9/2انصافيان الهام32

1330/9/1اوجانی صفر علی33

1353/4/10ايرانيخواه احمد34

1354/3/10ايرانيخواه عباس35

1370/5/12ايرجی حسين 36

1348/4/25ايزدی علی37

1360/3/23باقری مهلقا38

1335/1/8بنائی محمد حسين39

ف
تاریخ تولدنام خانودادگی ردی

1335/3/20شمس فاطمه 41

1363/2/17شهمير نوری تهمينه 42

1335/3/15صالحی افتخارالسادت 43

1356/2/25عليائی نژاد علی 44

1334غفاريان سودابه 45

1363/4/25فاضل بهادر46

1369/11/8فاطمی سيد مجيد 47

1363فتح الهی ليدا48

1331فروغی عاليه49

1350/2/18فرهانی آناهيد 50

2/22فريدی ماسوله اصغر 51

فوالدی جهانسوز52

65/6/11فيضی محمود 53

1367/4/25قدس مهدوی نازنين54

1326قلی امانی عبدالغفور 55

1364کريمی الله56

1367/3/6کريمی نژاد سروش 57

1334/10/29کالنتری ثقفی فرح 58

1335/1/1گلچين منيژ59

1335گنجينه شعله60

1353/5/23گودرزی محسن 61

1354/10/5گودينی علی 62

1356محرابی مهرداد63

1359محمودی فرهانی امير 64

1364/3/2مسافرآستانه عامر65

1333/9/8مقدم شهال66

1339منافی ظاهر فرحناز 67

1337/4/15موسی اصل مينا 68

61/12/8ميرکی غزاله69

1336/7/23نکو اقبال زهرا70

1334/4/29يوسفی زهرا71

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1362/9/13بنی اردالن داوود40

1363/12/5بوسليك مهدی41

1353/6/8بهرام رکسانا42

1333/6/29بهشتی مجيد43

1321/4/25بهنام رشيد44

1346/7/1پارسايی منصور45

1355/2/19پرتوی مريم46

1331/11/1پرستار حسين47

1360/4/13پژوهنده پريسا48

1336/2/10پسيانی آتيال49

1349/10/28پور اسماعيلی حسين50

1333/5/15پوراحمد جمشيد51

1358/6/30پورآذری مهدی52

پورآذری ديزجی 53
1347/5/4حميد

1337/2/1پورحسن محمد54

1363/2/14پورسليمانی سامان55

1360/6/31پورعيسی علی56

1368/5/20پوالدی جواد57

1332/6/12پويان علی58

1356/11/21پيروز ساسان59

1351/6/22پيروز فر پارسا60

1334/7/1پيشگر جواد61

1364/9/14تاراج کهبد62

1316/5/15تاييدی پرويز63

تدين صدوقی 64
1341/12/28سيد علی

1354/2/1ترمان عليرضا65

1365/10/20تقی زاده فرهاد66

1362/10/18تقيانی پور خيراله67

1351/1/1توانايی بنفشه68

1347/11/5توسلی بابك69

1349/4/4تيزکار محمد مهدی70

1349/10/11ثابت علی71

1358/10/23جعفری روح اهلل72

1350/1/1جالئيان برومند محمد73

1352/2/5جمال ها پديده74

1356/2/1جواهری نازنين75

1354/4/17جودکی حسن76



ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1330/1/12جهانزاده جمشيد77

1323/2/14حاجی صفاری مهدی78

حاجی مالعلی 79
1356/5/1محمدرضا 

1334/4/12حاجی يوسفی محسن80

1336/10/21حاجيان آزيتا81

1346/6/1حامدی خواه غالمرضا82

حامدی خواه موسی 83
1357/1/1الرضا

1353/1/25حبيبی مجيد84

1348/4/1حداد رضا85

حسين پور شهاب 86
1364/1/1الدين

1334/5/8حسين خانی نوراهلل87

1357/9/27حسينی روزبه88

1339/4/1حسينی عبداهلل89

1336/11/12حسينی محسن90

1359/12/23حق شناس محمود91

1337/11/12حيدری خالد92

1360/2/30حيدری پور حسين 93

1330/6/23خاك هرسينی منوچهر94

1344/12/20خالصه جواد95

1364/8/12خانی کوهستانی ترانه96

1352/8/26خباز دادگر آرش97

1338/10/12خچوميان واهيك98

1334/9/13خچوميان آندرانيك99

1346/6/25خدادادی حسين100

1354/5/13خدادوست هومن101

1360/10/25خرم طوسی حميد102

1342/10/30خزاعی محمدرضا103

1329/8/20خلج حسين104

1325/11/28دانشور داوود105

1356/10/15درودگر فرهاد106

1332/2/25درويش نژاد عليرضا107

1356/6/17دريابيگی ميرعليرضا108

1341/2/26دژاکام امير109

1355/12/10دشتی اصغر110

1328/7/21دالوری قدرت اله111

1320/6/1دلجوان فرش ارسالن112

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1336/10/9دلخواه مسعود113

1357/1/16دهقان نيما114

1346/4/29ذهنی سعيد115

1352/5/19راستی فرد رها116

1358/6/31راستی يگانه آتوسا117

رايانی مخصوص 118
1349/3/2مهرداد

1331/12/13رجب پور نادر119

1341/9/29رحمانيان محمد120

1348/12/9رحيمی محمودرضا121

1348/8/2رحيمی حميدرضا122

1338/5/6رزاقی محرمعلی123

1359/6/30رزمی عباس124

1357/6/27رستمی مهراب125

1342/4/10رضامندی رضا126

1346/2/5رضايی کاوه محمدرضا127

1338/1/8رود ساز کرامت128

1357/12/16روشن سيد جواد129

1345/1/25رونده حسن130

1348/11/7روئين تن علی131

1351/3/15رهبين آرمين132

1349/1/1ری شهری حميدرضا133

1364/1/6ريحانی راد فرزين134

1333/1/23زاده صفايی حميد135

1339/10/1زارع زاده محمد136

1352زارعی افشين137

1350/7/1زارعی کوروش138

1339/4/2زارعی اسداهلل139

1363/3/14زندی نژاد سمانه140

1342/1/3زهرا طالبی141

1338/3/8سجادی گلسر142

1337/8/11سحرخيز حسين143

1347/1/10سخايی فر افشين144

1347/3/10سرچاهی حسن145

1363/8/17سفری سمانه146

1304سليمانی فر اسداهلل147

1352/10/6سليمانی نژاد مصطفی148

1338/8/10سليمی فخری149

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1329/1/24سليمی سهراب150

1340/4/7سيد عليخانی حجت151

1351/12/22سيفی آزاد رحمان152

1360/6/31شاه ابراهيمی اصالن153

1360/2/20شاه صفی علی154

1340/8/13شاهپوری سعيد155

1358/4/17شايقی حق مهری156

1324/1/3شجاع زاده خسرو157

1351/4/18شجاع قياس خليل158

1315/12/6شفيعی کمالدين159

1363/1/21شمس غالمحسين160

1333/3/2شمسايی مهدی161

1350/1/1شهبازی محمدرضا162

1349/6/9شيرانداز سيما163

1310/1/3شيراندامی ولی اهلل164

1311/1/1صابری پروانه165

1344/4/7صالح پور محمد166

1360/6/30صالحی مهال167

1331/11/1صالحی قدرت اهلل168

1345/11/19صبری زهرا 169

1330/1/12صفوی صالح170

1333صفوی حسين171

1346/1/1صفی حسين172

1338/8/1طاهری جهانگير173

1360/6/27طبسی نژاد پگاه174

1348/5/9طاليی مرضيه175

1353/6/28طوبايی حميدرضا176

1363/2/6طيبی محمد مسعود177

1349/6/31عابدی علی178

1356/1/20عابدی سارا179

1357/10/1عابدی سعيد180

1356/1/20عابدی فرد زهرا181

1333/5/15عاطفی حسين182

1354/2/27عاقبتی محمد183

عامل هاشمی سيد 184
1353/1/10هادی

1342عبدالعلی زاده رضا185

1359/4/6عبدی پژمان186

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1335/1/10عرب پرويز187

1323/3/24عزيزی محمود188

1328/11/2عزيزی غالمرضا189

1327/4/22عطار محمود190

1360/3/22عطايی ساقی191

1326/3/10عظيمی حسن192

1356/3/13علی اسالم مجيد193

1365/5/21علی شيرازی رها194

1350/3/10عليخانی محسن195

1352/9/12علينقی پور مهدی196

1329/6/28غريب پور بهروز197

1366/2/11غضنفری سيد قاسم198

1359/5/21غفاری امير199

1330/3/17غالمی علی200

1359/9/14غنی زاده همايون201

1341غنی زاده آناهيتا202

1338/6/10فتحی حسن203

فتحی فتاح زمان 204
1350/2/1فرشاد

1363/4/2فخرايی ميثم205

1343/3/9فخری فاطمه206

1323/11/1فراهانی بهزاد207

1330/12/18فرجاد جليل208

1338/3/5فرخی حسين209

1359/6/30فروتن برکه210

1359/5/1فرهادی پور  مهدی211

1351فصيح آرش212

1326فقيه خراسانی حسين213

1356/2/8فکاء احسان214

فالح نژاد فراز215

1356/3/31فوالد شکن عليرضا216

1332/4/15فياضی رضا217

1339/10/23قادری نصراهلل218

1342/6/12قاسمپور اکرم219

1333/9/23قائمی مهدوی فرهاد220

1357/3/10قدس محمد221

1319/7/12قدسی عسگر222

1323/5/17قريب نواز معصومه223

1348/5/1قصابيان محسن224



زاد روز اعضای خانه تئاتر

انجمن  گريم و ماسک 
خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

1359/7/15آجربنديان سعيده1

1361/6/23آذری نيا سجاد2

1355/5/14آکنده پوش مرسده3

1358/2/2ابيضی آيالر4

1358/2/2ابيضی عاطفه5

1360/3/3اردستانی حسين6

1357/1/20اسدی دربندی بهاره7

1349/6/30اسکندری سارا8

1324/7/26اسکندری عبداهلل9

1340/9/25ايزدشناس فريبا10

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1354/6/3قصابيان احسان225

1352/10/1کاشف جندقی آناهيتا226

1342/5/1کاظمی مريم227

1355/10/6کاکا خانی فاطمه228

1344/1/1کاکا سلطانی حميد229

1342/7/27کامکاری ناصح230

1351/1/1کرمی شهرام231

1332/1/2کريمی عباداهلل232

1323/1/2کريمی عبداهلل233

1350/7/1کريمی مجيد234

1364/6/1کشانی رادمهر235

1351/9/26کمالی رضا236

1355کوچك زاده رضا237

1337/1/20کوشك جاللی عليرضا238

1342/5/2کهوری نژاد سيروس239

1353/6/20کيانی حسين240

1353/9/22کيخائی آيدا241

1343گلسرخ سيامك242

1359/6/29گليج مهدی243

1357/1/1گنج دست مجيد244

1362/3/30گنجه آزاده245

1361/4/17گودرزی نيما246

1363/2/10گودرزی پريسا 247

1359/6/28گودرزی سعيد248

1339/5/6گودرزی  شکرخدا249

1364/6/30گودرزيانی محمد علی250

1358/6/30گوران رضا251

1346/4/12گياهچی مجيد252

1360/5/14الريان پيام253

1364/6/3الله نفيسه254

1310/12/30اليق جمشيد255

1330/4/25لبخنده حميد256

1345/3/31لرستانی شهره257

1330/1/1ليقوانی حميد258

1342/1/9ماسوری شکوفه259

1351/1/2ماهيان افسانه260

1323/6/11محامدی منيژ261

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1363/3/16محبی نيما262

1352/5/31محرابی آشا263

1355/7/16محرمی ايرج264

1358/12/15محمدپور مرجان265

1357/2/22محمدی تهمينه266

1327/11/11محمدی املشی بابك267

1328/6/1مختاری حسين268

مختاری آزاد فرد 269
1360/9/2محمدرضا

1351/6/24مرادی کيومرث270

1330/9/1مرتضوی بهمن271

1339/6/30مسافر آستانه حسين272

1359/6/12مشهدی عباس امير273

1359/2/9مشهور مهدی274

1363/2/6مطهری ميثم275

1353/3/1مظفری محمد276

1327/2/1مظفری حميد277

1324/10/11معترف مريم278

1348/4/11معتمديان بهمن279

1347/10/28معجونی حسن280

1362/1/2معينی عاطفه281

1357/6/12مقدسی حميده282

1353/8/17مودبيان ارشام283

1337/7/1موسوی مسعود284

1332/4/7مهتدی محمد جاويد285

1358/8/17مهدوی سعيدی سميرا286

1358مهدی آبادی مهدی287

1357/4/19مهديزاده وحيد288

1344/7/20مهرپوريان ساسان289

1352/1/1مهرعليان بهروز290

1338/6/10مهندس پور فرهاد291

مير حسينی 292
1350/3/2مهرالسادات

1354/3/15مير علی اکبری محمد293

1331/2/1ميربختيار شهال294

1358/4/13ميرطالبی مهرآبادی آرش295

1362/12/12ميرمنتظمی مرتضی296

1349/1/11ميمندی نژاد شارمين297

1348/4/3ناصرزاده بابك298

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1348/11/2نريمانی کورش299

1361/4/29نصر علی300

1351/2/28نصير پور مهران301

1349/6/30نظری پور سپيده302

1361/1/26نفيسی مينا303

1356/4/24نقوی رسول304

1346/5/7نوروزی عبدالرحيم305

1360/1/29نوری جواد306

1369/6/30نوری عليرضا307

1364/5/3نيك آبادی ميالد308

1312/10/22والی جعفر309

1352/5/22ورکيانی فريبا310

1355/12/14هاشمی پور محمد تقی 311

هاشمی فومنی 312
1356/5/31سيد علی

1324/4/10هدايت هرمز313

1368/5/9هراتی مهسا314

1351/5/13همتی سيروس315

1327/3/1هنديانی محمود316

هنرمند تميزکار 317
1359/4/9مهرداد

1356/5/28هنگامی ندا318

1367/3/23يزدانی نژاد امين319

1346/6/6يعقوبی محمد320

ف
تاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

1353/12/29پريشان ليال11

1356/4/16پيرمراديان سارا12

1360/2/5پيری صدف13

1366/7/22تبريزی حسين14

1353/5/10جعفری معصومه15

1364/6/27جعفری عاطفه16

1358/5/15جوادی سهيال17

1337/2/2حاجيها ماريا18

1340/11/1حکيمی يوحنا19

1361/1/1حيدری حسام20

1359/6/8خرامان لعيا21

1362/2/12خوشگو امير22

1355/6/9زعيمی ساناز23

1358/1/1سالك ثمين24

1353/2/6سرنی ليال25

1366/11/4سليمانی سپيده26

1356/6/25سيادت پژوه سعيد27

1353/3/15شاپورزاده رضا28

1363/11/12شاه گلدی سجاد29

1350/10/3شمس افسانه30

1344صالحی عباس31

1339/11/1صنيعی بهمن32

1361/6/23غفاری امير33

1358/7/11غفوری معصومه34

1362/1/16فراهانی سميه35

فرجی  فريبا36

1351/5/7فرح مرزی نويد37

1365/1/6فکری هادی38

1352/8/12قاسمی حميدرضا39

1341/1/1قلی زاده افسانه40

1348/5/2کريمی دانش41

1364/12/16گودرزی سياوش42

1356/7/1گودرزی سپهر43

1354/5/10گودينی علی44

1347/2/2محمدی مهدی45

1352/1/25مرتضوی فرناز46

1361/4/5مرشدلو تکتم47

1333/1/28معماری کامبيز48



انجمن  بازيگران خانه 
تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1357/5/17آحادی رضا1

1357/6/30آذری امين2

1363/3/16آرام نيا ملودی3

1357/3/1آزادگان سروش4

1358/2/9آفری آرزو5

1356/3/17آقا احمدی نازنين6

1357/3/12آقاپور وحيد7

1349/1/7آقاحسينی مرتضی8

1355/6/28آقاکريمی مجيد9

1341/4/20آقامحمدی محمد10

1357/12/10آقايی حامد11

1333/7/9آگاه فريده12

1323/9/12آل آقا ابوالفتح13

1344/7/17آل آقا مهری14

آل رسول  15
1354/12/5عصمت)پرستو(

1338/6/29آل احمد  فرنوش16

1326/1/12آمدی عباس17

1350/5/27آويژه ناصر18

1353/7/1آهنين جان اميرکاوه19

1346/8/21ابراهيم طيبه20

ابراهيم سالکويه 21
1351/1/12محمدرضا

1357/12/20ابراهيمی شيدا22

1349/4/7ابراهيمی حميد23

1355/11/29ابراهيمی شيوا24

1353/6/11ابوترابيان گلبرگ25

1322/11/14احسانی عبداهلل26

1350/9/20احمدخانی حسين27

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1359/9/30احمدی شقايق28

1342/3/28احمدی خسرو29

1349/6/15احمدی اکبر30

1362/1/25ادهمی رسول31

1353/1/21ارجمند اميريل32

1359/1/9ارجمند بهاره33

1356/4/19اردويی شيوا)معصومه(34

1346/3/15ارسطو سامان35

1347/7/28اسداهلل پور محمد36

1362/6/30اسداللهی داوود37

1333/2/14اسعدی احمدرضا38

1325/3/5اسکندری محمد39

1347/1/31اسالمی حميدرضا40

1350/11/4اسنقی سيروس41

1348/12/1اصغری تتماج حميد42

1358/7/20اصغری سرابی فرحناز43

1353/6/3اعاليی نژاد شاهين44

1333/1/20افشار بيژن45

1322/12/28افشار عبدالحسين46

1344/7/28افشار حميدرضا47

1330افشار مجيد48

1339/10/17افشار محسن49

1366/3/6افشاری بهرام 50

1363/1/31افشاريان سجاد51

1353/5/17افشاريان ايمان52

1359/4/1افشاری کرجی امير53

1349/3/25افضلی مهرخ54

1339/9/25اقبال فر محمدابراهيم55

1352/3/20اکبری صفت سياوش56

1363/2/10اکبری نسب امين57

1349/6/25امام بخش مهران58

امامی شيرين59

1349/4/23امامی رضا60

1340/3/1اميدوار علی61

1357/12/10امير عبداللهيان پيام62

1349/6/5اميرارجمند مرجان63

1349/2/23اميرفضلی ارژنگ64

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1357/7/7اميری مجيد65

1357/6/20امينی نرگس66

1355/3/15امينی مهدی67

1334/3/2امينی پور علی اکبر68

1369/8/15انصافی اميرمحمد69

1329/12/20انوش محمدعلی70

1344/9/9اورامی اليزا71

1355/6/22اوليايی عليرضا72

1356/2/25اوليايی نژاد علی73

1358/4/4ايرانی شايسته74

1335/1/27ايزدفر ناصر75

1341/8/26بابا حيدری سيدمحمد76

1348/3/29باباپور شاهين77

1358/2/18بابايی محسن78

1350/6/3بابائی حسين79

1339/3/3بابوته غالمحسين80

باقری 81
1357/4/21محمدباقر)مهرداد(

1317/9/22بامداد خسرو82

1350/6/15بامسی کيخسرو83

1365/10/14بختياری امين84

1327/10/27بختياری اسماعيل85

2/30/--بختياری رويا86

1331/7/1بخشنده محمدعلی87

1357/2/20برخورداری ليال88

1348/6/5برق نورد هومن89

1332/2/15بريد پرويز90

1361/4/30بزرا حسن91

1353/11/19بزرگ زاده آرش92

1336/3/1بزرگی پرويز93

1345/12/27بشارتی فرهاد94

1361/6/27بشرويه آرمين95

1352/2/14بلوريان شيوا1396

1349/1/1به گزين ناصر97

1362/3/28به نهاد مهرانه98

1360/3/16بهادری گيتا99

1350/6/1بهبودی رضا100

1357/9/27بهبهانی بهرام 101

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1348/12/13بهرام پانته آ102

1349/12/4بهرامی کامران103

1349/4/14بهرامی غالمحسين104

1330/11/10بهروج منوچهر105

1342/6/20بهمنش عباس106

1321/4/25بهنام رشيد107

1343/1/27بی غم علی108

1328/12/2بيات محبوبه109

1332/10/16بيطرفان رضا110

1352/6/7بيکايی آويشن111

1357/8/23پاپی رضا112

1343/1/18پاکروان شعله113

1348/6/6پديدار صادق114

پرتوی نصرت115

1331/11/1پرستار حسين116

1354/6/6پرهون زهرا117

1351/5/29پرهيزگار مهری118

1331/2/12پژنگ ناصر119

1368/11/17پسيانی خسرو120

1364/6/17پسيانی ستاره121

1360/6/1پناهنده بهروز122

1356/9/8پناهی ها پانته آ123

1357/6/14پنجه خامنه ليال124

1332پورايمان رامين125

1352/11/30پوربرجی عليرضا126

1356/6/6پورجمشيد مسعود127

پورحسابی 128
1355/3/7جعفر)مهيار(

1337/2/1پورحسن محمد129

1358/4/30پورصبری سارا130

1349/9/2پهلوان زاده سپيده131

1359/2/4پيران اصغر132

1351/6/22پيروزفر پارسا133

1354/6/30تات حميدرضا134

1364/5/11تاجی نسيم135

1362/10/22تاريخی الناز136

1339/10/13تجويدی فرهاد137

1359/6/5ترابی فرانك138

ف
تاریخ تولدنام خانوادگی نامردی

1358/1/13ملکان  سعيد49

1364/12/6نعيمانی بتثابه50

1340/12/2نورشعاع حسينی فريبا51

1360/7/4هاشمی هادی52



زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1353/8/23ترابی گودرزی محسن139

1324/11/26ترجمی فيروزه140

1341/6/4ترحمی مقدم وحيد141

1355/2/1ترمان عليرضا142

1316/9/19تسعيری غالمحسين143

1355/11/4تشکر بهنام144

1348/1/22تفکری رضا145

1361/2/31تقوی سارا146

تقی نژاد147
1328/7/20 محمد تقی)سيروس(

1332/1/4تقی نيا مهدی148

1353/1/1توسلی بهارك149

1342/11/17توفيقی عباس150

1316/9/16توکلی واال صادق151

1333/8/25تيالوی سهيال152

1350/8/24تيموری محمود153

1341/3/20جامع سياوش154

1357/11/30جاودان فر بهزاد155

1353/3/5جاويد  آتيه156

1353/3/5جاويدفومنی آتيه157

3/9/--جعفرنژاد الهام158

1334/3/3جعفری مجيد159

1353/5/25جعفری بهناز160

1353/2/8جليلی سعيد161

1353/2/8جليلی سعيد162

1355/1/1جليليان شادی163

1354/5/10جوزی محمدرضا164

1361/6/11جهانزاده نويد165

1330/1/12جهانزاده جمشيد166

1362/4/6چاوش عليرضا167

1342/1/1چراغی پور سياوش168

1356/5/1چنگيزيان سعيد169

1340/12/20حاتمی  محمد170

1363/12/22حاج الهياری سارا171

1323/2/14حاجی صفاری مهدی172

1323/2/14حاجی صفاری مهدی173

حاجی عليخانی 174
1357/6/25ابوالفضل

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1336/2/26حدادی صادق175

1354/3/1حساس صوفيانی اصغر176

1348/12/4حسن زاده نوشين177

1360/1/25حسن خانی رضا178

1365/1/1حسين پور مانلی179

1349/12/15حسين پور نادر اتابك180

1339/4/1حسينی عبداهلل181

1370/7/12حسينی ليدا182

1363/6/1حسينی  احسان183

1358/11/1حسينی فهرجی آزاده184

1333/7/12حسينيان محمدحسن185

1325/11/29حقگو محمدرضا186

1360/2/18حق گوی لسان روح اهلل187

1351/6/22حقيقت دوست شهرام188

1349/1/18حقيقی رحمان189

1343/12/1حکيمی يوحنا190

1333/1/2حلمی سيامك191

1351/5/14حميدی گيلدا192

1346/12/23حيدری ستوده193

1352/3/9حيدری فر فاطمه194

1352/6/30حيدری ماهر نورالدين195

1374/4/27خادم حسينی سياوش196

1344/6/31خادمی طاهره197

1359/1/19خارستانی بيتا198

1360/1/1خاکی نژاد بهزاد199

1364/1/25خالقی مژگان200

1358/5/28خبانی امير201

1351/11/9خدابخشی معبود202

1359/8/5خداشناس کاوه203

خداورديان دهکردی 204
1356/6/1بهاره

1339/5/1خرم سيمين 205

1350/9/1خسرومهر شيوا206

1345/8/9خسروی علی207

1349/6/4خسروی فرهاد208

1342/11/20خطی سلمان209

1372/3/5خليق شيدا210

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1361/1/18خوارزمی آذر211

1346/4/6خوش رزم ارسطو212

1349/3/6داخ سعيد213

1326/7/12دادشکر حسن214

دارابی سلمان )محمد 215
1361/10/3علی (

1351/12/16دارآفرين محبت216

1359/6/16دانش بهزادی توماج217

1357/5/28دانشی مجتبی218

1361/4/24داننده فرد مريم219

1346/10/8داهيم نادر220

1348/2/21درشتی زهرا221

1332/2/25درويش نژاد عليرضا222

1352/6/28درويش نژاد سعيد223

1335/2/1دريامج فريده224

1360/11/9دريامج ساالر225

1338/6/11دريايی علی اصغر226

1336/5/2دستگردی محمد227

1337/1/1دسته باشی توران228

1328/7/21دالوری قدرت اهلل229

1355/5/17دالوری اميررضا230

1320/6/20دلجوان فرشی ارسالن231

1362/5/18دلخواه افسون232

دلدارگلچين 233
1355/1/1بمانی)منيژه(

1347/12/2دلدارگلچين مرجانه234

1347/10/10دوشا حسن235

1353/6/25دولتی سعيد236

1350/4/8دهقان الهام237

1349/2/14دهقانی عليرضا238

1356/2/20دهکردی پيام239

1350/10/22ذاکری مديا240

1358/7/1رادزاده رضا241

1345/9/12رادش نصراهلل242

1358/11/16رازانی سينا243

1333/9/29رازپوش جعفر244

1359/2/2راستی فاطمه )آتوسا(245

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1360/6/1راسخ نيساری مريم246

1335/7/12راسخ فر محمود247

1356/6/30رايجی آزيتا248

1335/1/13ربانی پور محمد249

1337/3/12رجايی دوست حسين250

1350/6/25رجبی عباس251

12/18/رحمانی مسعود252

1361/1/14رحمانی معصومه253

1356/5/6رحمتی مجيد254

1326/11/9رحيم نيا فهيمه255

1356/1/17رحيم پور مسعود256

1349/4/7رحيمی مريم257

1337/12/9رحيمی محمودرضا258

1363/5/5رحيمی حميد259

1362/3/8رحيمی سده مهری260

1349/6/24رزاقی وحيد261

1341/1/20رستگارمقدم زهرا262

1358/12/25رستمی مزدك263

1362/5/2رشيدی غزاله264

1342/1/1رضاپور عصمت265

1348/11/12رضايی حبيب266

1360/1/26رضايی هديه267

رضايی268
1356/1/12)اسفندآبادی( اصغر

1360/12/9رضی مليکا269

1358/12/9رعايتی زهره)شهره(270

1347/12/15رمضانی فاطمه)انسيه(271

1347/1/16رمضانی فريبا272

1321/12/15رمضانی فر عزت اهلل273

1361/3/15رنجبر مهران274

1338/1/7رودساز کرامت275

1360/6/26روستايی شجاعی ميترا276

1352/11/20روشن ضمير زهرا277

1367/3/25روشنی محمد278

1350/11/1روشنی بهمن279

1362/1/1رهاسر مريم280

1361/2/12رهبری شقايق281

1352/4/25رهبری امير رضا282



ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1360/6/23رهنما فرناز283

1360/6/12رهنمون افشين284

1364/2/3زارع سجاد285

1349/5/15زارع مرتضی286

1363/6/20زارعی عليرضا287

1329/11/2زارعی فرد فرشيد288

1364/2/29زرين بيژن289

1322/9/1زرينی علی290

1360/6/23زمين پرداز مهدی291

1351/6/5زندگانی امين292

1360/3/1زنوزی زاده مسعود293

1335/11/1زيتونی جواد294

1326/11/16ساربان محمد295

1357/8/28ساری پناهی پانته آ296

1367/7/24ساعی سهيل297

1356/12/7سپهراد شيرين298

1357/12/7سپهراد مريم299

1351/8/10ستايش مجيد300

1354/6/25ستوده برزوقی آزيتا301

1349/6/18سخايی سيدمحمد302

1357/12/9سرابی علی303

1338/1/20سرانجامی عزيز304

1347/3/10سرچاهی حسن305

1358/11/10سرلك فاطمه306

1349/9/15سرمدی مريم307

1353/4/16سروری نژاد بهرام308

1357/2/4سکوتی  فرزانه309

1358/12/1سلطان آبادی الهه310

1348/2/1سلطانی شهره311

1355/6/30سلطانی فخری312

1357/5/29سلطانی فقيهه313

1349/7/23سلطانی محمدسعيد314

سلطانی سروستانی 315
1350/6/1محمدمهدی

1364/11/1سليمان پور افشين316

1354/3/16سليمانی بهناز317

1350/8/10سليمانی سرسری علی318

1345/12/14سليمانی فرد نادر319

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1329/1/1سليمی سهراب320

1362/9/12سماواتی آذر321

1350/8/5سميع فر محمدرضا322

1332/1/3سنگی اکبر323

1348/1/10سهرابی مجيد324

1357/6/11سياردشتی رامين325

1348/1/1سياوش عباس326

1337/7/15سيف جمالی نقی327

1359/11/25سيفی لطف اهلل328

1335/5/23شادروان عباس329

1357/2/28شادمان ناز330

1359/5/3شاه پيری مهدی331

1360/5/4شاه محمد زاده عباس332

1350/5/13شاهسوند فريبا333

شاهمرادخانی محمد 334
1335/9/19رحيم

1341/4/1شجاع کاوه اردالن335

1336/7/2شرافتی محسن336

1362/2/14شرحی سوده337

1360/7/23شرفی بهنام338

1349/7/14شرقی پور حجت339

1350/12/5شريعتی اصغر340

1348/10/1شريفی فرهاد341

1364/10/9شريفی آوا342

1334/3/1شريفيان علی اصغر343

1338/1/12شعاری ژاله344

1360/11/13شعبانی الهام345

1363/9/21شفيع خواه حامد346

1362/8/1شفيعی حسين347

1363/3/24شکيبا هوتن348

1352/4/12شهبازی غالمرضا349

1364/1/1شه پرست الهه350

1330/10/15شهراز خسرو351

1361/6/24شيخی حامد352

1334/1/21شيخی محسن353

1340/7/6شيرمحمدی ناصر354

1349/9/24شيرمرد ليلی355

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1328/11/30شيری محمد356

1338/2/25صابری دانشور357

1341/4/19صابری آبکنار اصغر358

صابونی فرزين359

1355/6/14صادقی اشکان360

1360/10/3صادقی خواه علی361

1363/3/22صارمی فاطمه362

1355/7/29صالح آبادی نسرين363

1358/7/29صالحی شبنم364

1359/8/18صالحی مينو365

1349/10/28صالحی سهيال366

1340/6/1صباحی يعقوب367

1356/5/2صباغی مهدی 368

1329/1/5صحرايی محمود 369

1350/5/1صدرايی مرضيه370

1350/1/31صفاخو فرداد371

1333/1/5صفايی حميد372

1330/11/10صفرپور عطاهلل373

1354/1/31صفری جمشيد374

1343/1/22صفری سيامك375

1349/12/10صمدپور رضا376

1357/6/17صمدی آزاده377

1359/11/4صمدی بنفشه378

1337/2/1صمدی  پور فرشيد379

1360/9/24ضيايی آسيه380

1357/4/13ضيايی کيا ميترا381

1342/1/3طالبی زهرا382

1350/4/1طاهراحمدی قاسم383

1360/6/19طاهرتبريزی آرش384

1330/12/28طاهری علی385

1358/6/5طاهری سروش386

1333/2/8طاهری مرتضی387

1353/6/9طباطبايی مجتبی388

1360/6/28طبسی نژاد پگاه389

1353/2/2طرفه وفا390

1353/8/10طوبايی حميدرضا391

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1349/3/23طيبی مهدی392

11/18/--عابدی نگار393

1334/9/10عارف نژاد غالمرضا394

1363/8/22عاشوری عمار395

1359/11/15عاشوری ناصر396

1365/6/2عامل هاشمی علی397

1353/11/7عبادت طلب علی398

1360/3/26عبادتی ثمين مهدی399

1362/6/28عباسپور بهمن400

1351/4/18عبائيان بيتا401

1342/6/20عبدالعلی زاده عليرضا402

1349/6/29عبدالکريم زاده پونه403

1355/2/29عبدلی شهرام404

1355/6/3عبدلی مريم405

1354/5/5عبقری ماندانا406

1356/4/8عدالت پور مهنوش407

1364/4/19عدل پرور اميررضا408

1363/6/29عرفانی اعظم409

1339/7/17عرفانيان ناصر410

1360/10/20عزتی جواد411

1366/2/21عزيزی آرش412

1358/12/1عسگری سميه)ساقی(413

1367/7/27عسگری حسن414

1357/1/10عسگری شکيب الهام415

عفتی الله دشتی 416
1327/7/12غالمرضا

1340/11/6عاليی محمد417

1342/5/8علمداری اسرافيل418

1357/10/16علوی پيام419

1363/6/20علی نژاد مهدی420

1351/5/21علياری منصوره421

1360/12/3علی اکبری محمدرضا422

1332/9/10عليپور عباس 423

1334/7/14عليزاده شهين424

1332/9/7عمرانی سيدمحمد425

1350/1/14عيدی زاده قدير426



زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1361/4/21عينعلی کاظم427

1340/7/9غبيشاوی عطيه428

غضنفری مطلق 429
1326/6/3ابوالفضل

1347/2/2غفارمنش امير430

1345/5/5غفاری محمدرضا431

1352/1/24غفاری اعتبار رضا432

1361/5/22غالم آزاد آرش433

1361/1/1غمخوار مهناز434

1354/11/14فاميلی مجيد435

1345/9/6فتحعلی علی436

1329/3/10فتحعلی بيگی داوود437

1366/6/31فتحی ديانا)مريم(438

1323/11/1فراهانی بهزاد439

1351/5/2فراهانی شقايق440

1361/4/20فرجام فر علی441

1346/1/11فرخی فريمان مهدی442

1356/11/16فرشاد جو شبنم443

1353/8/5فرضی سعيده444

1346/6/30فروتن علی445

1357/4/3فرهنگ فربد446

1360/2/27فرهنگ دوست بهرنگ447

1331/6/12فريد زاده رضا448

1356/2/18فکرت حميدرضا449

1357/5/20فالحت پيشه  علی450

1347/7/11فالحی رويا451

1347/7/11فالحی رويا452

1332/4/15فياضی عبدالرضا453

1346/2/22فيضی ميترا454

قادری عبدالرحمان455
1359/3/27)سوران(

1355/5/16قاسمی گيتی456

1355/4/30قاهری محمد مهدی457

1345/1/1قائميان فرهاد458

1353/6/1قپانی محمدمهدی459

1349/2/15قجابگلی فروغ460

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1331/11/1قدرت اهلل صالحی461

1363/6/29قديری مائده462

1340/1/1قديری افشار مقصود463

1353/2/5قربانی مجيد464

1351/3/19قشقايی يلدا465

1348/5/1قصابيان محسن466

8/1/ قطبی سليمه467

1340/1/17قطبی حميدرضا468

1365/12/10قالتيان سوگل469

1353/12/2قلعه مهدی470

1344/10/1قليچ لو عباس471

1360/5/5قمری مرجان472

1357/4/19قنبری امير473

1326/3/5قوانلو هوشنگ474

1333/1/1کاشی لو علی اصغر475

1361/3/16کاظم پور صفورا476

1352/12/14کاظمی  بهروز477

1342/5/1کاظمی مريم478

1346/10/14کامران فريبا479

1347/2/26کبريتی رامتين480

1361/10/17کبودوند سام)عليرضا(481

1348/8/12کتانچی افشين482

1338/6/4کدخدايی محمد483

1357/9/17کردا الهام484

1334/12/23کرم پور ناصر485

1345/5/9کرمانی نسب محمد486

1355/6/24کرمی  پرستو487

1359/4/20کرمی احسان488

1350/2/15کريم زاده بهار)صفيه(489

1350/7/1کريمی مجيد490

1359/6/3کريمی سعيد491

کشتکاررضايی 492
1349/6/10حميدرضا

1359/5/24کشفی اصل حسين493

1355/6/6کالته صالحی علی494

1363/2/19کالنتر فرانك495

1352/6/22کمالی مقدم هادی496

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1358/12/28کوليوند زهرا497

1358/10/18کوهستانی محمدرضا498

1356/8/24کوهستانی محمدرضا499

1359/6/14کيادربندی مليحه500

1360/12/5کيانپور آيه سادات501

1311/11/20کيانفر صديقه502

1363/11/6کيخانی آيلين503

1339/4/14کيوان داوود504

1356/10/1گرجی هاله505

1357/6/21گل محمدی مهران506

1348/5/8گلپری الهه507

1359/2/25گل رنگی ندا508

1348/1/10گلی حميد509

1329/5/5گودرزی هوشنگ510

1362/10/2گودرزی پرنيان511

1354/10/20گودرزی جواد512

1353/10/17گودرزی آتوسا513

1357/3/1گودرزی اعظم)سودابه(514

1354/1/21گودرزيان نازنين515

1344/1/1گوهری علی516

1329/3/7گياهی مهدی517

1336/6/6لشگری منظر518

1341/1/4لشينی احمد519

1358/9/20لطف الهی پريناز520

1328/8/20لطفی غالمحسين521

1328/8/20لطفی غالمحسين522

1344/3/20لطيفی حسين523

1325/3/25لقمانی وجيهه524

1309/9/7لنکرانی 525

1330/1/1ليقوانی حميد526

1359/10/13مالکی عزيز527

1358/11/8ماهيان افسانه528

1335/1/27متين وفا حسن529

مجدزاده طباطبايی 530
1352/6/28محمد حسين

1348/6/13مجيب حق مقدم محسن531

1354/7/6مجيدی هادی532

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1330/7/28محب اهری حسين533

1328/1/17محبوب عباس534

1364/1/1محبی کاميار535

1345/12/27محتشمی محمدباقر536

1358/2/20محدث فرزين537

1358/6/30محرابی روح اهلل538

1352/5/31محرابی آشا539

3/17/--محرابی فريدون540

1346/8/15محسنی ماندانا541

محمد زمانی افشار 542
1356/9/18محمدرضا

1355/10/13محمدی عليرضا)آرا(543

1356/8/30محمدی آرزو544

1339محمدی افسانه545

محمدی علی آبادی 546
1325/11/24ابوالحسن

1357/3/24محمودنژاد کيوان547

1358/10/20مختاری مارال548

1359/10/21مخدومی رهام549

1333/12/20مددی مهر اکبر550

1356/11/27مدنی عليرضا551

1355/5/1مرادی منصور552

1347/7/22مرادی حميدرضا553

1348/8/18مرتضوی زهراسادات554

1336/5/3مرسلی اسماعيل555

1351/9/10مسافر فريده556

1350/3/18مسعود شريفی557

1348/4/8مسلمی محمد558

1334/9/25مسلمی ناهيد 559

1352/12/24مشهدی رفيع نيلوفر560

1361/10/25مصباحی مهدی561

1365/5/14مصطفوی مهرداد562

1352/3/7مظاهری مجيد563

1349/7/1مقتدی پريسا564

1351/1/3مقدمی شبنم565

1336/8/15مقصودلو سوسن566

1356/6/25مقصودی ندا567



انجمن  طراحان صحنه و 
لباس خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1358/2/19آخوند زاده احمدرضا1

1356/6/30آقايی سعيد2

1335اثباتی امير3

1336/7/2احصايی سيامك4

1356/3/16احمدپور مريم5

1307/12/1ارحام صدر اسماعيل6

1359/4/3اسدی روح اله7

1351اسماعيلی مهناز8

1350اقبال نژاد آناهيتا9

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1357/7/1امينی زهرا10

1360/2/31امينی رعنا11

1343اوحدی مريم12

1345بار فروش شهناز13

1335/1/15بزدوده  عادل14

1319/12/23بنی پور مرتضی15

1360/11/6پسنديده خواه سميه16

1360/6/31پورعيسی علی17

1342/9/11پوالديها آذرميدخت18

1354/6/10تايع امام علی19

1348/9/12ترابی رضا20

1363/6/25ترا پور ميترا21

1367/4/24ترکی پگاه22

1342/8/18جوانشير کريم23

1336/4/2جهان پرور زهره24

حسام الذاکرين 25
1349سيده اعظم

1362/12/2حسنلو سعيد26

حسينی سيده 27
1364/2/31سپيده

1352حسينی سوری پيام28

1362/6/26حقيقی دادبه29

1351/5/23حميد خانی پانته آ30

1328/5/19خزايی ملك جهان31

1361/1/8خسروجردی سحر32

1311/9/5خورشيدی خسرو33

1344/10/18دباغی پروانه34

1355/12/10دشتی  علی صغر35

1362/6/5دوانی امير حسين36

1343دهقانی  ميترا37

رحمانی لشگری 38
1328/3/3محمدرضا

1340/12/7رضا زاده امير39

1359/6/20رفيع زاده ليال40

1317/10/22رفيعی علی41

1342رياضی مسعود42

1358/6/5زاغری امير43

1339زمانی هايده44

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1369/2/19مکوندی رسول568

1360/4/16مکی نيان شيوا569

1355/9/6ماليی اکبر570

1320/9/20ملك آرای شهروز571

1358/11/12ملکی صادق572

1358/1/13منصوری مسعود573

1359/9/18منظور حسام574

1329/1/3مودبيان داريوش575

1337/7/1موسوی مسعود576

1355/9/6مواليی اکبر577

1356/7/15مواليی رضا578

1332/7/4امير مولوی579

1358/12/26مونا حاج آقا بيگی580

1353/12/18مهجور مهسا581

1359/12/5مهران عليرضا582

1350/5/16مهرداديان طوفان583

1355/5/25مهرزاده شيوا584

1329/7/1مهمانی حسن585

1332/2/26ميامی مهدی586

مير طاهری سيد 587
1350/10/28مسعود

1360/6/27ميرحسينی آسيه588

1355/7/16ميرحسينی محمدرضا589

1349/5/1ميرزاآقايی صالح590

1338/8/26ميرزابابايی منصور591

1361/1/26ميرزاعلی محسن592

1354/6/12ميرزاعلی ها عباس593

1349/11/15ميرزايی ليال594

1349/11/15ميرزايی ليال595

1356/9/27ميرزاييان حسين596

1356/12/1ميرزايی شهير شاهرخ597

1357/6/10ميرعلمی رويا598

1357/12/15ميرکريمی سودابه599

1355/2/14ميرلو بهروز600

1332/3/27ميالنی علی601

1359/11/1نادرپور روح اهلل602

1363/9/6نادری بهناز 603

1363/2/20نادريان نازگل604

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1346/10/12نازی بهناز605

1357/6/5ناصح هدی606

1352/4/16ناصحی عليرضا607

1354/2/16ناصرنصير رامين608

1350/12/9ناصری مهتاب609

1355/6/12ناظم محمدحسين610

1356/6/9نجاتی شهرام )مجتبی(611

1355/6/9نجفی زاده علی612

1348/11/2نريمانی کوروش613

1334/10/1نشاط خواه فرزانه614

1355/11/1نصری حسين615

1347/6/20نصيری يکتا امير616

1349/12/9نظريان محمدعلی617

1353/2/1نعيمی حميدرضا618

1358/8/26نفر وحيد619

1344/1/3نقيبيان سيدمحسن620

1357/4/20نکواقبال صنم621

1363/2/25نمکی جواد622

1354/6/7نوابی علی623

1357/6/30نوبرانی خليل624

1349/8/15نوذری آرش625

1344/9/21نوذری بيژن626

1330/1/1نوراللهی سعيد627

1356/6/25نورمحمدی رها628

1345/10/20نوروش محمدعلی629

1363/11/14نوری مهدی630

1349/1/6نوری منافی زاده حامد631

1351/1/9نوری وفا آزيتا632

1353/6/30نوشين دالرا633

1368/1/30واشيان مجتبی634

1326/8/8والی بابك635

وجبی مريم636

1331/10/6وزيری اميررضا637

1360/5/8وقار کاشانی خيام638

1355/10/6ولی لو هادی639

1354/7/20هاشمی افشين640

1351/4/4هاشمی کيوان641

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1335/1/22هاشمی ناصر642

1354/1/12هاشمی هدايت643

1349/3/23هاشمی حائری تبسم644

1358/10/19هدايتی حميدرضا645

1338/2/26هدايتی حميدرضا646

1329/1/1هژيرآزاد کاظم647

1351/5/13همتی سيروس648

1352/5/1همتی آناهيتا649

1351/4/9همتی نيا تقی650

1355/11/11همراه ابوالفضل651

1342/1/8هنرکار هوشمند652

1363/6/30هوشياری حامد653

1338/2/15الهی محمد654

1355/6/22هيدجی پوپك655

1351/2/23ياقوتی پيمان656

1351/4/15يداللهی علی 657

1327/4/8يزدی محمد مهدی658

1346/10/26يعقوب زاده علی659

1347/1/2يعقوبی زهرا660

1339/10/17يعقوبيان حميدرضا661

1334/11/30يگانه محمد662

1355/6/15يگانی الهام663

1360/4/3يوسفی ميثم664

1327/8/1يوسفی فريدون665



زاد روز اعضای خانه تئاتر
ف

تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1333/2/16زينل يان ادنا45

1340/11/8سامانی سيما46

1363/1/24سرافرازيان امير47

سلطانی عربشاهی 48
1351/1/8آوا

1348سليمان پور رامين49

1354سيد کنعانی الدن50

1349/1/29سينايی سميرا51

1353/3/15شاپور زاده  رضا52

1362/12/13شاميريان مقدی53

شاه ابراهيمی سيد 54
1333محسن

1347/10/24شجاع منوچهر55

شريعتی سوق سيد 56
1347محمد حسن

1345شريف پور امير57

شعبانی فاطمه 58
1360/11/13)الهام(

1356/11/13شکاری بی تا59

1352/4/15شهامت سحر60

1340شهراميان شيدا61

1355/7/1شهبازی فاطمه62

1356/1/1شيخ اوغلی آيالر63

1340ظهوريان مهرنوش64

1338/11/21عابدين نژاد پريدخت65

1356/3/4عاله بخش حسين66

1350/3/26عبدالهيان رويا67

عزتی چهارقلعه 68
1360/8/5مهدی

1347/11/3عطايی مهری69

1361/6/31عليا سارا70

1352عليزاده فريده71

1358/4/3عيوضی مژگان72

1348/11/25غيورزاده مريم73

1353/8/20فتح نيا محمود74

فدايی حسين  سيد 75
1345حسين

1351/5/7فرح مرزی نويد76

1358/12/25فرزانه پری زاد77

1352فروتن يکتا پيام78

1354/8/4فيروزه چيان  فرحناز79

ف
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

فيض شيخ االسالم 80
1352فائزه 

1345/1/17فيض مرندی کتايون81

1354قاسمی آرام82

1342/9/22قربان زاده فريبرز83

1342کامکاری ناصح84

1345کنگی شهربانو85

1332/3/1کوثری پروين 86

1349/5/4کيانی الريمی بهرام87

1359/6/25گلپايگانی مونا88

1359/6/25الری وحيد89

1330/5/1محبی پروين90

1343/6/28معافی غفاری فرزاد91

1353معبد امير احمد92

1343/12/26ملکی منيره93

منظومی نيا فرشاد 94
1346) احمد(

1363/1/18موسوی زيبا سادات95

1357/6/30مهدی زاده رضا1396

1363/6/22ميرحميدی شيما97

ميرزامحمدی 98
1355/10/12محمدرضا

1357ميرهادی هليا99

1340/11/6ناظاريان نوراير100

1355/7/1نجيبی آذر101

1359/10/24نصرتی بهاره102

1352/6/1نظمی نرمين103

1361/3/29نعمتی نگار104

1360/5/11نوابی شرمين105

نويريان فرد محمد 106
1362/1/15علی

1353/1/17نيك روش مريم107

يوسف دوست  108
1323مرتضی

1366/5/31يوسفی اقدم ساناز109

1357/1/18ييالق بيگی سينا110

انجمن  تئاتر کودک و 
نوجوان خانه تئاتر

ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1359/7/1آتشانی عبداله1

1359/4/20آريانژاد فاطمه2

1361/1/2آشوری مريم3

1373/3/3آقابابايی سجاد4

1360/5/21آقامواليی مژگان5

1354/6/30آواره ژاکلين6

1350/5/27آويژه ناصر7

1358ابراهيم پور محمدرضا8

1335/2/19ابراهيم زاده محمود9

1359/1/9ابك سعيد10

1361/12/16عبدی احمد11

1352/6/15احمدی فر ناصر12

1358/6/30ارباب زاده وحيد13

1360/6/30اردستانی سپيده14

1351/10/5اسد پور پيمان15

1357/6/12اسدی نسرين16

1361/6/20اسماعيل زاده پاشا17

1360اسماعيلی امير18

اسماعيلی ابهريان 19
1359/6/2محمد

1341/8/19اکبرلو منوچهر20

1354/1/1اکبری مريم21

1350/4/11امامی محمدرضا22

1347/6/6اميررضوی مهران23

1342/11/25اميريان سيمين24

1361/6/17ايمانخانی مرضيه25

1363/3/10باروتی علی26

1355/12/15باقری طورانی علی27

1364/1/3براتی سيمين28

1359/12/26بهرامی رضا29

1363/12/20بهرامی فاطمه30

بهمن آبادی حسام 31
1363/11/8الدين

1352/5/7بيانلو حسن32

1362/3/9بيگی ريزی سميه33

ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1349/10/7پاسوار حميدرضا34

1357/6/14پنجه خامنه ليال35

1363/6/26پوربخش مهدی36

1356/6/6پورجمشيد مسعود37

1355/3/26پورطبيب علی38

1363/10/28پورفرج سحر39

1355/6/15پوالدوند محمدرضا40

1358/11/8پيش بهار نسرين41

1358/6/25تاللو فرهاد42

1354/3/10تاللو فراز43

1364/5/8توکلی اميررضا44

1350/8/24تيموری  محمود45

1353/3/1تيموری احمد46

1363/9/26تيموری اکبر47

1357ثقفی ولی اهلل48

1359/10/27ثقفی سميه49

1365/2/25جمالی محمد50

1358/12/20جمشيدی سروش51

جهانشاهی کوروش52

1356/11/21چلوئی آناهيتا53

1350/1/1حاج بابايی ندا54

1350/7/25حاجی زاده پرويز55

1368/3/25حاجی زينلی نجمه56

1367/3/30حبيب پور بهنام57

1354/3/31حجابی عليرضا58

1357/4/23حسن زاده صديقه 59

1356/3/9حسنی محمدعلی60

1357/2/12حسنی سارا61

1341/2/24حسين پور عليرضا62

1356/5/26حسينی سيدمحمود63

1363/12/25حسينی سيد امين64

1353/9/1حسينی حصاری عاتکه65

1364/6/21حق گو رضا66

خارستانی بيتا67

1358/3/21خاکسارتهرانی مريم68



ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1364/2/1خامه پرست علی69

1368/5/12خدابنده لو فاطمه70

1358/6/15خداياری وحيد71

1329/8/20خلج منصور72

1361/4/6خمسه سيدمجتبی73

1358/7/1خوشگو روزبه74

1346/6/19خيرآبادی احمد75

1363/10/5داداشی بهمن76

1361/6/6دارابی حسين77

1360/6/30داودی مهدی78

1354/1/15دری سيدعليرضا79

1359/6/8ذرات شعاعی حسين80

1362/9/6رحمانی  محمد81

1358/4/1رحمانی سيما82

1367/5/17رحيميان مينووش83

1368/5/30رستگاری سينا84

1350/2/8رضايی آزيتا85

1361/11/2رضايی ليلی86

1360/9/1رضاييان بهروز87

1356/7/1رضوی صديقه88

1360/12/9رضی سميه89

1366/3/29رمضانی ميالد90

1359/2/20رياضتی محمد91

1357/11/14زارع داود92

1359/6/23زحمتکش حامد93

1362/6/26زمانی مهرداد94

زهدی ليال95

1363/6/26سالکی خامنه عماد96

1367/10/20سليمانی محمد97

سعادتی مقدم 98
1348/6/22محمدحسن

1364/6/29سواری صفا مريم99

1359/5/1سوخته سرايی مظاهر100

1361/9/10سيادت سيدعالء101

1369/5/19سياری زهره102

1364/11/11سيفی نوشين103

1361/2/13شامی نوری ندا104

1329/9/25شاه محمد لو بهرام105

ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1355/2/2شکوهی فرم حميدرضا106

1365/1/5شهسواری مريم107

1345/11/4صادقی پور نگين108

1353/1/25صفا علی109

1361/8/10صفوی محسن110

1342/9/22ضيادفر گيلدا111

1360/6/1طباطبايی سيد مجيد112

1363/10/30ظروفچی علی113

ظريفيان مجتبی114

1354عاقبتی محمد115

1358/2/2عباسی رضا116

1342/6/20عبدالعلی زاده رضا117

1342/6/1عبدل تهرانی حميد118

1371/4/12عرب کرمانی فاطمه119

1357/3/3عظيمی آمنه120

1350/6/20عقبری رکسانا121

1362/1/1علی آقايی اسحاق122

1363/4/18عليمحمدی محسن123

1341/11/23غنی زاده آناهيتا124

1360/9/9غنی زاده توحيد125

1361/5/29فتحی شقايق126

1360/8/29فرشيدی سپهر مهدی127

1346/6/30فروتن علی128

1357/6/30فرهمند سعيده129

1359/4/30فرهنگيان آزاده130

1363/6/30فالح زاده پريسا131

1359/1/1فهرادی مونا132

1332/4/15فياضی رضا133

1357/9/11فيروزه ندا134

فيض فائزه135

1358/5/30قاسم زاده سعيد 136

1361/3/5قاسمی سميه137

1362/1/7قاسمی دنيا138

1362قرآن کيش مهرداد139

1363/3/14قصری محسن140

1353/12/2قلعه مهدی141

1364/2/28قنبری رسول142

ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1364/1/29کار آزاد محمد143

1347/7/8کاشانه خدايار144

1352/10/1کاشف آناهيتا145

1362/11/17کاظمی ژاله146

1342/5/1کاظمی مريم147

1359/6/7کرمی پيروز148

1365/11/26کرمی سامان149

1359/6/26کريمی روشنك150

1355/11/23کشوری مهدی151

کمال علوی سيد 152
1362/7/28محدرضا

کوشا نجمه153

1366/10/24کهن رامين154

1355/2/6کياهاشمی سيده مريم155

1361/6/20گرامی زادگان لعيا156

1350/3/11گلستانی پرستو157

1348/1/10گلی حميد158

1351/6/6گوهرخانی مجتبی159

1364/1/27لوانی محمدرضا160

1348/5/16مالمير کبری161

1354/7/6مجيدی هادی162

1330/7/28محب اهری حسين163

1356/6/8محسنی ليال164

1357/8/1محمدی فرشته165

1366/1/3محمدی ميالد166

1360/6/27مرادی حميدرضا167

1358/12/6مرادی  پيمان168

1357/10/3مرتضوی سيدعلی169

1355/6/6مريدی زهرا170

1352/11/16مزينانی حسين171

1348/4/8مسلمی محمد172

1352/9/18مسيبی اعظم173

1359/6/12مشهدی عباس امير174

مطهری نيرومند 175
1357/3/19ريحانه

1352/9/28مقدر مهران176

1351/6/5مقصودی  عباس177

1368/3/26مقيمی مليحه178

1361/1/1مقيمی عطا179

ف 
تاریخ تولدنام خانوادگیردی

1360/4/10مقيمی مهدی180

1357/4/16مالحسينی حميدرضا181

1365/4/17موالنا بابك182

مولودی صبا183

1364/6/12مهدی احسان184

1340/7/30مهدی جواد185

1337/10/6مهدی مجتبی186

1358/5/15مهدی آبادی مهدی187

1352/1/1مهرعليان بهروز188

1356/6/31مهرکشانی دريا189

1358/12/12مهياری جعفر190

1361/6/15ميرزابيگی اکرم191

1357/6/22ميکائيل زاده رضا192

1355/6/12ناظم محمد حسين193

1362/9/25نجاتيان مدينه194

1365/4/1نديمی حميد195

1362/3/30نصراله زاده ندا196

1353/7/1نصری افشين197

1356/10/2نصيری مجيد198

1351/8/28نظام آبادی مهرداد199

1362/3/1نعمتی مرجان200

1359/11/13نعمتيان رضا201

1352/3/10نوابی فريد202

1355/1/6نوايی پروانه203

1358/2/20نوحيان محمد204

1358/2/12نياز  اميد205

1341/1/11وجدان صفت مينا206

1355/3/26وعيدی ليدا207

1326وفاداری يداله208

1355/10/6وليلو هادی209

1347/1/22يعقوبی زهرا210

1361/4/3يوسفی ميثم211

1362/6/26زمانی مهرداد212

1357/10/22نورايی محمود213



زاد روز اعضای خانه تئاتر

  کانون نمايشنامه نويسان  
خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام خانوادگی ردی

ابوالقاسمی 1
1351/12/19شهرام)حسين(

1356/11/11ازگلی مرضيه2

1354/4/4اکبرنژاد ميالد3

1353/10/5اميری  خسرو4

1360/6/31ايرانی ستاره5

1340/10/29باستانی حسن6

1353برومند ترانه7

1360/12/26پاکبازنيا عاطفه8

1333/8/4جهانگيريان عباس9

1327/1/29حيدری ايرج10

1346/11/25حيدری مجيد11

1334/9/13خچوميان آندرانيك12

1359/4/10خمسه نژاد سپيده13

1355/11/6دادويی رضا14

1357/1/1رشيدی تبار رحيم15

1363/4/30رفيعی سلما16

1362/5/8رمضانيان  صحرا17

1317/10/18رهبر ابراهيم18

1344/4/17زرگر شهرام19

1359/2/7شاهی ماريا20

1348/5/5صديقی بهزاد21

1358/8/15عاطفه جواد22

1334/7/3غفاری عليرضا23

غالمی ورنامخواستی 24
1357/6/21سيمين

1362/11/3غالميان فرهاد25

1362/6/30فرشاد فرشته26

1362/5/24فنائيان مهدی27

1364/5/2قلی پور محمدرضا28

1351/1/1کرمی شهرام29

1357/2/22محمدی تهمينه30

1353/2/21مهدی پور سيروس31

ناصربخت 32
1343/2/24محمدحسين

1350/4/3نقدعلی فرهاد33

ف
تاریخ تولدنام خانوادگی ردی

1361/4/27نوروزی نشمينه34

1355/5/20نوری اصغر35

1361/8/11وفاجويی محمدزمان36

    انجمن منتقدان و 
نويسندگان  خانه تئاتر

ف
تاریخ تولدنام  خانوادگیردی

1358/9/29آل  طيب ندا    1

1363/6/27  آماده سپيده2

1331/6/27آييش فرهاد  3

1338/3/17اعرابی جواد  4

1361/6/16افتخاری زينب  5

1354/7/1اميدی  نژاد هوشنگ  6

1351/9/25انتظامی ندا  7

1353/6/1ابراهيم  زاده فرزانه  8

1355/8/23اسدی محمد9

1353/1/1اشکذری سيد  جواد10

1337/6/15باالزاده  امير  کاووس11

1356/6/12برهانی  بهاره  12

1363/1/29بنی  احمدی  بهاران  13

1335/12/20بهرامی  محمد  14

1360/6/31فرشته بهجت15

1337/2/1پورحسن  نيايش  16

1356/11/21پيروز  ساسان17

1353/3/17تنظيفی  پريس18

1352/3/15ثمينی  نغمه  19

1357/6/25ثنايی  امير  حسين20

1358/10/23جعفری  روح  اهلل21

1325جهانشاهی  جاهد  22

1349/9/6حاج  محمدی  زهرا  23

حجتی  مهرداد24

1359/1/31حسن  زاده  محسن  25

1357/4/12حسين  زاده  محمد  رضا  26

1360/1/1خاکی  نژاد  بهزاد  27

1348/2/10خرازی  ها  شهرام  28

1337/11/9خيمه دوز شيرازی محسن29

ف
تاریخ تولدنام  خانوادگیردی

1308/6/1دريابندری  نجف30

1355/12/10دشتی  علی  اصغر31

1355/6/10رادمان  صبا  32

1354/6/3رجايی  مريم  33

1358/9/2رحمتی  مينا  34

1355/6/30رستمی  محمد  رضا  35

1353/2/2زمانی  فاطمه36

1357/4/27سالك  سارا  37

1349/2/27سپهری  مريم  38

1355/1/13سجادی  فروغ  39

1350/11/10سلطانی  بهمن  40

1360/10/2سمندری  مرجان  41

1357/10/10سهرابی  آزاده  42

1347/2/8شاکری  حسين  43

1353/9/15شيخی پيمان44

1357/2/15شهبازی  رامتين  45

1356/11/3صادقی  محمدرسول  46

1357/6/30صالحی  ثابت  سامی  47

1362/5/1 صدر اشکوری ربابه48

1361/3/31عبادی  فاطمه  49

1370/10/10عباسيان عسل50

1354/12/15عبدالعلی  زاده  علی  اکبر  51

1353/3/1عبدالعلی  زاده  عباس  52

عزيزی  مهدی53

1361/11/5عظيمی  امين54

1362/9/27عليپور  سميه55

1348/1/14غفاری  عباس  56

1360/1/22غالمی  سولماز  57

1331/6/12فريدزاده  عبدالرضا58

1357/12/8فشندی  مريم  59

1360/5/21قادرپور  آران  60

1357/3/18قنبری  حميدرضا  61

1360/10/2قهرمانی  مهرانگيز  62

کليايی  فاطمه  63

1352/6/15کيان  افراز  اعظم  64

1362/4/8کيانيان  مجيد65

1367/7/22کيانی نرگس66

1359/6/28گودرزی  سعيد  67

ف
تاریخ تولدنام  خانوادگیردی

1361/6/22لشگری  مجيد  68

1346/6/1محبی  سعيد  69

1348/5/2محمد  اسماعيلی  احمد  70

1352/1/19محمدی  اکرم71

1358/8/20محمدی ياسين  72

1352/3/16مرتضوی  بهزاد  73

1350/6/26مشتاق  زهرا  74

1359/6/23منصوری  سارا75

1363/4/27منفردی  شيما  76

1361/5/4موذن  زاده  آروين  77

1362/7/27ميرمحمدی  کيوان  78

1359/12/5منصوری علی79

1359/12/22نجاری  محمد  80

نجفيان  هومن76

1361/5/27نهانی  طيبه)غزل(77

1365/2/14نيکورزم سعيد

1354/7/20هاشمی  افشين78

1363/6/30هوشياری  حامد  79

1363/1/29ياحقی  پيمان80



ف
تاریخ تولدنام و نام خانوادگیردی

1343/5/28ابروان مهرداد 1

1345/11/5اسماعيل زاده سلمان 2

1350/9/1آشفته رضا 3

1353/1/1اشکذری جواد 4

1341/8/19اکبرلو منوچهر 5

1350/5/18امينی رحمت 6

1366/2/10باشکوه سليم7

1336/6/30پارسايی حسن 8

1365/3/5پهلوانی عرفان 9

1342/4/20تشکری سعيد 10

1358/2/12جعفری حصارلو مريم 11

1355/3/16جعفری علی 12

1330/5/10چينی فروشان صمد 13

1353/2/1حبيبی فرشته 14

1348/2/10خرازی ها شهرام 15

1349/3/2رايانی مخصوص مهرداد 16

1357/12/16روشن سيد جواد 17

1356/1/8طاهری اميد 18

ف
تاریخ تولدنام و نام خانوادگیردی

1332/12/2علی آبادی همايون 19

1360/6/3عمرانی وحيد 20

1360/1/22غالمی سولماز 21

1348/1/20فخار عليرضا 22

1356/10/19فخری آزاده 23

1350/3/12فرجی بابك 24

1339/10/23قادری نصرا...25

1357/3/18قنبری حميدرضا 26

1344/1/1کاکاسلطانی حميد 27

1356/3/8کيانی رضا 28

1346/6/1محبی سعيد 29

1350/5/3محمودی مصطفی 30

1359/1/20نصيری مهدی 31

1351/6/1نظر زاده رسول 32

1364/5/3نيك آبادی ميالد33

1345/9/7ياورمنش مهدی 34

1343/3/1يگانه فرح 35

زاد روز اعضای کانون  ملی 
منتقدان تئاتر



سال گذشــته با هدف تامين و انتشار اطالعات 
تقویمي هنرمندان تئاتر كشــور با اســتناد به 
گروه هاي ثبت شــده تئاتر در سایت رسمي اداره 
كل هنرهاي نمایشي، اسامي بيش از 500گروه با 
بيش از 4100 هنرمند كه تــا پایان دي ماه  1395 
مجوز فعاليت گرفته بودند را در ضميمه مستقلي 

منتشر كردیم  .

امســال همچنان كه وعده كرده بودیم  در بخش 
گروه هاي ثبت شــده تئاتر در سایت رسمي اداره 
كل هنرهاي نمایشي، اســامي تمامی گروهایی 
)700 گروه ( كه مجوز فعاليت گرفته اند منتشــر 
شده است شایان ذكر اســت نبود تاریخ تولد در 
برخی گروه ها نتيجه كم توجهی شــعب انجمن 

استان یا خود گروه در اعالم این اطالعات است.

   آذربایجان شرقی
تبریز / كتل

 سيامك افسايی 1350/9/23
يعقوب صديق جمالي 1353/6/20

حامد نوري منافي زاده 1349/1/16
وحيد نوري منافي زاده 1348/1/4

جمال ساقي نژاد 1362/2/21
معصومه کرمي 1359/1/19

سعيده حامد 1360/3/10
وحيد بهبدي 1362/8/21

فرزين ريحاني راد
 

تبریز / آینا
ميرعلي فتوحي 1354/4/2

علي حسين پوريان  1353/6/11
سيروس مصطفي 1357/2/15

نازيال ايران زاد بنام 1356/6/30
رضا گل آور 1349/4/7

بهرنگ تيال 1358/9/20
هاله ذرخورد 1359/5/7

مراغه / باریش
 فريدون واليی 1358/4/4 

محمدهادی افتخارزاده مراغی 
 مريم برومندمطلق 

 سونيا معبودی 
 بهزاد سياه 

 حامد نباتی 
 مجتبی حسين زاده 

 
بناب /  ایشيق

بهرام حسن بابائی اقدم 1353/6/15
حسين مختار زاده 1362/2/30

زينب آتش افروز 1359/7/1
رضا محمدی  1349/2/1

 الهيار محمدی  1351/8/1
 

عجب شير / ژست
 محمود نيك مرام 

 مسعود نيازی 
 کريم پزشگی  

 رويا درختی 
 مازيار رفعتی 

      
 مرند / اوینار

 مهدی صالحيار  1361/5/10

 ژيال اصالنی  
 الهام اشرفی  

 الهه هژبر  
 غالمرضا رزاقی  

 عفت رحيم زاده   
علی امينی   

  
تبریز / پياده

 رامين رياضی 1364/3/17
 داوود نورپور 1362/4/13

 حسين اصل عبداللهی سردرود 
1358/6/31

 جمال توانا 1361/2/23
 سيد سجاد راثی هاشنی 1361/12/7

 
 ملكان /  یاشار

 حيدر علی مقتدرزاده ملکی 
 عباداله اکبری 
 بهمن رستمی 

 غالمعلی پناهزاده           
 ايوب عباسی 

 اهر/ ارسباران
سعداهلل آريافر 1352/4/19

 تقی نورش 1353/3/14
 علی مهدوی پور 1344/2/16

 معين جعفری 1373/1/22
 محمدحسين شيردل 1348/4/20

 
 اهر / قره داغ
 عليرضا آقازاده

 احمد رجب پور 
 حجت شالچی 
 زرنشان شامی 

 آرزو شامی 
 

 اهر/ شب
 عباس خليفه لو 
 امير محمدپور 
 فرهود فهيمی 

 مهرداد احمدی 
 نسيم عموزاده 

 
تبریز / قاصدک

 بهنام قديری 1360/8/4
 ژيال آل رشاد 1362/8/17

 فاطمه حسينی 1358/4/30

گروه های ثبت شده 
تئاتری استان ها



 جواد قامتی 1353/3/20
 محمد ملکی اصل جنگی سرند 

1352/10/2
 علی صفائی فر 1362/1/6

 رامين راستی 1349/6/29
 

ميانه  / صحنه
 حسن عظيمی 1355/12/1

 زهرا خدابنده 
 ليال دانشيار 1355/11/1
 مقصود رحيمی مقدمی 

 علی مقدم 
 زهرا دانشيار 1363/6/30

 مهدی پاك نژاد 1363/3/1
 

عجب شير  /فجر
 محمد مومن زاده 1352/1/1

 زينب باذوق 
 عليرضا حسن زاده مجد آذر 

 محمد رضا خدائي 
 جاويد ممقانيان 1353/11/14

 

تبریز / بابک 
 بابك نهرين 1358/12/12
 بهمن تقی پور تکمه داش 

 حميد نهرين 
 نوروز سليمانی 

 عليرضا شهرکی نژاد 
 بهمن ممی زاده 
 ليال پور فتحی 

شهرام خدائی علمداری 
 

تبریز / 12 تئاتری
اکبر زارع  1369/5/29

کمال پرناك 1369/1/1
فريد ادهمی  1370/1/10

يوسف اکبرزاده  1370/1/28
رضا فتحی پور  1356/6/30

 
تبریز / سایه

جعفر صديقی  1367/1/12
احمد قهرمانی  1328/3/9
سعيد طرزمی  1366/5/27

علی صباحی  1357/6/1
بهنام پناهی 1368/7/21

مرند / نيلوفران
رضا آقاحسينی  1361/11/1

مصطفی آذری يالقوزآغاج  1361/6/26
سيامك احتاطی  1370/6/28

پريوش فتاح زاده خليفه  1366/10/21
 

 آذرشهر / نگاه
عليرضا لطفی اقدم 1348/10/15

سيد رکن الدين صدرری دهخوارقانی  
1351/6/10

عليرضا عباسی  1371/10/2
جمال پورباقری  1372/2/1

فرناز فتح راضی  1364/6/30
 

 آذرشهر / پگاه
محمدرضا فيضی 1354/2/28

فارغه صفری دهخوارقانی  1357/2/12
فاطمه مسبح  1372/11/25

مهرداد عابدينی انگرابی  1366/1/6
کريم حسينی بازی 1352/2/1

 
شبستر / ميميک دیزج خليل

امين حاجی اکبری ديزجی  1367/6/1
بابك فرمند 1364/7/19

بهزاد قاری حقيقت  1351/5/6
جاويد اسماعيلی اسفهالن  1369/4/26

حامد غفارپور اهرابی  1366/10/25
 

سردرود بيرباخيش
امير علي مهروند 1361/6/2

بهناز قراطاس اسکوئي  1363/6/7
عباسعلي علي اکبرزاده  1351/11/1

حسن عبدالهي القلنديس  1362/2/4
غفار انوشا  1355/4/19

 
تبریز / اوج تئاتر

مينا اکبری 1361/7/24
شهرام خزرايی  1349/6/27
فيروزه نعمتی  1355/1/26

نادره برماس  1348/1/1
فرهاد فرامرزی  1362/2/19

ليلی نيساری  1356/3/13
امير نصيربيگلی  1358/6/13

بناب / هارای
سيما حيدرزاده للکلو 1356/2/2

زهرا خجسته نژند  1359/4/12
يوسف ساالری لك  1363/8/1

بهرام عباسيان  1371/9/1
سونيا سلطانپور  1365/5/1

 
بناب / پرواز 82

فرزاد تقی لر 1356/3/23
مير ميالد مهدی زاده اسگندانی  

علی دخت ذوالفقاری  
محمدرضا قنبری  

صحرا فيروزی  
رامين نصيری  

ياسين عباسعلی نژاد بابريز 
 

بناب / ارسطو
عباس خليلی منصور اباد 1362/2/22

نويد ياوری  1371/2/13
مجيد رنجبرپوربناب /  1374/9/30

مهديه داداش رستمی ثالث  1362/6/30
عرفان داداش رستمی ثالث  

1373/12/14
 

مرند / كویر
احد اوجاقزاده بهروز 1358/6/30

علی کبود چشم  1357/4/20
نسرين بابازاده  13626/31
يونس شهباز  1354/6/20

پوريا خوش الحان  1364/10/6
 

بناب / ایليا بناب 
محمد حسين داودی بناب 

بهمن پورتقی بالکانلو  
حميد بالغ  

فردين قصاب ماهر  
حسن جمشيدی  

سعيد حاجی اسفندياری  
ليال امير عربی بناب 

 
بناب / دیالوگ

حسين رزمی  1370/11/17
سعيده زارع  1372/4/9

امير مقصومی  1376/1/18
عليرضا قاسمی 1362/8/30
فاطمه منيری  1370/7/21

 مراغه / كبود
رسول پاك 

سجاد جوان گنجی  
کاوه مقدم  

زينب خيری  
سيد مرتضی موسوی تبار  

 
مراغه / اسنوند

سجاد توفيق 1368/12/4
امين خان زاده  1363/11/6

سينا نجفی  1366/2/4
پروين ساالری فر  1364/6/20

مريم حسن زاده مقدم 1374/7/9
 

مراغه / كتيبه
حجت مقدم 1364/2/28

حامد جودی  1363/5/29
غزاله قربانی  1374/9/19

مهدی جودی 1361/11/7
زهرا فيضی پور  1366/3/5

 
مرند / تكم

محمد يوسفی زاده 1363/1/1
شبنم سقاحسينی  1363/3/20
آيسان خليل زاده  1376/4/15

محمد حاجی احمد لويی  1368/1/1
عليرضا شکوهمند  1364/12/15

 
 آذرشهر / سایه

محمدرضا خياط زاده حسنلوئی 
1352/8/20

حبيب خليلی محله  1356/6/23
سعيد عبدالعلی زاده  1360/5/15
اسماعيل قربانی پور  1357/11/1

زهرا ابراهيمی  1367/12/5

   آذربایجان غربی
اروميه / تخته سياه 

سهند جعفری زاد اصغر ابادی 1360/2/2
محمد باقر جعفری زاد اصغرآبادی  

1329/1/10
 رسول بانگين خليفانی  1356/5/8

محمد کاظمی 1360/1/21
ميترا آهور  1355/6/25

  علی بانگين خليفانی  1361/1/1
الهام حيدريان جقه  1366/10/4

 بهنام حقيقی  1350/10/4
 طاهره ولی پور طاهری  1357/6/24



گروه های ثبت شده تئاتری استان ها

خوی / ندای تئاتر
يوسفعلی دريادل 1329/10/26

فاطمه صمصامی 1354/4/10
 سعيد دريادل 1355/5/24
محرم مزرعه لی 1333/7/4

حميده علی اصغرلو 1359/10/3
سعيد خليلی 1353/6/21

 نعيمه صمصامی 1355/6/31
 

نقده / سولدوز
حمزه حيدری  1338/3/2

شهريار نيريزنقده /ی  1341/7/19
علی قبچاق شاهی  1349/6/9

 شهرام ابراهيم حصاری  1351/4/2
 بهرام جاللی  1349/6/1

مجيد نوری چيانه  1349/7/20
پروين ملك زاده  1350/4/2
بهرام قوی بنيه  1350/6/3
صمد رستمی  1344/6/4

 
اروميه / ایلقار

حسن رجبی  1353/6/30
محرم ايران جوی سلماسی  1334/6/2

يوسف سليمانی وکيل کندی  
1360/6/11

وحيد ابراهيم حصاری  1361/3/5
فرخ فهيم  1340/5/23

 
اروميه / تئاتر راد

علی صابررضايی 1333/11/19
فردين ميالنی صدر  1344/1/1

 پدرام رحمانی 1359/6/30
  بهمن حاتمی 1333/3/19

 پريا برزگر  1366/4/22
 مقصود حسنی محمودآباد  1338/1/27

مهناز شريفی زمانی  1337/8/25
حامد اسماعيل وند 1361/6/30

سوسن مشاريان  1354/6/31
 

اروميه / اتود
کريم عليخواه 1355/5/20

حديثه راد  1362/5/8
سعيد عبدالهی قلقاچی  1364/3/28

علی مازی کاری  1358/5/10
سامان حسن زاده حماميان  

1361/10/27

مسعود يکانی  1365/6/26
مريم کالنتری انامق  1358/9/1

 
مهاباد / اهورا

اميد خاك پور 1357/5/12
ابراهيم ابراهيمي 1364/6/26

مهران  فقري 1353/6/1
ابراهيم  بومي 1357/12/16
شيدا  شورنگ 1371/3/25

سياوش  پيداو 
سامان  ارمي 1361/6/31

  
اروميه / تئاتر تم

قاسم لطفي خواجه پاشا  1360/1/31
ايمان رمضاني  1364/2/9

مرتضي نورپور  1361/7/18
آيسا اکرمي  1369/2/31

عبداهلل محمدزاده اصل  1349/11/1
 

بوكان / ققنوس
افشين ناصری 1354/3/11

محمدعلی عبداله پور مکری  
1358/6/20

چيا باباميری  1358/6/25
کوثر ناصری  1362/6/19

کيانوش فتاحی  13651/9
جعفر قادری  1352/5/19

النازميرزاغفاری  1362/4/1
 

بوكان / كوچک
خالد حيدری کلتپه بوکان   

1337/11/12
رضا شامی کلتپه قرميش  1345/6/5

اسعد آسيابان  1345/1/4
اسماعيل احمديان  1348/2/16
عبدالرحمان عزيزی  1348/1/1

آرش حيدری کلتپه بوکان 1365/5/7
مظهر اسراری  1345/8/1

 
خوی / پردیس

جواد ثريا 1350/6/20
رسول حشمت نيا  1361/3/2

ناصر پيراقالو  1337/2/18
مجيد بالدپس  1359/1/24

آرمين حسين پور  1372/9/5

خوی / رسای
محمدتقی سالمی 1345/9/18

شبنم افشين  1372/3/22
رضا پورمحمد  1369/6/29

مهدی بخت بيدار  1367/6/28
سيد احمد حسينی  1367/6/28

 
خوی / تماشا

سلطانعلی دريادل 1332/10/13
علی حسين قلی زاده 1345/5/10

حميدرضا حاجی رستملو  1350/1/1
هادی دريادل  1365/10/27

علی خلخالی  1341/1/1
 

اروميه / كارگاه تئاتر رقص عروسک
 بابك رستم زاد 1355/3/28

رضا ترابی  1350/1/1
الناز هاشمی  1359/1/27

عطا رستم زاد  1366/4/29
ناهيد ثوابجو  1347/8/28

 
مهاباد / آرتين

 ناصر)هژار( نورانی 1362/2/16
آراد حسن زاده  1358/1/1

سيروان خضرپوری  1357/6/4
کيوان فهيمی  1357/2/24

سميه اطيابی  1362/11/20
 

تكاب  / سپيد
بيت اهلل جعفری

حجت اله قاسم نژادافشار  
هادی نقودی  
فردين شرقی  
سعيد نباتی  

 
بوكان / كانی

رحيم عبدالرحيم زاده 1359/4/2
انور سبزی قوزلو  1363/3/20

سعيد قهرمانی دهبکری  1355/6/20
شورش تباك  1356/6/1

ايران احمدپور  1361/3/2
سعادت بدوی  1354/5/15
حمزه نادری  1359/6/20

 
شاهين دژ / هبوط

 نسيم حدادی 1365/6/30

حشمت اله مراديان  1348/7/1
عليرضا صدقی  1364/3/28
سعيده حدادی  1348/7/1

هادی پور حسنی  1364/2/4
 

 مياندوآب / آی پارا
هوشنگ بابائی 1348/3/1

محمدرضا پهلوانيان  1340/6/27
داريوش ملك پور  1355/4/4

غالمرضا قلی يان  1350/2/26
نادر خيری ئيالنلو  1342/4/15

آريا دادش وند  1350/7/1
تهمينه فرشيد حيدرلو  1357/6/1

 
 مياندوآب / پویا

جعفر وهاب پور 1352/1/1
محمد وهاب پور  
اسماعيل لطفی 

حسن وهاب پور 1348/1/1
سعيد پاشالو دستيار 

 
اشنویه /چاو

حسين بلدی 1350/4/8
قادر اسمعيل تاش 1374/2/16

شفيع بلدی 1365/1/18
سوزان بلدی 1379/6/28

هژار درويش هندو 1362/8/19
 

سلماس / آلما
شکوفه اصلی نسب 1364/10/8

عباس نوحی کهنه شهری  1363/11/17
زهرا باقری شورگلی  1363/6/29

مجيد احسان کن  1369/8/3
مصطفی نوحی کهنه شهری 1367/4/8

فاطمه شيدايی  1364/2/23
 

مهاباد / آئينه 
اميد پيروی اسالم 1346/2/20

آرمان پيروی اسالم  1347/11/25
احمد پيروی اسالم  1369/3/24

صالح الدين  شيخ محمدی  1326/1/20
توران ايزناك  1346/2/5

فتاح فتاح زاده  1331/11/7
 

سلماس / ماسک سلماس 
سيامك خوش نيت 1361/3/12



رقيه موسوی  
حسين علياری  
مريم فيروزان  

علی خورشيدی  1370/9/3
 

مهاباد / هاواری 
شهرام ميکائيلی 1354/6/26

رضا رحمان پور  1357/4/3
پيام حسامی  1363/1/15
شادی پاکزاد  1358/6/31

تروسکه دباغچی مکری  1362/1/1

   اردبيل
اردبيل / مغان هنر

علي محمدزاده 
غريب منوچهری 

مريم ندايی 
مسلم بايرامی 
محمد رزمی 

آقامعلی عالش زاده 
شهرام محرابي قوجه بيگلو 

عباس جاهد چلك 
ترحم سلمانی وانعليا 

 
پارس آباد / فریاد 

سيداصغر سعادت زارنجی 
مهدی شيری 
محسن بقايی 
پروين عطايی 

سميرا موسوی 
 

اردبيل / فراسو
توحيد معصومي نسب 

روح اله حبيب زاده 
توفيق کسرايي 

بهرام پوردنيا 
شهرام پوردنيا 

الهه زحمتي 
فرهاد قائميان 
وحدت شيخي 

بيژن رنجپور 
 

بيله سوار / نيم رخ
نادر مهديلو 

فاطمه سيمزاري 
سولماز ملکي داعم 

جاويد رخشاني 
شاهد مجتهد زاده اردبيلی 

عادل ناقلی 
سبنا عبادی 

 
بيله سوار / رجاء

احمد مسرت 
حميده باوفا 

هامون نظمی 
مهدی مسرت 
سجاد محبتی 

 
خلخال / باربد

جابر فتحی بيله سوار 
بهزاد صمدی بيله سوار 

فرزاد سعيدی 
شهرام شاهدی 

يوسف دادجو بيله سوار 
 

اردبيل / آبی 
عبد الرضا عسگری 

شيرزاد عسگری 
اکبر صباحی 

اسمعيل محمدی 
سيد منصف صادقنژاد 

 
اردبيل / سایا 

سيد رضی محمودی فخر آبادی 
1349/1/9

علی حسن زاده 1350/9/1
داور فرمانی 1354/2/14

محبوب شکرزاده 1357/3/1
سعيد نوريان 1347/10/16

عليرضا پور نادری 1362/1/1
فريبا مهرزاد 1353/6/2
آرزو مهری 1354/10/6

بهرام رجبعلی زاده 1358/6/4
 

اردبيل / اویون 
محمدتقی اسماعيلی 

محمود مهدوی 
مهدی خليل زاده 

حسن رشيدی 
بهروز بخت آور 

جعفر خدابنده لو 
فاطمه برمال 

 اردبيل / عنوان 
حسن شيخ زاده 

يوسف جاويد 
اکرم حاج حسينی 

احمد نورآذر عبابيگلو 
محمدباقر نباتی مقدم 

 
اردبيل / فروغ

مجيد واحدي زاده 
عدالت فرزانه 

صمد واحدي زاده 
علي دانش 

عصمت نوريان 
محمد فتحي 

محمدرضا خدائي 
فرشيد سالمت 
محمد فردين 

 
اردبيل / فروهر

سيامك شاگردي 1359/1/1
رضا بهشتي آتشگاه 

ناصر رهنما آذر 
ياشار پورنادري 
بهمن صفاريان 
بهزاد دباغ فکور 

جاويد صادقي اشرافي 
 

اردبيل / رمانس
سعيد فرقانی خياوی 

سعيد مومنی 
فريد معتمدی خياوی 

وحيد مومنی فر 
بهروز نوری ساربانالر 

ناصر سليمانی 
سيدرضا ارجمندسادات 

اردبيل / ساباط
کاظم جهانگيرزاده خياوی 0

شبنم حيدری 
صادق تقی زاده بيجقی 

نسيم عطايی 
حسين ملکی 

هادی صالحزاده 
 مهدی احدی 

اردبيل / سپيده و سياهه
بيوك اقا ايمانی 1348/6/18

عليرضا صبری 
هادی مومنی 
کاظم ايمانی 

کامبيز وصالعلی 
 

اردبيل / طناز
نعمت صداقتی 1357/1/15

حبيب شهبازی خليف لو 
مقداد اکبری 1360/6/30

سجاد عالی زاده 
بهروز الهويردی پور 

 
اردبيل / صبا خلخال

سلمان شفيعی 1355/6/1
ليلی سلمانی 1357/6/30

محسن محمدی 1368/6/20
محی الدين دوستی 1365/9/9

رقيه شفيعی 1352/7/1
 

اردبيل / تئاتر نو
کريم عظيمی ججين 1351/10/6

سعيد افخمی نمين 1365/8/20
پرويز جهانگيری 1367/1/1

رضا پزشکی 1370/6/18
فاطمه اوجاقی 1359/5/27

 
پارس آباد / آران هنر

حسن جباری 1355/5/5
توحيد قهرمانی 1359/3/1
ياشار هاشمی 1363/6/31
نسرين هوشيار 1373/6/6

ياشار منوچهری 1368/4/1
 

پارس آباد / ميم مغان
رجب نوری انگوت 1346/11/11

اروجعلی محمدزاده 1356/6/1
مهدی دانشور 1356/6/19

ايمان عباسنژاد چپقانی 1350/1/15
احد صمدی 1347/5/5

 
مغان / آینا مغان

سياوش مواليی پيريواتلو 1349/5/5
محمدعلی شيخ السالمی 1349/4/17

ضرغام ميرزايی 1351/4/22
سينا بهپور 1364/7/1

مهين شادی 1365/12/7



پارساباد / پدیده مغان
اکبر محمدی 

مسلم کريمی گيگلو 
علی بوداغی گبلو 

فردين ميرزايی تازه کند 
شاهين رمضانپور 

 
پارساباد مغان / حركت نو

کيکاوس پوراصغر 
شهريار شکاری 

محسن وظيفه پشتکوه 
سيدسعيد فتاحی نصيرآباد 

باب اله عزيزپور 

   اصفهان
اصفهان / زندگي 

ليال پرويزي  1346/8/25
فرشاد فهيمي اصفهاني 1361/5/24

جهانگير نکويي 1340/5/1
نويد باني 1358/2/11

شيرين صمدي بهرامي 1363/9/4
فرزانه سهيلي 1365/2/15

نيما بيت سرکيس 1361/11/9
يوسف پوروقار 1342/7/2

محمدرضا آريان فر 1334/10/12
 

اصفهان / نقش جهان 
بهزادداوري دولت آبادي  1354/9/21

بهنازنادري 1363/9/6
پيمان کريمي 1356/6/20

مهرنوش مرديها 1359/4/18
اميرحسين سرداريان اصفهاني  

1364/9/8
 

اصفهان / كاوش 
احسان جانمي ريزي 1360/7/21

رسول هنرمند 1343/3/1
فريدون سوراني 1329

مهدي شهداد 1331/5/25
الهام رضايي 1365/1/10

مائده وحيددستجردي  1367/5/30
محسن احمدي نيك 1362/6/8

 
شاهين شهر / پژوهش 

رضاکشاني 1326/6/1
دريامهرکشاني 1356/6/31

جمشيدترکيان 1329/4/6
اکبر کشاني  1335/7/3

عليرضابدري 1335/1/10
عباس کيهانپور  1344/1/9

عبدالکريم عنايت 1330/10/28
مهين علي آبادي 1335/1/1

مينو عطاخاني  1338/9/1
 

فالورجان / مهر آیين 
حسين خدادادي 1355/11/10

ابراهيم خدادادي پاوائي   1355/1/11
عباس فخري  1358/1/30

اسماعيل خدادادي   1365/6/30
مرضيه حيدري 1361/6/30

 
اصفهان / شهرزاد 

شهاب غزالي 1355/3/25
فهيمه سياحيان  1357/9/4
خشايارعابديان 1355/6/20
سحرمرواريدزاده 1361/6/9

آناهيتاروانگرد 1360/1/7
ايوب خداورديان دهکردي 1365/11/14 

آزاده سرآبادان  1358/6/25
 

اصفهان / مهر 
مجتبي نصراللهي  1353/11/4

رحيم ملکي آبادچي  1359/7/4
منصورمهدي پور  1348/7/15

اميرمرادي 1358/8/11
محمدمحمودي  1363/4/9

 
اصفهان / رها 

سيدمجتبي جدي 1362/1/1
سعيدخسروي 1359/5/4 
زهره استادي 1359/1/17

وحيدرضا صادقپور 1359/9/10
مهدي راحمي 1359/1/17

 
اصفهان / بيست وسه 

هادي عسکري 1358/6/30
سروش درويشي 14/5/1369

مژگان کوهي  1369/1/19
محمدحسن رحيمي  1368/11/21

آرش جانثاري 1363/3/27
 

اصفهان / خورشيد 

 هومن حيدري 1357/6/30
ميالدحميلزاده مينابي 1364/4/1

مرضيه نصر 1364/9/27
 زينب نصر 1359/9/26

علي هويدافر  1361/9/20
 

اصفهان / خوابگردهاي صحنه 
حسين عبدالهي 1358/6/31

محمدرضامولودي 1351/03/4
پيام ميرکي1350/06/3

محمدترابي 1357/06/11
رزيتاکروندي1362/03/3

مهدي مؤيدزفره 1364/2/21
آزاده کمال بروجردي 1360/2/4

 
اصفهان / جلفا 

اسماعيل موحدي 1359/7/27
اميرصفائي پور 1359/10/28

نعيمه حدادي 1367/5/16
معين الدين عشاقي 1362/4/6

محمدعلي ميانداراصفهاني 1327/9/30
 

اصفهان / ميثاق 
محمدرضامعصومي  1351/6/30

رضارادبخت 1363/9/21
مهدي رضائي 1354/2/22

حسين سنگين باف 1352/5/11
محمدرضاحيدري 1347/3/6

 
اصفهان / ستایش 

احسان فاضلي 1356/1/17
امين زارع 1358/4/10

احسان شهبازي1367/9/5
فرزادقاسمي 1361/1/17

محمدرضارهبري 1352/6/22
سعيدرضواني 1364/8/2

مرضيه اشرفيان 1365/11/14
 

اصفهان / نگار سبز زنده رود 
اميرشيخ جبلي 1360/10/13
مرتضي کاوياني 1352/03/10

محمدقبادي نژاد 1357/11/17
دانش تاجميررياحي 1360/4/15

 
اصفهان / دیگر 

محسن عربزاده 1356/4/2

محسن رهنما 1359/12/1
عليرضاقدسيه 1357/5/8
مژگان نوايي 1355/1/23

محمدرضاترابي 1358/5/17
عبدالحميدابراهيمي 1333/03/8

الهام زنجاني 1355/1/16
رهام بحيرايي 1357/1/1

اميرپيرستاني 1361/03/10
 

اصفهان / بهشت آیين 
منصور قرباني 1352/6/16

اکبر گنجعلي 
اکبر اميري سيني 
سهراب درويشي 

غالمرضا عزيزالهي 
 

شهرضا/ صحنه 
ابراهيم محمدرضايي 1340/06/2 

حسين ژوليده1362/12/28 
حميدرضا رضائي 1355/06/8 

سيدمحمدسيدي فر 1339/1/10 
راضيه محمدرضائي 1366/6/28 

 
اصفهان / پژوهش مهر 

رادمهرکشاني 1364/06/1
فرشيدتربيت 1353/6/15

رسول انتشاري 1360/6/29
عبداهلل دشتي فرد 1341/9/1
جوياپورمشکور 1363/6/18
زينب عبداللهي 1357/5/31

هاشم شمس 1355/5/1
 

اصفهان / نان وعروسک شرق 
اميدنياز 1358/2/13

ابراهيم رحماني 1362/12/13
آتناجعفري 1367/6/31
رضاکريمي 1362/4/21

فريدون خسروي1341/8/3
سعيدياردوستي 1361/12/2

احمداشرفيان جزي 1339/03/1
 

اصفهان / آنو 
اکرم السادات ابوالمعالي 1349/12/15

سلمان باهنر 1356/7/19
آسيه السادات 

 بني طبا خان آبادي 1365/6/30

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



مريم پناه نجات 1374/2/25
احمدپناه نجات 1344/10/11

 
اصفهان / هزار آوا 

حسين طوقاني 1363/6/25
علي سليميان 1354/12/12
مهدي طوقاني  1363/4/20

بهنام ستاري 1368/4/9
حسين جوادي 1369/5/5

 
اصفهان / نقش هنر 

حسن وحيددستجردي 1361/1/15
محمدرضاعلي اکبري 1366/5/11
فرشته شاهبندري 1359/11/27

مهشيدعليرضايي1365/10/6
احسان شاکري پور 1362/12/15

 
خميني شهر / آئينه 

حسينعلي عمادي انداني 1347/6/15
محسن عمادي 1369/1/15
مصطفي بهشتي1328/1/5

هادي کياني 1369/3/31
حسينعلي کريمي 1365/5/13

مرضيه حاجيان 1354/8/7
سياوش رحمتي 1369/5/4

 
اصفهان / هنرپيشه 

احسان صانعي 1361/06/2
نادرآقاسي فوت شده اند 

محمدرضاطراحي 1368/03/10
محمدمحسن شفيعي  1372/5/20

سهيل صانعي 1369/4/4
 

اصفهان / كوثرگلپا 
مجيد مهدوي 

محمدحسين شرافت 
امين اشراقي 
سعيد متقي 

علي فالح 
 

اصفهان / سپاهان 
مجيدکيميايي پور 1355/3/11

نيلوفرنصر 1364/6/22
شبنم رادهوش 1360/6/4

اعظم مختاري 1362/8/13
نسرين رجبيان 1364/3/1

احمدشاهين فر 1332/3/20
هوشنگ جمشيديان 1339/5/2

 
شهرضا / شادي آوا 

منصورتنهايي 1329/7/25
عليرضاتنهايي 1352/6/31

محمدعلي تنهايي 1353/10/20
محمدحسين تنهايي 1356/10/15

معصومه تنهايي 
 

اصفهان / چهرک 
نوراله لك 1362/8/21

ابراهيم حاجي حيدري 1372/11/16
سيدابوالفضل مرتضوي1369/5/5
محمدتقي شيخي 1351/12/20

عليرضاآقائي 1352/1/14
 

اصفهان / هنرهاي نمایشي راوي 
جوادايزددوست 1360/6/30

مصطفي بيگدلي 1357/03/7
رسول اميني 1361/1/17

روح ااهلل حيدري 1359/2/1
مجيدصديقي مورناني 1357/6/30

 
دستگرد / بهشت آیين
منصور قربانی دستجردی

اکبر گنجعلی
اکبر اميری سينی 
سهراب درويشی 

غالمرضا عزيزالهی نجف آبادی 
 

گلپایگان / كوثر گلپا
علی فالح 

محمدحسين شرافت 
امين اشراقی 
سعيد متقی 

مجيد مهدوی 
 

كاشان / ميم آرت
مهدی سه دهی 1363/4/18

فرزانه آيافت 1366/5/4
ابوطالب مطلبی ورکانی 1368/4/25

مريم طوطيان 1372/5/12
حسين رجبی 1372/7/1

محسن ابوالفتحی 1357/11/7
نيلوفر جهانگير 1369/6/5 

كاشان / گلبرگ
سلطانعلی شريعت زاده 1336/8/10

حميدرضا سهراب زاده 
رضا کريمی فينی 

فرناز ماجدی 
زهرا عربی بيدگلی 
يوسف سهراب زاده 

اکبر صالح آبادی 
 

نجف آباد/ نگاه
ميثم طاهری 1362/4/3
زهرا صادقی 1374/9/15

مهدی عسگرپور 1369/9/21
حميد صناعی 1367/8/25

سعيده سورانی 1370/6/27
 

لنجان / جوان زرین
سيد اکبر شفيعيان 1339/3/26

منصور مهدی زرد خشوئی
علی سياه ريزی 

فرامرز فريدونی ريزی 
سميه سليمی 

 
شهرضا / اهورا نقش جهان
سيدفريد اسدی 1360/2/27
مصطفی عابدی 1363/6/14

زهرا بصيری 1372/6/7
آرمان شادمند 1369/10/21

ابراهيم ماهر شهرضائی 1371/5/8
 

لنجان / نيما
عبدالرسول مسلمی خوزانی 1346/3/15

عباس ميرزايی نيا 1353/3/1
وحيد هوشيانی حسن زاده 1354/6/27

آرزو شکيب جم 1368/6/7
اعظم دامن افشان 1358/5/17

 
اصفهان / آوان

محمدجواد صرامی 1369/2/16
جليل عالی پور 1365/6/13
محمد رادمهر 1365/6/13
عاطفه غالمپور 1370/6/6
فائزه کاظمی 1365/9/15

 
اصفهان / نو اندیشان

احمد خوانساری دهکردی 1334/10/12

مصطفی شير خانی 1339/9/7
اکبر دباغيان اصفهانی 1329/2/3

حسن جويره 1335/1/15
مرتضی کيوانداريان 1330/11/7

سيف اله نامداری 1334/1/4
حميد رضا جنت مکان اصفهانی 

1352/3/1
 

برخوار / هنری ترنج
امين داوری دولت آبادی 1364/6/20

محمد ربيعی 1371/5/1
مهدی داوری دولت آبادی 1374/1/19

فريبا لباف 1371/11/20
فرزانه لباف 1368/9/11

 
شهرضا / حس

احسان مهرزاد 1369/5/22
يگانه اسماعيلی شاهزاده علی اکبری 

1370/2/19
علی اصغر غالمحسينی 1372/7/14

هديه نوروزی 1362/1/12
علی سامان فر 1363/5/22

 
نجف آباد/ بازیگاه

امير قيطاسی جالل آبادی 1361/9/11
غالمرضا بويری 1372/8/8
فاطمه گلی 1379/10/17

عارفه قيطاسی جالل آبادی 1376/4/20
جميله بهارلو هوره 1363/6/30

   البرز
كرج / نور

سيد علی حسينی 1359/4/21
شراره مهاجر 1365/11/16

انصار صفدريان علی آبادی 1360/6/30
سعيد اشکانی چنارلق 1364/6/18

عباس آقايی 1362/9/20
 

 كرج / آراس
محمد حسن شريفی محنا 

زينب قاسمی 
محيا سادات سيد باقری 

طاهره ميرعالی 
محمد جمالی طهرانی 

  كرج / آرش
عباس طاهر خانی 1350/2/27



مريم طاهرخانی 1358/6/31
محمد رضا معجونی باروق 1350/7/21

سارا نامور 1364/6/1
سعيد رحمانی 1357/1/16

 
 كرج / فانوس خيال 

کيوان اقبالی گوران 
عادله متکيايی 
حامد دشتيان 

معصومه ماراالنی 
عرفان متکيايی 

 
 كرج / تئاترون

فرانك فروتن 1367/11/4
عليرضا داننده فر 

حامد غميلويی 
شيرين موذن صفايی 
امير جباری فرسنگی 

فريبا مسلم 
ميالد فرج زاده 

 
 كرج / هویت
سعيد دشتی
سينا شفيعی
محمد اميری

محمدرضا محمدپور
ميثم شفيعی 

 
 كرج / سادیار

کورش خزاعی اصل 1356/8/8
محمد علی عسگری 1357/6/30

پژمان بازرگان 1360/11/4
سميه قهرمانی

آرش رحمانی 1363/6/21
علی پاشا طلوعی فرد 1362/3/19

امير مقرب گروه موسيقی 1363/3/9
 

ساوجبالغ / هفت
حسن محمد يار 

يوسف کشتکار دينه رودی
فاطمه رضايی زکی

سعيد حسنلو
مسعود هاشمی نژاد

 كرج / فانوس هنر 
سيده سعيده خوش نژاد 1361/9/24

سيد سعيد راستی
مجيد لکی سهلوانی 1359/12/1

عارفه آزرمی 1363/1/7
پدرام راجی 1364/9/3

 
 كرج / مهر و ماه البرز 

محمدحسين شکرگزار 1369/12/14
مليحه دهقانی فيروزآبادی 1368/7/19

پژمان پهلوانی 1363/6/28
هادی ملکيان 1363/7/6

عليرضا پيرزاده 1371/4/1

كرج/هورپاک
ندا قربانيان

محمود حقيری
سجاد قهرمانی پور

عليرضا معروفی
عبدالرضا يعقوبی

   ایالم
دهلران / ری را

سعيد خيرالهی 1359/5/15
معصومه پاليزبان 1363/4/25

 حجت ملکي 1355/6/5
جاسم کولي وندي 1358/1/8

طوبي يونسي 1366/1/1
زهرا عبدي 1365/6/30

طيبه صيدمحمدي 1364/6/1

ایوان / سایه
صيدفاضل خاني 1356/10/2
مصيب محمودي 1364/9/21

 عقيل نوري 1364/6/30
مريم فالحي 1366/4/7

 جعفر فرخ پور 1359/10/15

دهلران / فریاد دهلران
سلمان زمانی 1357/1/1

سکينه قاسمی 1362/8/22
 معصومه محمدی 1364/2/12

احمد کيهان 1364/2/12
 عاطفه رضايی 1363/9/23

آبدانان / پرچين
سيدعلي عبدالهي 1355/6/20 

محمدرضا کوچکي 1355/4/5 
مهرداد عليزاده 1354/9/25 
آيت اله ماسپي 1355/6/20 

امين دانيالی 1355/12/1 

ایوانغرب / فریاد
صادق کيانی مقدم 1357/7/1 

محمد حيدری 1367/9/30
زهرا محمدی 1377/7/28

کيهان کيانی مقدم 1360/7/1 
حمداله جمالی 1352/4/14 

دهلران / ویرا
مصطفي کوليوندي 1362/5/2 

محسن کوليوندي 1370/12/23 
علي اصغر اسماعيلي 1366/1/8 

حشمت اله شکري تبار 1365/6/1 
محمد خيرالهي 1365/6/1

ایالم / پرسونا 
محمد اسمعيل بيگی 1363/2/10

محمد محمديان شمالی 1363/4/20
محمد اکبريان کهره 1363/6/30

محسن پناهی 
علی شعايی 1361/4/5

ایالم / گروه هنری تنيا
رضا کناريوند 1360/11/7

فاطمه محمديان شمالی 1370/3/14
رحيم فاضلی 1363/6/12

پيمان امينی 1358/6/4
علی شوهانی نژاد 1351/6/30

دهلران / اوستا
مالك آبساالن 1357/6/1

کيومرث برنجی مرادی 1351/2/10
هادی آبساالن 1367/12/27

شهناز آئينی 1355/5/22
سجاد ملکی 1363/6/1

دهلران / زاگرس
حيدر رضايی 1359/1/1

سميه صيدی 
فرنگيس حاتمی 1368/5/6

جالل کايدی 1364/6/1
نصرت مرادزاده 1961/5/12

ایوان غرب / ئاسو 
محمد رضا وافری 1354/8/7 

فاطمه شعبانی فر 1365/10/3 
سيروس نادری 1347/12/1 

حميد رضا کاکايی 1349/6/1 
اسحق نوری 1348/2/23 

ایالم / هاوار ایالم 
افسانه محمدی 1362/2/22 

علی باسره 1335/1/1 
نرگس عباسی 1366/6/7

علی شکری 1356/3/1
حسين بشيری 

ملكشاهی / ميعاد
افشين فتاحی 1369/5/19

علی جعفری فرد 1363 
زهرا چراغی 1360/10/5

حسن مظلومی 1366/5/18
احمد غالمی 1366/4/9

آبدانان / رایا
اسد ميرزايي 1354/8/1

مسعود رحمانی 1352/2/1
محمد ميرزايی 1355/6/10
آريان رحمانی 1357/4/20

مجتبی کاکی 1360/7/1
 

ایوان / كسری
عبدالرضا محمدی 1357/1/1

افسانه بابايی سومار 1358/6/18
سميه بابايی سومار 1362/6/28

غالمرضا کرمی 1356/4/1
سجاد مهديان 1366/6/28

   بوشهر
بوشهر /  خاک

جهان شير ياراحمدی  1352/6/20
حيدر مظفری 1350/7/20

غالمحسين دريانورد 1342/8/1
اشرف سلطانی نيا 1349/5/8

جواد متين 1356/10/6
مريم رنجبر 1353/3/29

شاهين بهرام نژاد 1354/5/1
زيبا توسلی 1357/2/20
اکبر مواليی 1352/1/1

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



  گناوه / ایليا
محمد مظفری 

محمد ابراهيم زاده مطلق 
مريم ابراهيم زاده مطلق 

مرتضی قائدپوری 
مهرداد محسنی 

زهرا بلورزاده 
حسين رييسی 

  
گناوه / آمين

سعيد بهمرد 1352/3/1
حسين زارعی 1356/9/22

حسين خدری 
راضيه زارعی 1354/4/7

جهانگير اژدری شولی 1361/6/29
نيلوفر داودی 1372/10/29

محمد مهدی حاجی زاده 1363/3/29
  

دشتستان / تا او كه
مهدی عوض پور برازجانی 1362/3/28

حميد علی زاده 1366/6/20
مرتضی بهرامی 1369/12/26

رخساره شهنه راد 1368/11/29
فخرالدين فخری 1334/6/1

تنگستان / آریو
سعيد گلچمن 1352/2/3
حسام جمالی 1366/8/16

محسن زنده بودی 1355/6/20
طاهره گلچمن 1364/6/31

سيدمحمد فاطمی 1364/4/9
  

بوشهر /   هيرو
ابراهيم شاکری مطلق 

حسن رضايی 
محسن حلوايی 
داوود داوودی 
ماندانا رضوانی 

 دیلم / شهيد كشتكار
رضا داودی 

مهدی روشن روان 
محمدرضا زاهدی پور 

اياز دريانورد 
فتح اهلل حسينی 

  
كنگان / چهارصندوق

ابوذر مختارزاده 1363/2/2

حسن مختارزاده 1337/1/1
شادان شريعتی 1362/2/24

آرزو حسينی اقبال 1367/6/30
فروغ حسامی 1359/6/26
محمود حيدری 1363/6/1

ليال بارگاهی 
  

دیر / نجيرم جوان
لقمان بحرانی 1362/6/30
مريم رسولی 1366/6/23

سيدفخرالدين قاهری 1354/2/11
سلمان قاسمی وحدت 1361/10/19

عمار الله دوست 1365/1/1

  دیر / آفرینگان
فضل اهلل عمرانی 1362/3/3

زيبا درياسفر 1371/9/2
عبدالحميد شعرانی 1362/11/6

يوسف ابراهيمی 1364/1/5
علی ديری 1370/2/4

  
بوشهر/  پایا

اسماعيل شهرستانی 1359/1/20
هادی شهرستانی 1361/11/12

مريم شجاعی باشی 1366/10/11
ايمان سالمی 1364/1/27

عبداهلل نديمی بوشهر  1365/11/30
  

دیر / پرپروک
محمد فخرائی مطلق 1368/6/27

پژمان برزگر 1374/7/1
ندا جهرمی زاده 1375/6/9

محمد غفاری 1373/11/22
محمد مهدی فخرائی 1370/7/22

  
جزیره خارک / عرش

حامد مهينی 1359/4/3
فاطمه حاجی زاده 1353/7/26
عبدالحسين بناری 1363/6/28

سکينه رستگار 1347/3/6
شايان غفوری 1366/4/28

  بوشهر / نينوا
مرتضی نوری فيروزی 1334/10/4

احمد مظفری 1337/8/22
احمدرضا قربانی 1348/6/18

محمود نوری فيروزی 1362/6/9

عزيزه نوری فيروزی 1341/12/10
  

بوشهر / ِگلينا
شيما جوادپور نوبندگانی 1359/4/3

مهرداد ابروان 1343/5/28
سهيل عرب 1371/9/17

سمانه خشنود 1361/3/29
فاطمه پور حمزاوي 1376/10/6

  
بوشهر / سبو

علی بهزادی 1368/6/30
سيد حجت حسينی 1374/10/16

محمد درخشانيان 1373/6/12
سارا فاله 1375/4/1

سيد احمد موسوی زاده 1365/7/7
  

گناوه / رخ
علی ابراهيمی 

احسان حاجيانی 
مهران حيدری زاده 
مينا احمد حسينی 
عبدالحميد ارجمند 

  
بوشهر /  فيدوس

مهدی ضيغمی نژاد 1359/11/8
عليرضا ميرشکاری 1355/5/9

محمدصادق سعيدی 1356/2/25
کريم آبادی 1356/12/1

فريد ميرشکار 1348/6/22
  

دشتستان / عارف
عبدالرحيم کاويانی 1364/4/16

ندا حيدری 1365/6/30
سيد مجيد حسينی 1348/11/12

ژاله بحرينی مطلق 1354/4/1
فريده قجر 1369/9/19

  
جزیره خارک / كاغذ سفيد

حسين اسدی 1366/2/5
الهام چنانی 1368/12/6

علی نبی پور پاشاکی 1373/3/7
ميالذ سعيدی 1373/9/23

جواد وزيری 1368/12/3
  

دشتستان / سپنتا
بابك بهادرپور 1353/12/5

عبدالخالق درخشان 1346/4/16
محمدعلي درخشان 1360/7/1

سيدحسين هدايت 
عبدالحسين شريفی 1353/4/12

  بوشهر / صدف 
کاظم ارجمندنيا 1364/1/1

عليرضا سليمانی 1367/12/3
امين رقيب زاده 1361/6/29

حميد فالحی 1357/4/7
ميثم بختياري 1364/6/23

  
بوشهر / مروا

غالمرضا احمدی 1356/1/30
بدری جهازی 1344/10/7

مدينه کره بندی 1350/6/30
محمدعلی محب زاده 1334/2/15

غالمرضا فرج زاده نمکدانی 
1336/10/28

  
بوشهر / بادبادک سفيد

محمدعلی يزدان شناس 1355/6/22
زهرا خواجه زاده 1367/5/3

مارال ايزدبخش 1368/7/26
درنا همتی 1368/5/6

حميده ناجی 1364/6/27
  

بندر دیر / شواليه 79
عبدالزهرا محمودی 1361/6/3
رسول محمودی 1360/4/27

حسن قانون 1371/6/31
ميثم عابدی 1362/2/18

محمدرضا ابراهيمی 1371/2/12
  

گناوه / سو
مصطفی محمد نژاد 

سيد محمد موسوی 1357/1/6
سيد عبدالحسين موسوی 

مرضيه گنجی 
عبدالرسول رحيمی 

  
بندر گناوه / آزمایشگاه تجربه صحنه

محمدرضا کبگانی 1361/1/12
علی حجی 1368/3/2
رضا الهی 1374/5/16

فريده گنجی 1373/6/18
اکبر يوسف زاده 1368/6/4



  دشتستان / ندای هنرآبپخش
جعفر کازرونی 1345/6/20

سيدجواد موسوی بصری 1354/6/1
علی سعادت 1373/2/10

سيدجمال موسوی بصری 1357/1/1
محمدرضا کازرونی 1359/3/20

  
بوشهر / درخشان

خداداد رضايی 1342/1/1
رضا سالمی 1373/8/24
نيما رضايی 1373/6/30

احسان خارگی 1373/5/19
سکينه چاهشوری 1373/12/13

  
دیر / سين

قحطبه فخرايی 1351/6/3
حسن فوالدی 1355/8/18

مژده جهانگيری 1363/11/14
احسان اميری 1370/7/1
موسی درويشی 358/7/9

  
گناوه / ناميرا

عبدالرضا محمدی نژاد 1355/7/1
احمد منصورنژاد 1373/11/12

کاظم تقوی 1360/8/8
مريم احمدپور 1359/3/12

علی معرف 1361/9/30
  

دشتستان / گلبانگ
عبدالرضا شنان پور 1353/6/20
قاسم تنگسيرنژاد 1366/10/30

عليرضا بحرينی زاده دشتی 1366/2/31
رضا کالنتری 1356/3/25
فاطمه بيابانی 1361/9/4

  
دشتستان / سورنا

عباس بحرينی 1362/3/16
مهدی نيك خواه 1362/6/25

نوراله حاجی پور 1343/6/3
آسيه يزدانی 1365/6/4

کوشيار يزدانی 1367/8/18

  خارگ / تخته سياه خارگ
عقيل جماعتی 1369/6/20

مجتبی حيدری 1362/11/12
محمد عسکرپور 1368/5/30

رحمان دهقان منفرد 1367/9/30

زينب فخار 1371/4/20

  تهران 
شميرانات / جم

ايرج افشاری اصل 1346/2/5
 مسعود ملکوتی نيا

 امير عباداله پور
 امير عادل پرور

 صفورا کاظم پوروردوئی
 رضا خسروی

 مسعود نيم گزرحيم پور
 

دماوند / چكاوک
 هومن رهنمون 
 ابراهيم رهگذر

 اميرحسين فاتحی
 آرزو صراف رضائی

 سحر فرامرزی
 

 كهریزک  /جوانه های مهر
سعيد جواداصفهانی 1370/5/10

مسعود فخيمی کاظم پور 1373/6/9
محمد نيك زمان 1365/11/26

ميثم قليان 1367/9/12
موحد جمالی مهدريجانی 1367/4/2

شميرانات /بارانا
 مرجان نعمتی 

 علی اميدوار 
 علی محمدی 
 علی رحيمی 
 آتسا شاملو 

 
قدس / آكو

سيد امير حسينی 1368/4/7
علی فروزنده 1361/4/21

سيدجواد حسينی 1365/6/9
محمد شهنواز 1371/8/29

سحر سطوت آينه ده 1369/3/26
بهارستان  / ماه و پلنگ

حميد سلمانی 1363/6/30
سياوش وحيدی1368/7/6 

حامد علی خانی 1365/10/2
علی کاويانی 1360/9/20

فرزانه جمال زاده ثمرين 1375/4/10

دماوند / زائران
حسين ناصري 1346/3/4

محمد علي ناصري 1371/1/15
فريبا قربان کريمي 1347/5/1

ياسر ريحاني 1364/6/24
ذکراله اکبری 1357/1/28

 
پردیس / پانتوميميک

 مسلم کيهان 
 احمدرضا زنجيرساز 
 حميدراض حسنی 

 زهره بهرام نوری 
 ايمان خاکباز 

 
ری / پرواز

علی خوش گفتار 1353/10/29
 حسن پورگل محمدی 

 کاظم عينعلی 
 بهاره سعوه 

 پرستو بوبانيان 
 

اسالمشهر / شایان
مهدی فنائيان 1362/5/24
پرستو کارگر 1366/4/10
حامد بنا ساز 1368/12/4

محمدرضا رحيمی 1381/10/21
مژگان قره داغی 1370/9/13

 
اوینار /ورامين

عليرضا ترامشلو1359/6/30 
رسول حق شناس1362/3/20

سميه کيا دربندسری1360/8/25
پيام تاجيك1364/8/17

زهره ترامشلو1366/9/18

دماوند/ مدوسا
محمدحسين ميربابا1359/6/1

داوود گراوند1363/1/1
مسعود شيرخانی1362/1/4

هديه درويشی1364/9/5
محمود ناظری1347/5/11

 قدس/ ميما 
مصطفی بيات1321/10/61

اصغرحيدری1370/5/12
مهدی آرشی1356/5/9

منصور نوبخت1330/8/3
سجاد يزدانی1365/12/20

دماوند/ سپيدار 
سعيدتاجيك1356/2/12
زهرانوروزی1350/8/13
سوده صفری1371/3/5

فاطمه اميرفتحی1362/3/10
يوسف داوری آشتيانی1358/9/22

شميرانات / تئاتر ایران 
ليال جنيدی1361/1/1

اکبر شجاعی1352/6/14
رستا رضوی1363/7/8

اميرحسين شفيعی1363/6/23
سامان ناصری1360/12/15
روح اهلل سنايی1359/11/29
خيام وقار کاشانی1360/5/8

مالرد / نقطه چين 
سيدمحمدرضا حسينی1360/7/9

مهدی معبودی1362/11/7
غزاله رحيمي1366/4/16

مژگان منتصريان1366/10/10
زهرا ازاد پور1370/6/16

 ری / ماه مهربون
محمدرضا صفری1369/10/25

علی طربی1368/5/20
علی باهری1368/10/1

محمدرضا لوانی1364/1/27
فريدون احمدی1352/5/12

 ورامين / فرنام هنر
ميثم تفرشی1362/1/1

غالمحسين بنی آدم1327/9/15
زهرا هداوندخانی1349/6/6

رضا تاجيك1351/12/22
حسن سنگينيان1345/1/17

زيبا سعيدی1360/1/15

فيروزكوه / فرسيا
روح اهلل اسفنديار13555/3/9

رويا مقدمی راد1360/2/28
مجيد رضوانی1369/8/24

محمدرضا عموزاده1369/11/15

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



حيدر قزوسيان1367/12/2

ورامين / خلسه
علی عمرانی1366/4/6

راضيه ده پائينی1364/8/4
حامد عرب1369/2/21

مرجانه هوشمند1368/8/24
سعيد حسين آبادی1370/11/17

عليرضا کاظم زاده1373/3/7
راحله ده پائينی1359/5/15

ورامين / نيایش
عليرضا امينی1349/9/5

رحمت امينی1350/5/18
مجيد مزدرانی1364/9/14

محمدجواد اردستانی1375/9/8
الهه محمدی فرد1376/5/12
فرزانه اردستانی1360/6/30

علی رهبری1362/5/31
  
ورامين/ آیش

عزت اله قمی1331/1/13
کيومرث قمی1370/2/15

طيبه سادات نخلی1365/1/24
آرزو رستمی فر1366/10/14
زهره شيرين پناه1359/4/27

ری/ بيان
شهاب راحله1357/7/16

مرضيه حاجی محمد صادق1359/6/28
عباس بابايی1371/11/7

وحيد پيماندار1358/2/18
شهرزاد راحله1360/6/29

ورامين/ عاشورائيان
محمد تقی رودگر1339/3/15

سيدعباس اصفهانی1348/11/1
رضا عبدالهی صابر1347/4/18

جعقر کاظمی1350/1/4
رحيمی مخدومی شربيانی 

1345/12/6

قرچک / روناک
امير علی بدلی1362/6/29
ميثم رمضانی1364/6/22

رضا نجاری2//1373/4

هادی فقيدی25 /1367/5
امير علی رباط جزی22/ 2/ 1367

ری / هدف
حميدرضا صفار1353/5/2

علی اصغر قادری پناه1334/9/28
مجيد قربانی1353/2/5

علی سعيدی اصل1361/6/10
روح ا... اليکايی1357/12/1

بهارستان /گيس
ميثم وحيدی1367/11/1

سيدهادی قديری 
1369/10/7

آيدا خانزاده1363/3/10
حسن برجکی1363/1/10

آزاده کبودوند1369/12/22

پيشوا / رسا
حسين قاسمی 1369/4/15

 مهدی محمديان جوادی 1373/10/20
 محمد سلمانی گيوی 1368/8/30

 عليرضا مديرروستا 
 رضا محمديان جوادی1368/3/25

بهارستان / هاش
حامد بدخشی1361

ليال پراشيده1368
مجيد شيحی1372
محسن منافی1370
محسن خدايی1373

  چهار محال بختياری 
شهركرد / رخ فرخشهر

حسن مجيدی قهفرخی 1359/11/20
نقی باللی 1349/12

مهدی طاهری 1361/1/1
بابك کوهی فايق 1360/5/21

مرضيه زمانی 1362/6/17
اصغر اشراقی دهکردی 1361/3/21

مجتبی راستی 1353/2/1
 

بروجن / هی جار
احمد مردانی بروجنی 1360/6/28

اميد مردانی بروجنی 
شهرام ابراهيمی 

زينب وکيلی 
کبری وکيلی 

عنايت اهلل ملکی 
رضا مردانی بروجنی 

 
شهركرد / آرام

رضا ولی پور دهکردی 
سيد کمال الدين شفيعی 
قاسم اسماعيلی دهکردی 

امين بسيم 
ثريا امينيان 

ژاکلين اعتصامی 
طاهره سليمانی 

 
شهركرد / دیریژنو

سعيد جوانبخت قهفرخی 1349/7/1
روح اله سميع 1364/1/10

مليحه سليمانی 1361/1/10
محمد رضا سميع 1346/3/1

سعادت اهلل همت زاده دستگردی 
1339/6/7

فاطمه برزکار قهفرخی 1351/4/14
سيدمحمد طاهريان قهفرخی 1344/1/6

 
شهركرد / همسفران مهتاب 

حسين اصغريان دهکردی 1358/8/30
مسلم سليمانيان چالش تری 

1357/9/30
مرضيه اسماعيلی کتکی 1358/3/25

مهدی حسن زاده سامانی 1363/5/22
محمد حيدری 1363/11/22

اميد بسيم 1357/7/1
هوشنگ عزيزی پور 1350/3/10 

 
بروجن / ققنوس

محمد جواد حجتی 
احمد رضا رزازی بروجنی 

صديقه فرخ مهر 
پژمان شبانبان 

محمودرضا حقيقتی 
 

فارسان / آستاره
مصطفی محمدی دوست 

مسعود آگشته فارسانی 
حجت اهلل يدالهی ده چشمه 

مصطفی راد 

محسن رياحی 
 

شهركرد / چكاوک
ولی اهلل شاهرخی فر 1362/3/9

رسول بنی شريف 
فرزانه صادقی دهکردی 
حامد همتيان دهکردی 

مصطفی بنی شريف دهکردی 
 

بروجن / كسری
احمد حميديان 1355/8/30
حسين مرادی 1357/4/19
احمد  مهدی پور 1357/4/3

احمدرضا حيدری 1358/7/1
سروش ضيا 1368/11/24

 
فارسان / سراب جهانبين

ستار يارمحمدی 1349/11/21
مينا اسماعيلی 1359/10/22

عبداهلل رضايی 1348/8/23
علی جهانبازی 

اتابك حسين پور 
 

شهركرد / خورشيد
کاميار معتمديان دهکردی 1358/1/21 

بهارك اکبرپور دهکردی 
جواد هياريان دهکردی 1360/3/22

آزاده سعيدی 1358/5/20
سيد مهدی حسام الذاکرين 1363/6/15

 
شهركرد / تئاتر شب 

مهدی عسگری چالش تری 1361/4/31
سارا اسماعيلی کتکی 1362/10/8
راضيه اسماعيلی کتکی 1359/7/8

رسول حيدری دهکردی 
کاظم حيدری چالش تری 1362/3/24

 
بروجن / نوید

مسعود طاهری 1350/4/21
مهرداد طاهری 

محمد صادقی فرد 
علی تقی پور بروجنی 

محبوبه راستی بروجنی 

فارسان / طلوع
فرزاد صفدری 1350/6/25
مهتاب صفدری 1386/5/8



سکينه صادقی 1365/5/30
پيام صفدری 1364/1/7
علی صفدری 1345/2/3

 
لردگان / ایل

سيد اکبر دانيالی 1355/10/1
اسماعيل مرادی 

مريم آل احمدی قلعه افغانی 
غالم رضا اردشيری اردجانی 

علی بابائيان 
 

شهركرد / باران زاگرس
سولماز همت زاده 1363/9/9
سيد امير موسويان قهفرخی 

آرمان کريمی 
نويد جعفرزاده 

شهره احمدپور سامانی 
امين محمدی 

داريوش نيکبخت 
 

شهركرد / تاتی
فرشيد بزرگ نيا 1353/2/4

پژمان رحيمی 
مهدی جعفری 
شجاع محمدی 

سجاد ترابی 
حميد باقری 

پيمان بزرگ نيا 

   خراسان جنوبی
فردوس / سيب فردوس

حسين ابراهيمی 1349/1/15
کاظم ايمان طلب 1361/11/10

مهرداد بهزاد اول 1355/1/1
مجيد ابراهيمی 1356/4/14

رضا حقيقی 1346/10/16
سيدمحمد مسبوق 1349/06/1   

سميه مودی 1361/06/7
منيره خطيب 1368/5/15    

عليرضا عبداللهی 1368/1/18

بيرجند / پوشه بيرجند
مهدی رحيمی خراشاد 1357/1/1

مرضيه زمانی پور 1360/6/15  
باقر بارانی 1366/3/22 

محمد سرابی 1342/1/1 

سيد بهزاد اميرآبادی زاده 1358/10/7   
محمدرضا زمانی پور 5813/1/17   

محمد زهرايی 1355/7/1

قاینات / صبا قاین   
سيداحمد مقداری 1346/8/11  
رمضانعلی فدوی 1344/11/10  

علی اکبر شريف زاده 1347/11/2  
ناصر قوی 1949/4/1  

علی اکبر برات نژاد1342/4/6
سيدمحسن ايوب نژاد 1359/06/1

مجيد شريعتی 1368/6/31

بيرجند / مهراب
حسين عباس زاده  1349/6/15   

علی اشرفی خراسانی 1357/256  
سميه محسنی نيك 1361/1/1   

مسعود برکچی 1345/06/8   
ايمان گلرو  1369/2/23  

سامان ضابطی 1364/6/15
مهدی عباس زاده 1357/6/30

بيرجند / پاتوغ
محسن ملك آبادی 1353/6/25 
محمد رضا قاسمی 1349/11/2

حميد رضا دباغی 1355/1/1
علی جعفری جم 1354/1/1  

مهدی حقگو 1352/5/28 
اصغر پناهی  1346/5/1  

جابر محمدی پور 

بيرجند / تماشا بيرجند
علی شريفی  1344/4/1

محسن حسين زاده1353/5/5
عليرضا زارعی آبيز1338/10/5

احمد عابدی 1348/11/16  
محمدابراهيم راستگو 1347/12/9

حميد محمدی روشناوند 1363/3/24
شهرام قاسمی 1354/1/21

نهبندان / نور نهبندان
بهروز رضايی 1349/7/1

ابوالفضل فرخفال 1361/2/2
احمد يوسفی 1350/1/2
عفت صفاتي1373/4/3

عصمت مومنی 1354/7/1

طبس / تشكانو
سلمان برقی 1362/6/29

سيدحميد حقی 1352/4/23
مجيد نظری اول 1365/2/11  

رضا کاظم زاده 5/1/
اميررضا هنرمند 1366/3/30

قاین / آتش قاین
صابر رنجبر1366/1/6   

صالح رنجبر 1368/1/1   
رمضان قديکی 1339/9/11   

محمدعلي رنجبر 1342/1/22   
سيد ابوالفضل ناصری 1360/06/8

زیركوه / ثامن
غالمرضا محمدی 1343/1/1

جالل کاظمی 1364/8/4   
محمد جانی 1365/6/21  

  ياسر کامکار دالکه 1367/1/2   
حسن عابدينی 1369/1/30

سرایان / یاقوت
عليرضا زيبايی 1352/1/2

حسين پرتوی 1354/11/15 
مهدی سالمی 1357/4/22

محمود زيبايی 1370/5/23    
نجمه سادات نعمتی 1365/10/9

نهبندان / سحاب
صادق عرب 1356/2/19  

فريده ابراهيمی 1367/11/12  
ناصر روشندل 1365/2/15
آفرين اصفهانی1374/1/5

حميده بختياری زاده1364/1/6

سربيشه / چليپا   
حسين يوسفی 1366/10/1

حسين علی آبادی 1347/8/20 
فاطمه مختاری 1366/1/23

حسن ثموری دستگرد 1371/4/16
محسن محمد دوست 1373/6/30

بيرجند / ميم خراسان جنوبی
محمود راستگو مقدم  1353/5/1  

مينا عبداللهی 13/6/15
رضا عبداللهی 1355/06/1  

ميثم صدرا 1367/4/8  
محمد علی بيدختی 1346/06/1

   خراسان رضوی
مشهد / خرداد

سيد رضا کمال علوی
محمد مهدی خاتمی

عليرضا سوزنچی 
غالمرضا عارف نژاد 

احمد ريحانه 
احمد طاهونچی 

نرگس آمنده 
رضا حسن زاده 
مهدی حسنی 

 
تربت حيدریه / تجربه

محمد حسن زاده 1346/1/15
حسين صابری 1352/6/30

سيد محسن هاشمی 1350/6/30
رسول مغفوری وحدت 1363/1/1
روشنك سه قلعه گی 1352/5/14

رضا شهرياری اميری 1347/6/1
مهدی خاکسار 1351/6/1

محمد محمودی 1359/9/1
ميثم امانی 1361/4/15

 
مشهد / الل
فرشيد تمری 

سيد جواد اشکذری نداف 
غالمرضا جوان 

رضا بيابانی 
حسين رستميان تودرباری 

محمد حصاری 
احسان امير پور سرکله 
امير نيکروان باجگيران 

عليرضا ضياء چمنی 
 

مشهد / شمایل
سيد حجت طباطبايی واعظ 

اصغر)شهاب( ملت خواه 
محسن عرب اميری 

مسعود عقلی 
مجتبی کيميايی 

بهروز ارمغان 
محمد مهدی ضيا چمنی 

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



جالل صابری 
سميه ارقبايی 

 
مشهد / ساالر

علی روحی 1352/3/1
احسان روحی 1361/7/22

سيد سعيد صادقی 1365/5/23
عباس رثايی 

سارا نجاتيان 1359/3/13
محمود اورعی کريمی 1364/4/28

هادی شيبانی 1349/1/1
جالل کريم زاده 

 
مشهد / آئين
رضا حسينی 

سعيد تشکری 
زهره مرادی 

احسان ابراهيمی 
پروا محزون 

محسن اورعی کريمی 
هادی نوری 
سعيد بابايی 

بهاره فاضلی راد 
 

مشهد / كوچه
شاپور ترکمني سرابي 1343/12/1

اسماعيل بايگي 1348/9/20
راضيه ايراني 

محمد الهي حصاري 1338/2/15
جواد محمد زاده 1333/1/1

حسين معتمدي شهري 
کبري شمس 

حسن خرسندي 1350/6/1
ناصر عالقبندان 1344/6/9

 
مشهد / هامش

حميدرضا سهيلی 1336/1/1
عباس جانفدا 1356/3/29
رضا عرفانی 1361/12/28
علی جوانمرد 1342/9/1

محمد تقی نژاد 1332/5/12
سيدمنصور جهانبخش مشهدی 

1356/6/2
اميرحسين غفاری 1361/6/23

احمدرضا آخوندزاده 1358/2/19
مهران سليمانی پاك 1368/1/11

 مشهد / عطش پاسارگاد
سروش طاهری اول 1323/9/15
کيوان-کاظم صباغ 1358/2/14

مانلی حسين پور 1365/1/1
شادی غفوريان 1362/1/1

جواد شادکام 1355/3/2
محمد علی نويريان 1362/1/15

عارفه معماريان 
ارش طاهر تبريزی 1360/6/19

غالمحسين طاهری اول 1323/9/10
 

تربت حيدریه / روژان
محمد هادی وکيلی 1349/3/10

اکرم سلطانی کاريزکی 1357/2/25
معصومه دليرمرغزاری 1358/6/1
علی اصغر آقاحسينی 1350/3/22

مهدی آقائی 1356/6/2
سيد جواد حسينی 1349/6/2

محدرضا کوهجانی گوجی 1358/5/3
 

كاشمر / تماشا
ميترا محمديان مغانی 1363/10/1

محمد ناصری 1343/3/15
افسانه اصيلی 1372/1/1

کاظم آبی 1350/2/22
حسين نوری 1354/6/29

 
مشهد  / آراد

عليرضا اسدی 1356/6/20
هوشنگ جاويد 1338/3/14

حامد وکيلی 1355/1/1
اکرم حکم آبادی 1360/2/15
منصوره شيرازی 1354/5/27

احمدرضا افشاری 1357/5/21
مرتضی يوسفی 1359/12/11

 
نيشابور / افرا

عليرضا منفردی 
داريوش صالح آبادی 

جالل گداخته 
فرزانه سادات فرهمند 

مهدی عمارلو 

نيشابور / جوان فردای خيام
محسن مسعودی فر 

سحر کاهانی 

زهره دهجوريان 
محمدقاسم بنائيان 
مرضيه متقي نزاد 

 
مشهد  / افرا توس

صدرا مذهب يوسفي 
منيره آالداغي 
سارا گل نزاد 

محبوبه پاداش 
سينا مذهب يوسفي 

 
مشهد / پل

امير بشيری 1364/2/2
محمد نقائی 1365/1/17

سجاد انتظاری مهدی 1360/1/1
مجيد بخششيان 1360/1/1

محبوبه سلطانی 1364/1/22
 

مشهد / تصویر خيال
حامد هادوی 1359/6/19

مسعود عزيز آبادی 1360/5/2
سيد مجتبی حسينی 1367/2/12
سيد مصطفی سيدانی 1367/5/19

هدا خسروی 1360/12/3
 

نيشابور / سایه
محمد رضايی 1359/6/20

عطيه رشيدی آبادی 1377/6/29
پدرام آزموده 1373/9/4

ناهيد محيطی 1363/1/1
مجيد استياليی 1354/6/5

 
نيشابور / نيمكت

حامد امان پور قرايی 1360/3/18
سحر رضوانی 1367/2/3

فرزانه سلحشور 1367/9/29
محمد اسالمی 1372/3/2
حسين اکبرپور 1367/2/5

 

بردسكن / نقاب
جابر اصالحی 1363/1/11
حسن لطيفی 1373/3/21

محمد حسن آبادی 1364/6/30
علی اکبر همايونی 1363/6/30

بهناز ايلخانی 1369/8/6

 تربت حيدریه / ققنوس مانا
امير قربانی 1356/6/30

ابوالفضل توسلی 1369/6/30
داود عليزاده 1366/3/23
حامد شجاع 1363/6/30

احسان انوريان 1359/6/30
 

مشهد / ققنوس
محمد رضا اميری امين الغربايی 

محمد علی محمد باقرزاده طوسی 
حسن قادری 

سيد جواد رحيم زاده زيدانلو 1350/1/29
سيديحيی موسوی 

 

مشهد / كربن
عبداله برجسته يزدی 1360/1/12

علی حاتمی نژاد 
رئوف دشتی 

عليرضا رواندل 
ندا محمدی 

منا بارانی 
مرتضی ملتجی 

سعيد ملتجی 
حميد حاتمی نژاد 

 
مشهد / واو
امير نجفی 

سروش زاغيان 
ياسر نجفيان رضوی 

علی دالوری مقدم 
محسن رضايی حسن آبادی 

 
قوچان / گلشن

غالمرضا قربانی 1347/2/15
امير حسينی 

مسعود رشيدی 
اصغر نرگسی 

قهرمان حسن زاده 
 

چناران / امرداد
مهدی دلدار 1360/6/1

علی اعتقادی 1374/9/1
رضا قوی مقدم 1374/3/20
محمد عابدی 1379/8/17

علی دارايی 1375/2/12



 قوچان / آتا
مصطفی قديمی 1361/5/5

يوسف رضا فخرآبادی 1360/2/5
عباس کاظميان 1356/7/1

منصوره هنرپيشه 1357/5/1
رضا غالمی 1352/6/17

 
سبزوار / ميميک

مصطفی حميدی فر 1360/2/16
سيد جواد دارينی 1361/4/14
حسين جلمبادانی 1360/6/1

محمدامير ايستری 1366/6/29
کاظم برغمدی 1340/1/1

محمد حسين غايبی 1334/4/1
محمد دارينی 1366/6/29

گناباد / صبای كاخک
علي جهان تيغ 

عبداله راسخ 
ناصر حصاری 
سعيد رقامی 

جعفر خوش بيان 
 

گناباد / یازده رخ
حميدرضا مهدوی مقدم 

عليرضا کاظمی سرچشمه 
احمد نجاری 

فرخنده خوشنود 
سيده محدثه عبدالهی 

علی اکبر آذرينفر 
جواد عبدالهی 

 گناباد / مسجد
 حسين نجار نوقابی 1353/10/20

راهله يساقی 1362/2/7
حسين غالمی 1367/1/2

عليرضا نجاری مقدم نوقابی 1355/1/1
مرتضی ميرزاده اول 1358/5/15

 
مشهد / سلول

سيامك دورانی فريمانی 1359/5/9
نازنين تفضلی 1366/7/22

سيد مسعود ميرنيك زاد 1360/8/4
مصطفی نظريان 1370/11/12

دانوش يزدان پناه نامقی 1355/5/3
 

سبزوار / بند بازان
مجيد بهنامی فر 1361/2/21

فرشته حالجيان 1359/9/20
ابراهيم حاجی صوفی 1356/1/1

رضا گوداسيايی 1351/7/1
مهدی عباسی 1358/1/1

جواد ربيعی نسب 1372/4/1
محمد علی گود آسيای 1329/6/25

 
سبزوار / شمس آرا

حسين شمس آبادی 1344/1/9
سيداحمد موسوی 1364/5/5

شادی شمس ابادی 1367/6/28
وحيد عبدالمجيدی 1367/2/28

هانيه تقی نيا 1371/5/24
ليال فيروزی 1357/6/25

مريم عبداله زاده 1347/8/8
 

قوچان / اختران
امير رستگار 1358/2/8
محمد حسن سلطانی 

فيروزه بهادری 1357/3/1
سيده مريم رستگار مطلق 1366/9/23

سعيد همدرد 1364/6/18
علی سعيديان 1373/1/22

سيد عباس رستگار 1361/1/1
اعظم روحپرور گوجه 1353/10/6

 
قوچان / آرسكای

ميترا باباِيی 1365/1/18
مرتضی عيدی 1366/5/20

مهدی بومی 1347/1/1
سکينه داود 1354/3/14

قاسم تقديسی 1357/1/1
 

قوچان / ارشک
پوريا قصابی کهنه قوچان 1367/6/30

علی گلستانی 
سيد ابراهيم شبيری 

محمد معين فر 
مصطفی محمودی 

 
قوچان / شاهد

محمد بهاگير 1362/6/30
مهدی سجادپور 1351/6/15
حميد عابدی 1367/11/18
اميد سعيدی 1369/11/17

محمد حسن گودرزی 1326/6/6

 مشهد  / پویا
حميدرضا جندقی 1350/3/5
جالل شهبازنزاد 1364/3/23

فاطمه گمشادزاِيی 1360/3/12
سيد وحيد حميدزاده 1361/12/24

مسعود مهرگان 1350/2/2
سميه سرباززاده 1368/5/26

سيدحميد حميدزاده 1358/10/11

   خراسان شمالی
بجنورد / کارگاه تئاتر ميم

امين فرحی 1353/2/20      
حسن عابدی 1351/9/2  

فاطمه دلير يساولی 1346/6/1  
رضا فيروزه  1343/10/2   

حکمت اهلل شيردل 1362/6/20    
علی يزدانی  1339/1/20     

محمد شاکری 1366/6/30     
پريا ضيايی 1361/6/31  

محمد تقی آريان 1352/6/2       
  

بجنورد / همراه 
عباس کريمی1346/1/1            

زهره محمدی 
پرنيان گل محمدی 

مريم کريمی 
مجيد محموديان

اسفراین / پرسونا اسفراین 
زهرا رحيمی 1361/6/31           

مسعود لطفی  1363/3/1      
مريم جاللی  1354/7/1      

جواد جنتی کيا 1372/4/15   
عادل رضايی 1364/6/29             

اسفراین / دل كوک
محمد يحيی آبادی  1367/6/6           

احسان يحيی آبادی  1374/4/16          
مريم نوروزی ام              

بهنام محمد زاده  1365/4/14          
محمود ازاد  1373/11/21         

بجنورد / صحنه بجنورد 
عليرضا فيروزه 1336/9/10

هادی حسن زاده جو شقان  1358/3/30 
احسان کمالی  1358/10/7

ليال محمدی 1354/4/13

ام البنين صادقی 1359/12/10    

بجنورد / رهي 
مهدي کشميري فر 1360/6/30  

حامد عالمي پور 1372/3/7
احمد زعفراني 1347/6/1

محمدجواد رباني 1360/5/31
حسين حصاري 1354/2/24

شيروان /  مروارید
ذکريا شيرمحمدزاده 1355/2/2

عباسعلی کيانی سه گنبد 1372/12/3
ابراهيم عباسپور  1351/1/1

سعيد رضوانی توپکانلو 1367/3/23 
فاطمه گل محمديان 1357/8/27 

شيروان /  یلدا شيروان
زهرا بهادران شيروان 1359/12/19

وجيهه مرغزاري شيروان 1375/11/4
سيده ساناز عظيمي 1374/10/27

مريم قوامي شامير 1363/6/20
سحر پرزحمت شيروان 64/3/15

بجنورد / فجر  
منوچهر محمدپور 1339/1/2
کيوان محمدپور 1347/1/20

بديع اهلل توکل 1337/11/4
منوچهر خرمی مقدم 1350/6/21

مريم احتشام  1357/6/14
سپيده محمدپور  1369/1/20

سحر محمدپور 1364/1/3  

   زنجان
زنجان / بهاران

ساسان قجر 1350/1/1 
عليرضا همتيان 
فرهاد عندليبی 

مشهود ابراهيمخانی 
اسحق نوفر 
علی سالمی 

حسن اسدی 
صديقه شريف پور قزوينی 

حميد عزتی کلی 

ابهر / تماشا
احمد رحمانی 

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



حسين رضايی 
حميد کاوندی قزلجه 

داود صفائيان 
محمد کاوندی قزلجه 

زنجان / آنودیا
ايرج محرمی 1355/7/16
علی آقاجانلو 1351/1/3
حسين نجفی 1358/1/1
رضا جنتی 1356/11/11

صفر علی کريمی 1328/3/9
معراج کرمی 1355/6/3

زری محمدی 1359/4/8
زهرا کلهری 1351/1/1

حسين فضل اللهی 1352/1/6

خدابنده / تی آرت 
هادی رفيعی 1357/5/1

فرزاد طاهری قيداری 
 1367/6/31

ميالد عيوضی 
بنيامين قنبری 1368/1/12

مهين فاطمی 1323/4/7
 .

زنجان / پوپک
حميدرضا قزلباش 1356/8/20

عليرضا فريدراد 1355/6/25
محمدولی فروتن 1357/3/7

علی اکبر اوصانلو 1327/11/1
حسين اسماعيلی 1357/5/1

مهری قربانلو 1358/7/13
جالل نوری 1357/1/1

زنجان / عرفان
مسعود صنايعی 1352/5/10

رضا صحبتی 1352/6/1
اصغرشعبانی  1354/10/20

رضا ياوری 1360/4/29
فريدون صفری 1354/1/1
امير سهامی 1339/4/29 

امير نعمتی 

خرمدره / قلندر
محمد رحمانيان  1366/3/24 

جواد مهدی خانلو  
امير کمالی 

زنجان / آكانزانيا
يعقوب حسنی 1344/10/2
فياض حاجيلو 1353/2/15
فرزانه حسنلو 1355/7/15

محبوبه نوری 1353/2/1
پرويز رسولی 1351/6/29

زنجان / پاپيلی
رسول صالحی 1355/5/17 

ناصر مقدم 
زهير فروتن ماهينی 
مديا دالوری عدالت 

مريم ياراحمدی 
زنجان / ساخت

سياوش عربخانی 1361/6/30
زهرا ميثاق فر 1341/7/21
سپيده سهرابی 1364/7/6

اکبر رحمتی 1355/6/1
محمود عربخانی 1336/12/15

زنجان / ساحل
اصغر محمدی 1360/3/1 

حسين رحمانی 1363/10/7
کلثوم همتی 1361/5/1 

مجيد ناصری 1361/10/1
محمود ميناخانی 1374/4/24 

ابهر /  صبا
حميد دارائی فرد 1363/2/10

حسين جزءجوادی 
مريم مرادی 

حسن قره کاظمی 
مهرنوش حاجيخانی 
محمدحسين اسدی 
پويان حاجی حسنی 

ابهر / بوم 
محمدرضا حسينی ابهری  1368/6/27

پوريا تاری  1372/8/28
نويد خدابنده 1374/2/8

ميثم بابايی 1371/3/9
حميدرضا حاجيخانی 1370/6/4

  خوزستان
اهواز/ جوانه

منوچهر بهارلويی برده شاهی 

1330/8/12
مجيد گراونديان 1359/7/15

مسعود دهقان زاده 1342/8/21
مهدی باجی 1358/1/1

سيامك توانگرزاده 1350/8/22
ايوب آزادانديش 1362/2/15

عليرضا برين 1343/9/5

دزفول / آرتا
محمدحسين طهماسبی دزفولی 

1335/7/1
علی محمد خاجونی

موال يکتامهر
محمدحسين ناجی فرد 1347/6/1

محمدحسين رجول دزفولی 1352/6/25
عبدالعظيم سبزقبا 1348/6/1

عبدالحميد نور آبادی
اهواز/ پارسيان

سيد يوسف موسوی 1352/11/7
قاسم مطوری 1350/12/29

عزيز زنگنه 1358/8/11
فرشاد افرا 1351/1/17

علی اکبر پشم فروش 1345/1/2
حميد رضا ساالروند 1355/6/20

حبيب حسن زاده 1365/2/29

اهواز/ زهور
محمد قشقايی جمالپور 1337/8/4

سيد صادق فاضلی 1342/3/15
حميد زاهدنمازی 1346/9/3
احسان عباسی 1352/8/11

قاسم مالکی 1341/2/17
سعيد نگراوی 1351/4/1

مجتبی اعزازی 1363/6/31
سيده سارا فاضلی 1371/5/16

جليل خيطان 1341/6/1

اهواز/ آزادگان
سعيد بهروزی 1339/6/25
عبدالرضا حياتی 1332/6/1

عبداالمير بيت سوده 1334/1/1
مهدی صفی آبادی 1359/6/27

اتابك انوری 1358/9/1
سياوش طيب طاهر 1366/6/25

غالمعلی طاهری 1327/2/15
حسين حاتمی 1355/3/5

حسين محمدی 1342/2/20

شوشتر/ سالسل
خليل ضرغامپور 1352/6/5

رضا خادم سيد الشهدا 1358/10/19
غالمرضا رمضانی 1357/6/29

حسن نارنج پور 1343/1/5
علی پاك نيت 1355/6/10

اهواز/ آئين مردم
مصطفی بوعذار 1361/8/28

خسرو مرادی کوزری 1340/9/5
بهمن تقی پور 1359/4/4

معصومه عمودی 1363/3/30
سيدجالل حسينی 1324/4/7

شوش/ آپادانا
محمد سگوند

عظيم ديناروند
جواد سرخه

اميدرضا چنانی
قاسم لطيف

شوش/ بچه های ایرونی
برديا آريان فر 1357/10/28
بهرام آريان فر 1364/2/25

اسماء ارجمنديان 1361/3/15
مهدی کريم پور 1358/5/1

علی نيسی 1370/6/30
الهام صوفی 1370/7/13

محمد کريم پور 1367/6/10

باغملک/ منگشت
محمد رضا صفاران 1348/11/18

فرخ بك زاهدی 1346/12/19
مجتبی مقدم 1365/6/17

يونس مرادی هزاروند 1356/5/1
حجت اله صفاران 1351/5/30

ناهيد مالئی 1356/6/20
مهوش صفاران 1357/7/1

دزفول/ هدی
عبدالمحمد نعناکار 1334/6/2

محمد نادر پور 1369/8/11
محمدصادق اکبرنژاد 1367/8/27

احمد نعناکار 1363/2/19



محمد جواد اکبرنژاد 1364/12/29

خرمشهر/ الغدیر
عبداله حليات 1351/9/15

کريم عساکره 1352/12/16
حسين پوريده 1359/6/8

رضا وثوقی 1365/6/15
علی يالی زاده 1367/3/6
عادل غضبان 1351/1/1

عبدالحليم تقلبی 1351/2/10

خرمشهر/ تئاتر شهر
فواد رابحی 1351/11/30

حسين ذوالفقاری 1354/11/4
مسلم باوی 1366/1/3

حميد بقايی 1355/5/2
رضا ذاکری 25 /10/ 1354

سيد محمد حسين مرعشی پور 
1365/6/25

مريم مرادی 1357/1/2
اهواز/ تب

ساسان رياحی پور 1371/6/30
فاطمه نژادنيلی 1363/6/30

کوروش بهراد 1370/6/28
آرش سهرابی 1354/4/11
آرش ساربان 1360/3/18
مهرداد بهراد 1366/6/30

مژگان جهان آرا 1362/2/14
شوش/ سایه سار

عبدالحسين رسته خاك 1347/7/1
مصطفی عمله 1368/5/2

فرزاد پارسا نژاد 1351/4/10
ايمان ديناروند 1355/7/1

سيده ليال هاشمی نژاد الوار 
1360/11/28

دزفول/ قاب كوچک
سروش مداح 1360/2/1

سعيد گل گل 1356/2/21
مهدی شريفی 1360/2/9

فاطمه صياح طرفی 1362/11/4
عليرضا مهدويان پور 1361/6/31

امير گل گل 1361/2/17
ايزد ايروانی 1359/6/30

شوش/ صوت الغریب

ناجی عباسی نيا 1354/7/1
محمود بالويی 1358/6/30

آمنه نيسی 1366/7/1
سيده آيدا تفاخ 1360/10/1

فريح سرخه 1341/2/5
ناجی کثير 1357/1/10

محمدعلی کرمالچعب 1347/12/28

بهبهان/ تيرداد
هادی شجاعی 1358/4/1

مرضيه شجاعی 1365/12/24
سارا گرايمی 1364/11/9

ياسين پارسامنش 1368/10/2
محمود ممتازان 1363/4/9

حجت اله تجلی 1341/7/14
مالك قره غانی 1354/5/8
اشکان لدنی 1357/6/19

بهبهان/ ناب
ساسان شکوريان 1356/6/28

اباذر محمدحسنی 1358/10/15
جهانشاد زراعت پيشه 1350/6/20

اورانوس شرافت 1361/6/18
سيداسماعيل سخايی 1360/6/30
غالمرضا عبداله زاده 1355/12/1

سيدمحمدحسن ربيعی 1349/1/17

اهواز/ شهر اهواز
علی اصغر شادروان

معصومه پيريان
سيد منصور ناصری

محسن توکل
حسن سليمی فر

نعمت نعمتی
عبدالمجيد حياتی

شوش/ اندیشه
عباس کرم الهی
ميالد ديناروند
کاظم شوهانی

مصطفی کرمی بالنجانی
مهدی کشاورز

جنان پورمنصوری
فاطمه مواليی

دزفول/ شاپرک

عبدالرضا صفا مهر 1357/4/25
عبدالحسين صنيعی 1354/1/1

عبدالرضا رابطی 1343/1/1
ليال آرين فر 1357/6/30

عبدالکريم محمدعلی پاره چی 
1346/8/1

دزفول/ نقطه
مهدی عبدالشاهزاده کوتيانی

ميالد پاك سرشت
حميد کوچك کوتيانی

آزاده رئيسی
ستار رشنو

شادگان/ نور
علی درفش 1348/6/28
خليل آمله 1361/6/30

سيدعدنان طاهری موسوی 1362/4/28
هاشم عساکره 1360/6/21
علی البونعيم 1356/1/12

شوشتر/ فدک
ساسان مددی کاهکش 1353/4/1

محمود نارنج پور 1368/6/25
مهسا عباسپور 1371/1/8

روح اهلل محمدی 1357/1/1
افسانه سوزنگر 1353/6/30

سوسنگرد/ شكوفه
علی سودانی 1358/6/14

مريم فرهی 1360/7/3
ناصر سواری 1370/3/7

احمد جاللی 1368/10/23
امير نگراوی 1373/12/14

شوش/ نمایش سنتی
رضا طاهری شوشی 1363/4/27
صادق اسماعيلی فر 1363/6/31
عليرضا ديناروندی 1379/6/20
علی طاهری شوش 1370/6/29

مهدی ياسينی 1360/1/1

دشت آزادگان/ الغدیر
خسرو شبيبی 1334/3/31

مصطفی شبيبی 1362/6/31
سعيد زرگانی مفرد 1356/2/1

محمد سعيدی 1352/2/1
مرتضی شبيبی 1364/6/12

شوشتر/ شمایل
حميد بهداروندی 6/12/ 1351
محمد گله ملکی 6/30/ 1353

محمد اسدی 1356/1/5
فاطمه بهداروندزاده 1358/7/1

احمد نجوايی 1331/11/13

شوش/ مهتاب
حسين ياللی 1350/4/1
رحيم سپهوند 1364/1/1

علی رحم حاجيوندالياسی 1361/3/8
امير اللوند 1348/7/28

توفيق چنانی 1358/11/2

شوشتر/ ميثاق
عليرضا زراعت کار زاده 1349/10/6

حسين نجف زاده 1356/10/1
محمود نجف زاده 1359/3/10

سيد حبيب موسوی 1358/10/14
زهرا موفق 1367/3/8

دشت آزادگان/ شمایل
عبدالهادی الجرف 1361/6/16
مصطفی زهرونی 1364/11/27

سحر الجرف 1358/2/27
عباس زايرپور عباسی 1359/3/24

راحيل مينو سرشت
شوش/ جنة الحسين

محمد حيدری اصل 1365/5/10
احمد خدادادی 1369/2/29

حيدر عبدالهی 1356/5/14 تاريخ وفات: 
1395/5/14

محمد ديناروند 1363/12/23
محمد کعب عمير 1370/3/23

سوسنگرد/ نگاه
رضا حويزاوی 1354/6/31

افشين مشايخی 1357/2/20
محمد زبيدات اصل 1355/8/25

محمد سعدی 1350/1/1
معصومه فريسات 1353/5/25

بهبهان/ بامداد
حسين قنوات امانی 1363/6/30

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



سيدبهاءالدين سيد 1341/6/25
حسين بنائی 1373/3/21

فاطمه اسماعيل پور 1381/12/27
عباس برگ 1376/5/15

آغاجاری/ ایزد
بهاره پور افشار 1361/12/24

مرتضی امينی پور 1366/3/26
مصطفی تميمی پور 1369/3/24

سحر ملحانی 1369/10/20
مينا ملحانی 1367/10/16

آبادان/ ناگهان
حميد طالبی طادی

پيام پارسافر
يوسف زقور زاده
سهيال ره گشای
امير جوشقانی

فريد باب المراد
مجيد طالبی طادی

آبادان/ دیگر
علی عباسيه 1362/11/8
احمد دشتی 1361/5/10

شهرام پورعسکر 1359/7/30
حسين فرخزاده 1362/4/6

الهام چاسبی 1363/2/2

آبادان/ باران
فرشيد قنبری
مهدی پرويش

محسن نيکويی
مهدی گازری

فرشيد رودباری
فاطمه عليپور گم يك

مسعود سهيم پور معرفی

اندیمشک/ شادی آوران
سميه ماکنالی

علی شکيب
نازنين فروتن

زهرا آفتاب
نرگس عبدولی زاده

اندیمشک/آفتاب خوزستان
محمد ياقوت پور 1357/6/11

مجيد صادپاپی 1354/12/12
اسماعيل فيروزی سنگری 1352/2/2

محمد جعفری 1357/4/10
هوشنگ ضيائی پور 1358/9/12

محسن عرب زاده محمدی 1356/4/10
حجت اسالمی پور 1356/6/26

اندیمشک/ طلوع
امين پورمند 1364/10/23

فروغ جاللی 1364/12/1
محمد مهرپويان 1347/10/27

محراب مقدم 1366/5/13
اميد پورمند 1368/5/10

بندرماهشهر/ رهای
دانيال سياحی 1363/4/22

معصومه قنواتی 1371/8/12
نگار درخشان 1373/9/12
مصطفی عبادی 1368/8/6

الهام عسکراوی 1363/4/19
کاظم وفادار شوشتری 1325/7/7

امين کاکولکی 1357/6/30 
تاريخ وفات: 1395/10/7

بندرماهشهر/ پالک هفت
حسين کارگر 1362/6/17

مژده خياط سليقه 1371/2/5
محمد علي ميناوي 1367/6/30

مهدي شريفي 1362/6/17
علي اميرزاده 1367/2/18

احمد طاهرپور ثامري 1363/8/6
يحيی باوی 1363/6/9

كارون/ خدام الزهرا )س(
پيمان ترکاشوند 1366/1/1

عقيل نواصری 1367/1/1
علی حاتمی 1369/6/5

عباس ناصری 1356/11/23
فاطمه نواصری 1360/1/23

آبادان/ خورشيد اروند
اميرحسين افتخارپذيرائی 1357/6/19

محمد بهرامي ياراحمدي 1372/1/7
محمد رضا چوپان 1355/11/7

محبوبه ضيائي 1355/4/20
سحر مقدم 1373/12/123

آبادان/ ستاک
علی حيدری 1359/7/25

طاهر نيك آزاد 1358/12/8
زينب حقيقت 1361/4/19

طيبه نيك آزاد 1360/10/21
علی عيدی شيخ رباط 1363/3/26

بهنام کاوه 1365/4/11
مسعود زبيدی 1363/1/8

اندیمشک/ اری ترین
مهدی آشوغ 1360/2/20

محسن خدادادی 1367/5/2
سارا المشعل 1371/2/17

شکوفه جودکی 1372/6/26
آرش خوشنام 1363/6/30

آبادان/ ایستگاه
شبنم زيرك قشقايی 1356/5/15
محمدرضا قاسمی 1359/11/25

نازی جمعی 1367/1/15
زهرا مهنايی 1366/4/13

احمدرضا شجاعی 1356/2/22
دريا زيرك قشقايی 1352/4/31

پريسا دشتی گوهری 1358/5/11

شوشتر/ ایران زمين
راضيه دشت گلي 1359/10/2

مجيد بهداري 1353/5/9
ليال حسيني 1358/1/17

رضا صباغي 1356/10/22
حمزه محمدي 1356/12/16

اهواز/ اشراق
توفيق مرجانی 1364/6/20

سيده مريم قريشيان فر 1370/7/26
فيصل زرگانی 1364/9/10

عباس متقی ازهيری اصل 1368/10/8
هادی ناصری 1355/6/30

اهواز/ صندوقچه
 مريم فهيم پور

 رويا بهادری
ماندانا فهيم پور

علی بالوئی
شيرين فتحی هفشجانی

دزفول/ ایهام
ايمان ميرزايی فر

علی بيدلی
کيوان حسن زاده صمدی

امين خدابخش نژاد
نگين ميرزايی فر

دزفول/ اندیشه دزفول
سيد عظيم آرين پور

مرتضی سخاوت
سيد عزيز اله آرين پور

عليرضا غرافی
عليرضا کليد دار

دزفول/ ستاره دزفول
امير خردمند
علی خردمند

فريده شاپوری
ايمان ايروانی

محمد مهربان زاده

دزفول/ سایه روشن
هوشنگ بهرامی

رضا قبيتی
سيد مصطفی سيد وسمه گر

اکبر دره بااليی
سيد علی رضا قلندر زاده

دزفول/ باران دزفول
محسن مستکين

عبدالحسين قبيتی نسب
غالمعلی سخاوتی راد

مصطفی کالك بر
محمدرضا زربخش

نادر شريفی
محمد براتی

اهواز/ بابوشكا
سياوش عالی پور
بهزاد خير اللهی

علی بنائيان
مهدی حسامی

فردوخت رشيدی

دزفول/ آوان آرت
محمدحسين پورکيانی



محمد بشيری
ياسين بشيری
محمد هنرجو

سميه پورکيانی گريمور

اهواز/ برد نشانده
 حشمت اهلل قاسمی
 مرتضی سياهتيری

مهران حيدری
شيال ارزانی بيرگانی

پيمان طالبی نيا
افشين القاسی
احمد نصوحی

بندرماهشهر/ ستایش سربندر
امير زبيدی زاد
مهدی حيدری
فاطمه يزدانی

عبدالهادی منصوری
عبدالحميد محمدزاده

مهدی حردانی
امير احمد زبيدی زاد

اهواز/ نوارس
ابتسام خرسان

ندا سواری
امنه خرسان
صادق حلفی
هناء خرسان

دزفول/ دراما
محمد حسين دهقان برنجی

مريم سعداله خانی
محمد شهروز

ايمان پورشاکری
ندا سعداله خانی

بهبهان/ معراج آفتاب
علی رضا نيك باغ

ميثم خندانی
سيدابراهيم هاشمی

سيدمهدی حکيم زاده
مهرداد کاردار

اميدیه/ بداهه
مهدی درويش

احمد رفيع
کامران جعفری

علی اصغر همتيان
مارال طاهری

سعيد پورحاجی شيرازی
حسن صادقی طراح صحنه

بندرامام خمينی/ فانوس بندر
محمد ضرغاميان

کاظم تعبانی سلمانی
 فاطمه نژاد زاده
مرجان شير علی

ضيا چلداوی

بهبهان/ باران جنوب
ويدا فوزی

علی جوزاری
علی هوايی بهبهانی
فاطمه پيمانفرهنگ

فوزيه فوزی طراح لباس

دشت آزادگان / ازدهار
سيدرضا خرسانی

مريم بنی طرفی زاده
وحيده شرفی

ايوب مزرعه
سيدجميل عبودی

شوشتر/ ترنج شوشتر
مهدی محجوب

نگار گودرزی
محمدابراهيم جليل فر

کاميار بيداربخت
مريم اکبری طراح صحنه

دزفول/ هفت دز
سميه مقدمی نيا
راضيه مقدمی نيا

محمدرضا طاهر نسب
محسن زينبی نژاد
کاظم قلی زاده نژاد

باغملک/ عرفان باغملک
جمشيد خسروی

حميد هزاروند
صادق يوسفيان

نويد پورباقری
مصطفی براتی
محمد نظری
محمد زنگنه

رامهرمز/ ابر سفيد
ليال مراديان

خديجه خميسی
زهرا کمايی

شيرين بصيری
پروانه نظری طراح صحنه

رامهرمز/ سایه رامهرمز
پيمان سليمانی پور

قربانعلی دستی
حبيب بيگدلی

حمداله بهبهانی
محمدرضا جعفری بهبهانی

رامهرمز/ پرسوناژر
حسن کردزنگنه
يوسف مداحيان

عبدالرسول عبدالی
سعيد شيرعلی

عبدالکريم بازرگانی
محمد رسولی نژاد

زهرا شريفی

  سمنان
دامغان /  چكاد

علی اصغر خطيب زاده 1344/6/1
 حسام  خليل نژادی 1364/2/10
عرفان خطيب زاده 1372/7/12

مجيد وحيدی 1366/9/15
  ابوالفضل  باقريان 1351/3/9

 
سمنان/  باران

علی اکبر شفائيان 1346/1/28
محمدرضا خطيبی 1358/3/12

سحر اصغرزاده 1357/5/23
ايرج غيبی خيرآبادی 

 عبداهلل صندوقدارشاهجوئی 1361/5/16 
 

گرمسار /  یک
حسين نصيری 1359/6/1

عباس شکوهی 

محسن اسماعيلی 
محمدباقر راکب سرخه   1359/4/19

 محمدحسين عرب 1358/7/1
 عليرضا رضازاده 

  محمدرضا قدس راد 1346/11/25
 

شاهرود  /  كویر
  فريدون اميرعبداللهيان 1331/4/3

سيامك مهاجری 1360/2/8
 ايرج امير عبداللهيان 1336/10/27

 غالمرضا  ارديانی 1327/11/14
حسن يردانی 1338/3/15

جواد احمديان 1335/12/16
وحيد مال ابراهيمی 1359/6/25

 
مهدیشهر / تيرمن

طاهر ارمغانیّ 1361/6/31
صابر ارمغانی 1366/6/31

عليرضا قنديان 1357/11/29
  آزاده قراييان 1360/9/11
 خاطره طالبی 1374/9/11

سحر ارمغانی 1370/1/1
فرخرو يدالهی 1352/10/2

 
سمنان / محک

مصطفی باقرآبادی 1355/5/8
رودين بهروان 1366/1/31

رحمت اهلل رزاقی 1366/1/31
سمانه نجار 1372/7/1

صديقه عليپور 1364/6/28
 

شاهرود / بازی شاهرود  
محمد عرب اسدی 1356/6/30
حسين ناظميان پور 1371/9/7

سيد سعيد آقايان 1345/10/22
هادی آقاحسينی 1357/9/5

عليرضا مويدی 1361/1/1
مسعود تفضلی مقدم 1368/6/6

مصطفی حسينی 1362/4/3
 

گرمسار  / نصر
محسن فدايی باش 1357/6/23

رضا مقامی 1356/4/21
سميرا صفايی شجاعی 1359/6/25

ليال مرادی 1359/4/1
محمد حسين محمدی 1354/8/2

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



 گرمسار / هدف
بابك صبوری 1356/2/17

 محمود اسماعيلی 1342/2/15
صفورا ميرزايی 1357/6/15

فريبا جوزی 1359/9/16
فرزاد صبوری 1372/6/2
الهه جعفری 1368/2/31

معصومه عليزاده 1360/8/13
 

مهدیشهر /  تجلي سبز سنگسر
يداهلل حاج عليان 1344/3/17

 عباس بادامه 1349/7/1
 ياسين پورغفاريان 1356/5/22

 الهام طالبي 
 حميد حامدي 13970/8/12

 
مهدیشهر /  ترنه

سعيد مويدی 1357/1/13
بهرام کميجانی 1338/2/19

داريوش اقيان 1353/1/5
حسين پوراسکندريان 1341/7/1

محمداسماعيل حاجی عليان 
1359/10/14

 
سمنان / ساعت شش

سيد عابد ميرمعصومی 1366/9/27
مرضيه معزی 1367/1/29

رضا فوادی 
سميرا شربتی 

محمدرضا جالليانی 
 

سمنان / تابان
سيد شهاب الدين احمد پناهی 

1338/4/11
شکراهلل استقامت 1366/10/4

مرتضی دربانی 1366/10/4
ابوالفضل تبريزيان 1343/1/1

محبوبه احمدپناهی 1365/2/28
 

سمنان / ندای صحنه
عليرضا مداح 1354/2/24

طيبه ذوالفقاری 1359/1/15
جواد رفيعيان 1361/6/25
آرش رحيميان 1350/2/2

مرتضی گلستانی 1358/11/1

 سمنان / بامداد سمنان
سيد رحيم موسوی 1334/1/13

محمد حسن جواهری 1334/1/14
احمد مرادی حقيقی 1340/3/31

مهرداد طوسی 1328/2/15
حميد رضا افاق 1354/9/3

مهدی رحيميان 1319/6/30
حميده اميری 1345/12/2

عليرضا نجم الدين 1338/3/25
حسين آفاقی 1334/1/23

 
سرخه / اسرو

روح اهلل صفا 1358/1/4
اعظم فخرو 1364/10/21

علی سنگسری 1375/11/18
امير امامی 

رسول رهايی 

  سيستان و بلوچستان
زاهدان / آداپا

پرويز باقری 
ارسالن محبی 

مصطفی شهرکی 
رويا اربابی 

عليرضا کيخا 
 

زاهدان / گل گز
محمد علی کخا 1355/1/1

سعيد پيرسارانی سيستانی 1369/7/2
رويا اربابی 13761/21

محدثه مهرپويان 1368/11/25
فاطمه سوری 1379/1/21

 
زاهدان / ماه

عباسعلی کيخای
روح اهلل سليمانی 
ايمان محمودی 
علی رضا ارجونی 
فرشته سرگزی 

 
چابهار / رها

نيکو توانايی بشرويه 1358/3/24
سيد مهدی شربتی 1359/1/29

سيد عليرضا حيدری امغان 1359/3/23
عبدالمجيد بلوچ شارکی 1365/7/13

حامد ميرسيفی 1359/6/31
 

ایرانشهر / آهنگ بلوچ
محمد دين دشتی 1358/6/1

رحمان ريگي حسين آبادي 1363/2/27 
نصيراحمد مالزهي 1361/3/1

معصومه ميرکازهي 1367/10/1
صادق سهرابي 1373/4/11

 
زاهدان / هيراد

نجيم سرحدی 1368/10/15
کامبيز سرحدی 1370/10/14

ناهيد صيادی 1371/12/3
فاطمه بنيادی 1372/2/15

سارا بربری فکور 1373/6/26
 

زاهدان / وانوشه
آناهيتا ريسباف 1357/6/31
عزيزاهلل براهويی 1348/5/1

سيد مهدی هاشمی 1348/1/1
خداداد نارويی 1328/7/9

سلمان فارسی صالح زهی 1336/7/19 
حميد رضا سليمانی راد 1356/5/19

رضا عرب 1348/3/26
 زاهدان / هامون

احمد گل بيگی 1357/3/10
پروانه افشاری پور 1350/1/1

حسين مددی 1334/7/2
امين هراتی زاده 1354

سيد علی حسينی 1354/6/1
سيد محمد تقی حسينی 1356/2/13

محمود اشرف فرخزاد 1354/1/1
 

سرباز-راسک / هورشيد
الل بخش بلوچی زهی 1356/7/6

باقر بليدئی 1366/1/1
عبدالغفار کرد 1362/10/1

محمد جامه خاکستری 1376/1/1
منصور پاد 1372/11/7

فرامان / پویا
حکيم دار حسين بر 1356/7/1

عبدالشکور رضايی پور 1349/6/7
خسرو دهواری 1360/2/11

محمدامين مال زهی 1364/6/30

غالم رسول دوستی 1357/12/20
فرهاد سپاهی 1370/3/21

فرهاد جنگی زهی 1366/9/15

  فارس
سپيدان / تجربه

محمد علی فريدونی 1358/1/26
محمد ترابی اردکانی 

اسحق اسمعيلی اردکانی 
اسمعيل خادمی اردکانی 

قدير طالبی اردکانی 
 

سپيدان / صبا
خديجه غضنفری خالری 

مهدی حسنی 
عليرضا جمشيدی 

محمدجواد جمشيدی اردکانی 
فرهاد غضنفری 

 
نی ریز / ميعاد صحنه 

سپهر شعبانی 1360/10/27
محمد جواد علی مردانی 1367/10/10

فريبا دلداری 
سعيد صالح 1358/10/2

فاطمه شفيعی سروستانی 1364/5/30 
سپيدان / بازی گوش
محمدحسين اقليدی 

اصغر اسالمی 
جواد رفيعی 

مسعود قلندری 
شادی تابنده 

 
الرستان / قاصدک

غزل بهارستانی 1361/9/29
امير شايان مهر 1358/7/1

حجت ستوده نياالری 1363/3/13
فاطمه قوامی 1369/8/9

حسين سخاوتی 1370/3/27
 

فسا / پيام
احمد وامق 1356/4/3

منوچهر محسنی 1349/12/1
غالمرضا کوهی چرگی 

محمد مهدی گلواله 
حسن رشيديان 1364/2/14



 فسا / اوما
احمد عليزاده 1363/6/21

علی افشار 
علی محمد حسام فر 

مهدی هنرجويان 
اشکان فرهادی 

سعيد ذوالنوريان 
رسول صحت  

 
داراب / سپهرهنر داراب

ابوالفضل اکبريان 
سيده ظحی نظری منش 

حميدرضا موحد 
سيد محمدصالح هنرمندپيشه 

مهدی مشهوری 
 

فراشبند / اردیبهشت
بهنام بداغی بهلولی 1367/2/2

فاطمه تعجب 1355/9/28
رضا صفری جعفرلو 1367/9/23

عباس فوالدی زاده مطلق 1357/6/12
رباب امير سادات 1355/2/6

 
شيراز / بامداد شيراز

حسين قهرمانی 
سهند شکرزاده 

آرمان طيران 
سعيدرضا خوش شانس  

فرانك جوادپور 
زاوش تقوايی 

رامين کشوری 
 

داراب / پژواک
خليل بردباريان 1351/1/9

محبوبه اقبال  
مجيد عبدی 

اميد رهبر 
حامد قائدی 
مريم اقبال 

صالح درانی نژاد 
 

شيراز / باران
بهاره شفيعی سروستانی 

مرضيه برزوييان  
مرضيه مسائلی 

شمس آفاق شفيعی سروستانی 

فهيمه روشن ضمير 
مجيد شناور گريمور 

فيروزه شايگان 
 

الرستان / آیينه
رقيه ارشادی 1363/6/30

عبدالرضا ميرزانيا 1346/6/27
محسن زارع 1362/3/1

مرضيه آل ابراهيم 1361/10/19
مهدی باقرنژاد 1358/1/1

 
شيراز / خورشيد

علی ثابت 
طاهره قاسمی 

محسن اسکندری 
مرتضی محمدی 

هانيه زارع 
اميد فوالدی 

حسن فالح زاده 
 

شيراز / دگردیس
اسماعيل نبی زاده 
مهران امين الری 

زهرا شعبانی 
مهدی اسالمی زاده 

نگين پيروزی 
مليحه قربانی 
سعيد دلپسند 

 
مرودشت / پنهان
محمد رضا راستگو 

بصيرت اکبری 
احمد راستگو 

جواد زارع 
کاظم فالحی 

محمد بخشنده 
مرجان ميرزايی 

 
مرودشت / تقاطع
عبدالخالق استواری 

محمد طاهری 
معصومه حبيبی 

ليال همايون 
مهدی زارع 

فاطمه همايون 
محمد رضا فالحی 

داراب / نقاب
مليحه حاتميان 
حسين مقدس  

محمدعلی تقی زاده 
ابراهيم بهنام 
محمد جابری 
سعيد راهنورد 

سيد عبدالرضا بالغتی 
 

اباده / بهار
مهرداد نعمت الهی 1348/5/15
محمدمهدی عطاری 1359/1/1

بهمن رجبی 1337/3/17
جواد عطاری 1352/1/1

غالمحسين قاسمی  1348/9/30
 

جهرم / جوان
محمود غفارزاده جهرمی  
مريم عبدلی ظهر شيری 

زهرا حيدريان فرد 
عبداله شاکری 

محمدسعيد حکمت شعار 
 

شيراز / سروش
مهران مقدر 1352/9/28

رها شيرازی 1369/2/7
منيژه ستوده 1362/6/30

سميرا سخندانی 1363/2/21
آرمين ره بين  1351/1/23

 
شيراز / مكعب

فرزاد بی طرف حقيقی 1367/4/19
محمد صادق عليپور 1371/2/2
مريم شکری دودجی 1359/7/1

مهدی مصلح 1363/6/15
فاطمه منصور صفاييان 1372/4/14

 
شيراز / پرسونا
حميده مقدسی 

محمد خالقی 
عبدالرضا ناظمی 

نگين مطفف 
فرشته يعقوب زاده 

 
فيروزاباد / روزبه

مهدی نادری  1360/2/18

علی زحمتکشان 
حامد چابك 

غالمرضا وکيلی 
عبداهلل پناهی 

 
فسا / محراب سروش

محمد حسين سروش 1346/6/31
حميده خوب رو 

حميدرضا ناصری  
مجيد توکلی 

ابراهيم پاکدل 
 

قيروكارزین / ققنوس شهر 
مجتبی حسينی قيری

هادی محيط قيری 
احسان غالمی فرد 

مجتبی روستا 
غالمرضا قنبری 

 
قيروكارزین / دراما

جواد صادقی 1358/10/2
ايراهيم صادقی 1361/11/10

طاهره رحمانی 1363/3/3
محمدرضا صادق 1365/2/28

زهرا پورابراهيم 1359/6/7
 

شيراز / پرسيا
مسعود احمدی 1360/1/19
سيد محمد هادی هاشم زاده 

معصومه کشاورزی 1364
الدن کامياب کالنتری 1359

سيد امين پرس 1358/4/2
شهرزاد شجاع الدينی  1357/1/17

شيما پورسهم الدين 1370/6/16
 

داراب / هما
محمدعلی سيستانی 1330/11/2

عبدالرحمن سيستانی  1347/2/7/21
محمود جابری 1332/1/27

محمدباقر سيستانی 1334/9/21
سميه حسنی 1366/9/18

بدرالسادات کبيری 1342/6/29
ابوالحسن صادقيان  1338/1/1

 
شيراز / پویا

ابوالقاسم چهل تنان 1340/7/15

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



امير صادقی  1354/4/8
مهری منصوری 1361/11/29
علی رضا جهانديده 1350/6/1

نويد جعفری 1360/12/4
حسين چناری 1360/2/20
اردالن خرم نيا  1360/4/12

 
شيراز / امروز

محمدحسن مزارعی 
کيوان اصالح پذير  
ابراهيم برومنديان 

عزت رهرو اصفهانی 
غالمرضا عباسی 

 
شيراز / جادو

سيامك کمالی سروستانی 1353/4/2
ماندانا مباشری 1350/1/22

الميرا دهقانی 1370/6/5
سپيده کريمی 1368/5/12
فاطمه قديری 1357/6/15

 
شيراز / سعدی

ابوالفضل فرهادی 1364/3/19
نرجس شيرازی نژاد 1367/5/14

سيد يوسف موسوی سنگری 1365/4/4
حميد وامق 1353/1/25

محمد حسن محمودی  1366/1/27
 

شيراز / طوطيا
سيد حسين رزم ديده 1358/7/1
صدرالدين رحيمی 1364/1/14

ابوالفضل کاللی 1374/3/17
جواد شمسی 1373/1/1

سيد عبدالمحمد کراماتی 1368/1/11
 

پاسارگاد / سرنا
احسان رضايی 
محمد قريبی 

سعيده عرب پور 
هومن هوشيار 

سکينه رضوانی 
 

مرودشت / زمان
هادی امامی مقدم 1356/2/23

حميدرضا روستا 1356/4/6
مهدی حاصل پور  1360/9/6

سيدمهدی شريعتی 1353/6/2
روح اهلل رنجبری 1359/6/19
سعيد قائدشرفی 1349/6/31

سميه همايون  1363/1/6
 

اباده / ترنم
غالمرضا سبيلی 

سميرا سميع نژاد 
محمدحسين رستمی 

علی رفيعی 
سمانه پوده دستيار 

 
شيراز / آزاد

علی نقی رزاقی شيرازی 1323/4/14
ديدار رزاقی شيرازی 1349/6/29

عبدالحميد زارع 1333/3/7
عليرضا جهانی 1353/4/1
احسان زارع 1366/2/19
نيلوفر آرياواال 1374/3/3

سولماز رحيمی 1364/12/22
عليرضا قاسمی 372/12/5

سميه سلطانی سروستانی 1360/6/27
شيراز / مهر آریا

احمد سپاسدار 1327/3/10
داريوش ثمر  1358/9/13

عليرضا ضيائيان 1327/7/2
عليرضا اسدی 1351/6/26

فرهاد رستم بيگی 1348/1/2
جمشيد فروزانی 1337/5/17
جليل ولی بيگی 1351/3/31

 
بوانات / خاتون بوانات

محمود عاشوريان 1348/11/29
غالمعباس خانی زاده  
علی اصغر عاشوريان 

ابراهيم دهقانيان 
سعيد توکلی 

سيد کمال علوی 
راحله رجبی 

منصور خدابنده  
فاطمه برزگر 

 
شيراز / سوشيانس

اصغر سلطانی نژاد کوهنجانی 
1344/12/2

محمدباقر خدادوست 1359/10/27

سياوش صفری نژاد 1341/11/6
حسين پذيره 1363/11/19

محمدعلی رحيمی  1354/4/10
 

شيراز / شهر
محمد رضا شهسواری فرد 1330/2/30

عبداله ثمرده 1350/6/25
ناديا اميری 1354/11/12

قاسم امين بيطرف 1332/10/20
محمود علمدار 1331/8/29
احمد امامی 1347/10/24

عليرضا محمودی  1354/4/4
 

شيراز / آرتا
حميدرضا مومنی 1349/4/8

فاطمه غالمی خليل آباد 1371/9/18
ندا محمديان 1362/1/2
ثمين سالك 1358/1/1

مرجان نعمت طاوسی 1361/3/23
 جهرم / صحنه

قدرت اله امين پور 1351/1/1
حامد افسر 1360/2/7

اسماعيل محبی  1361/3/19
محمد رحمانيان کوشککی 1361/3/19

رضا ايزدشناس 1360/7/1
 

شيراز / مهرگان
منصور غارثی فرد 1351/1/1

محمد حسين يزديان  
محمود رضا سليمانی 

رحيم هودی 
محمد امين فيلی  
اشکان نبی الهی 

علی تيزپا 
 

خرامه / چاووش
سعيد زارعی 1355/1/1

مجتبی ابراهيمی  
سهراب ايزدی 
سمانه زارعی 

محمدحسن اسماعيلی 
محمدمهدی انصاری 

بهمن زارعی 
 

اباده / كمند
حميد وارسته 1350/4/20

عليرضا خدام آستانه حسين 1360/6/19
حميدرضا آهنکوبی 1358/6/17

ايمان خدام آستانه حسين 1357/5/2
محسن مسعودی 1365/4/25

 
خرم بيد / سپيد

رضا شريفی اردانی  1348/6/15
سيدکرامت اله واعظ پور 1350/1/4

محمدحسين رنجبر 1363/1/12
کورش کنعانی 1350/4/2

محمدنبی هوشمند کوچی 1344/6/30
 

شيراز / چفت
مجيد نانوای مقدم 1360/8/5

محمدعلی احمدی شولی 1373/12/6
مرتضی دبيری 163/1/25

پيمان زبرجدی 1371/9/30
آرمين حمدی پور  1371/5/15

 
سروستان / آیينه
محمد صادق بيژنی

ايمان کمالی سروستانی
سوسن نعمت الهی 

محمد هادی شبان سروستانی 
فاطمه طهماسبی 

 
فيروزاباد / فریاد

کامران ارايش کشکولی 1368/3/2
هومان کريمی 1369/1/1

جعفر باقری 
عباس ساالروند 1375/11/29

فاطمه روستا 1368/6/30
 

الر / سكوت
محمد رضا روزمند 1348/6/14

جمشيد طاهريان 
محمدصالح شهبازی 

محسن بشيری 
ويدا قبادی 

 
فسا / حركت

محسن تنها 1346/12/16
محمود سيمکانی غياث آبادی 

1351/6/10
سميه تنها نوبندگانی 1359/6/20

ابراهيم خسرونژاد 1364/6/2



زهرا کارگر 1365/4/21
 

استهبان / شيدا
جعفر زينتي 

حميد فعله کار 
مصطفي کاتب 

مجيد توکلي 
صمد علي مستفيضي 1356/6/31

 
شيراز / شيراز

سميه شيرزادی 1360/5/4
مرشيه شرافت 
کاوه کسرايی 
فرزاد پريدار 

مجتبی حدادی  
 

شيراز / شمعدونی
نيلوفر اکبری 1359/2/9

محمدجواد کارگران 1363/6/31
مريم شاهدی باغ خندان 1363/1/1

سعيده صفوی 1346/6/25
فرشيد جعفری 1363/6/29

 فسا / باخ
يوسف شکوهی 1359/12/2

اکبر جعفری
عبدالحميد امرالهی 
عليرضا مهدوی فر 

مهدی بهراميان 
 

كوار / مروارید
ياسر شمس 

قاسم ملك زاده 
سيد محمد حسين حسينی 

احمد رضا صادق زاده 
روح اهلل قاسمی 1359/5/1

 
كازرون /  درسا

زهرا اسدافروز 1356/4/28
شميم اوليا 1373/10/4

حسين اسدافروز 1365/6/21
محمدهاشم دهقان 1327/1/1

سيامك مداحی 1358/6/15
 

شيراز / آرمين رهبين
عليرضا بنيادی 1356/12/11

پروانه احمدی 1361/9/7
فرامرز شاه قلعه 1350/3/3

کورش کرمی 1347/5/1
پريا نصيری 1364/6/30

  قزوین
قزوین / هنر معاصر

ناصر ايزدفر  1335/1/27
سپيده رحيم زاده بهزادی  1359/9/1

کيوان حبيبی قرانی  1352/12/7
آذر متفکر  1367/3/1

عمار رسولی سفيددری  1358/4/5
مهدی احمدی  1356/4/15

حسن حسامی  1350/11/19
 

قزوین / نگاه نو
محمد صمدی نيارکی  1357/1/1

حميده وحيدی  1363/5/19
مرتضی نجفی  1355/3/28
مهدی خدايی  1363/6/30

امير اميدی راد  1360/4/14
فرشيد قلی پور  1361/4/5
ميثم جمالی  1363/1/20 

آبيک / چكاوک
امير کلهری پور  1366/3/12

سعيد قربانی  1366/4/13
منصور صوفی  
نسرين صوفی  

سعيد معروف پور  
 

الوند قزوین / البرز
محمد مهدی شهرتی نائينی  

محمد نوروزی  
غالمحسين آدشيرينی  

محمد شهسواری  
حامد ياربيگی  

 
قزوین / چخشوش

بهنام علی بخشی  1359/10/18
وحيد صدوقيان  1362/6/23

بهزاد علی بخشی  1359/10/18
نگين کهن طالمی  

محمدرضا کاکاوند  1367/12/3
الياس جباری  1366/6/27
نرگس رحمانی  1351/4/6

تاكستان/ ميم
مجيد رحمانی  1360/4/19

مهناز عابدی  1361/6/28
منصور رحمانی  1345/10/8

مهدی محمد بيگی 
1361/10/12

1348/11/6 علی انوری نژاد 
 

البرز/ یسنا
وحيد عبداله بگلو  

سعيد شيخي  
فرشته مصطفي پور  

متين زاوشي  
رسول رجبي  

 
قزوین / ژاو

ميثم مالزينل  1360/6/12
ميثم گودرزی  1365/1/17

ليال شاقالنی  1368/9/8
محمد قويدل  1360/11/22
علی محمدبيگی  1354/1/9

 
بوئين زهرا/ مهرگان
مجيد يوسفی رامندی  

محمد فخريان  
زهرا حسينی امينی  

حسين يوسفی 
فرزانه بگلری 

 
قزوین / هامون

سيدغالم اورازانی  1335/7/1
ابراهيم طاهری کيا  1352/11/20

مينا سياح  1340/11/4
محمد شاه محمد پور  1340/4/2

ليال عباسی  1360/8/3
 

قزوین / هنری رستان
حميدرضا ميرآخور  1358/3/10

مهدی غالمی طاقانکی  
حسن ياوری  

محمد حاجيزاده  
محسن حدادی فر  

 
قزوین / آبان

علی رئيسی  1365/1/14
اشکان اسالمی  1374/8/12

فرشته وصال  1364/9/18
رضا گودرزوند چگينی  1365/1/14

سعيد گودرزوند چگينی  1369/8/30
 

قزوین / نوای پروا
صادق محمدی  1364/1/11

بهمن سخاوت فر  1368/11/22
محمود آقاسی  1360/3/18

محسن خانعلی پور  1367/3/22
محمد علمی زاده  1363/2/31

 
قزوین / آكواریوم

پويان اصغری  1363/1/19
علی ليمويی اسکندری  1362/1/4

زهرا - سميرا ضابطی  1366/2/2
فاطمه آدينه  

شهروز هاشمی  

  قم
قم / طراوت 

 محمدرضا  شاه مردی1364/4/6  
بهناز  انارکی 1369/4/2

 داود  پژمان فر 1365/7/25  
مهدی  خجستگی  1363/2/27 
احمد  شريفی فرد 1366/6/29 

قم / امروز 
علی فرحناك 1352/1/1  

سيد محمد حسينی 1356/2/20 
مهدی  بچاری مالك 1358/6/30  

فاضل حايری يزدی  1363/4/30
صديقه مشايخی 1362/6/27  

عبدالرضا مالك بچاری 1364/10/20
 مهدی  رکنی1364/2/12

عطااهلل منتظری  1360/5/15
مرتضی ايجادی  1357/1/13

قم / رضا ابوذر 
 مهدی مهدی راد 1359/7/21

 مصطفی قربانيان 1351/11/10  
رضا  ابوذر 1351/3/1

عظيم اسدی1337/12/1  
ابوالفضل صادق  1349/7/2 

قم / ایده قم
 محمد رضا  کوهستانی 1359/8/24

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



سيد حميد  الجوردی 1358/1/14 
مهدی  نيك روش 1356/4/29  

 احمد  سليمانی 1354/1/15 
محمد جواد  پيروزی  1352/4/12
 ماشااهلل  کوهستانی 1356/6/30 

 مجيد  اميری 1357/6/2 

قم / خانه پرواز
 مجيد  عليزاده1365/1/5

 مصطفی  فرحی يزدی 1367/4/3
 سميه  زاهدی 1360/1/1

محسن  صلواتی 1356/9/20 
 سيد سعيد  ميرصادقی  1359/3/1

قم / چاوش
اصغر  نوبخت 1337/4/10

امير حسين  ياوری 1355/2/26
مريم السادات  صدرپور  1359/3/30

عاطفه  سلمانی شيك 1361/5/8  
هادی  افضلی نژاد 1341/10/12

قم /  اوج  
اعظم  دلداده 1337/12/20 
اعظم  جباری  1363/12/2  
راضيه  داورپناه  1365/9/26
زهرا  اسالمی پور 1361/7/1 

عبدالرضا  متقيان نژاد 1366/8/23

قم / بانوان سپيدار
زهرا فراهانی فشکی 1368/9/13
ندا فراهانی فشکی 1376/11/4

سوسن سلطانی 1363/3/13
مليحه بابايی 1366/2/9

رقيه يوسفی 1369/4/10
 

قم / زنجيرباف
مهدی مالئی فردوئی  1372/1/25

عباس خوش نژاد
مليحه گائينی 

سيد احمد موسوی
محمد يوسفی

   كردستان
مریوان / آناهيتا

عليرضا اسماعيلی 1351/1/1 
کمال نوجوان 1353/6/4

امين صادقی 1361/3/3
وريا شاکر 1359/5/23

ساالر سلطانپور 1360/6/25
سامان داروند 1362/12/7
هيوا اسدبيگی 1359/7/1

مریوان / باران مریوان
سيد فاتح بادپروا 1350/5/20

جمال ايمانی 1351/6/1
نعمت ايزدی 1351/6/1

عبدالسالم نباتی 1363/1/1
سمانه سيف 1360/8/22

اسماعيل زوئينه 1352/6/1
حسن سجادی 1352/6/1

سنندج / تجربه
عبيد اهلل رستمی 1349/4/1

بهار لطافتيان 1357/3/2
فريدون حامدی 1353/1/8
شعله عزيزی 1354/6/21

کورش احمدی 1356/6/20
آنيتا جعفری 1362/9/17

زهرا محمدی کانی سواران 1360/2/5 
رامين شيرزادی 1350/3/4
شهرام رستمی 1350/3/4

سقز / پيوند
امير زارع زاده 1363/3/22

مفيده زارع زاده 1367/6/31
زينبه رضوانی 1337/12/9

محمد زارع زاده 1339/10/1
احسان زارع زاده 1364/12/7

بانه / كازیوه
سامان مهران 1360/11/8
رحيم ذبيحی 1350/6/1

نگار عبداله نژاد 1359/6/23
بهار عبداله نژاد 1361/1/1 
علی محموديان 1350/1/1

آريا احمدی 1372/3/27
فرزاد حسن ميرزايی 1360/4/29

بانه / شانو بانه
بهاالدين عزيززاده 1347/1/1

فرياد عزيززاده 1369/9/21
فريدون توکلی 1347/6/28

ظاهر توتونچی 1347/7/1
فاتح دولتی 1354/1/1

دیواندره / مات
محمد سليمی 1360/4/3
حسين مرادی 1356/7/1
بهروز مرادی 1354/6/15
زاهد سبحانی 1360/6/1
امجد کريمی 1367/2/2

بيجار / چرک نویس
سيد ياسر هاشم زاده 1361/6/9

مهدی صفرپور 1361/2/18 
سيد حسين موسوی 1362/10/7

وحيد زارعی 1368/6/9
محسن افشاری 1364/2/29

مریوان / ری را
سعدی محمدی عبد 1367/3/12

گوران جهانی 1363/2/4
کريم خاوری 1357/6/10
قدريه بابايی 1358/10/1
ناميق خدايار 1347/4/1

سقز / رونيا
جميل منصوری 1352/6/1

پرويز احمدی 1365/6/5
شهربانو هادی 1363/11/6

زاهد آرمی 1350/4/1
داريوش رفعتی 1357/3/26

سنندج / مدرن
سيد فريدون احمدی 1359/12/1

مازيار قبادی 1352/7/1
هيرش نقشبندی 1362/6/30

شهريار اردالن 1354/7/1
جمشيد کلوندی 1351/6/29

مریوان / شانوی روژ
عطا شکيبايی 1353/12/20

مدريك قادری 1357/3/1
محمد اقبال درخشانی 1361/1/1

صبری ملکی  
محمد امين کهنه پوشی 1346/1/1 

سنندج / معاصر
فرشيد کرمی 1357/2/14

ايوب حسين پناهی 1355/1/30
شهره کامرانی همت 1369/8/11 

اسعد فريدی 1360/6/30
مهرداد يوسفی 1358/11/20

قروه / پيدا
يونس صحرارو 1353/6/15

علی غالمی 1364/4/21
بهزاد فرمانی 1366/1/14
محمد صمدی 1359/6/1

آرمان اسماعيلی 1341/2/15

مریوان / شين
مختار محمدی 1354/7/1
رحمان کريمی 1354/7/1

نگين عزتی 1371/2/9
طاها فرجی 1353/10/1

سعيد سبحانی 1352/8/1

سنندج / تيک تاک
افشين خدری 1363/8/24

سيمين چائی چی 
مهران مکاری 1372/10/29

فريد آريانژاد 1358/1/1
سيد آزاد پير خضری 1367/1/1

مریوان / ریگا
کژال راست بين 1361/8/21

پريسا يعقوبی 1376/8/9
سرکوت عبدالهی 1362/1/1

اسو ابراهيمی 1369/5/25
سنور راست بين 1367/11/22

سنندج / مهر
حميدرضا احمدی کردستانی 

1359/11/24
زاهد زندی 1362/1/3

سميه رحيمی 1364/4/1
دنيا گفتاری 1366/5/11

صابر نيك بخت 1351/10/1

مریوان / اهورا
عزيز زادسر 1353/4/6
ژيال برزوئی 1365/9/1

محمدرضا امينی 1374/6/6
هيوا محمديان 1365/10/18

کامل حسينی 1365/5/13



سنندج / ژين
شيرين معاذی 

سيوان سيدی 1363/1/1
نيشتمان رسول نژاد 1359/5/20

جالل نصيری 1356/6/1
اميد بختياری 1360/7/1
فرشيد گويلی 140/2/28

صابر دلبينا 1347/6/1
رضا سعيديانی 1340/2/28 

شهرام ميرزايی 1347/10/18

مریوان / به یانی 
هيوا منوچهری 1348/7/1

محمد منوچهری 1354/6/1
مهتاب حسينی 1357/6/3
بالل انفرادی 1366/11/1
هوشيار بالنده 1367/5/7 

سقز / یونا
جالل باباميری 1355/6/30
لطيف شکرزاده 1367/2/2

فرزاد عادلی 1351/6/28
ادريس دالرامی 1356/6/30

خالد خاکی 1333/8/9

   كرمان جنوب
 جيرفت / صبا

منوچهر صبوری ميری 1359/1/1
حسين پهلوان نژاد 
ابراهيم عبداللهی 

علی پردلی 
رضا دامن خورشيد 

 
كهنوج / بهزاد

مهرداد بهزادی 1349/1/23
مرتضی عبدل زاده 

اسماعيل مهدی زهی 
ليال ميرزايی آنالوچه 1354/9/11

حمزه شهبازی کهنوج 
 

عنبراباد / نخل
محمد اهلل توکلي 1358/3/1

موسي ماليي 
اسمعيل ماليي 
مصيب حسيني 
محسن اقتداري 

كهنوج / بيان
علی ببربيان 

وحيده ببربيان 
محسن تارنگ 

خديجه ملك لوزاده 
جهانبخش لورگی پور 

 
رودبار جنوب / استال

سليمان يوسفي نيا 
محمد سالمي نژاد 

کرامت بيات 
عبدالوهاب بيات 

ايمان سالمی 
صدرالدين سالمی 

 
منوجان / دمبيل

نجمه فتاحی 1368/6/11
عبدالحجت حسينی 1369/12/29

صابر مظهری نژاد دوساری 1368/3/6
فريبا آزادی 1366/6/7

احمد درويشی 1364/1/1
جيرفت / آنارام

فاطمه نعمتی 1358/3/1
مهدی مهاجری راينی 1361/3/12

زهرا نادری 1360/6/1
حجت خواجه انصاری 1361/5/13
مهديه نعمتی عزيزاباد 1365/4/27

 
جيرفت / درب بهشت

ابراهيم عادلی ساردو 1354/2/2
محسن فاريابی 1357/6/10
محمد اماندادی 1361/3/23
حسين سعيدی 1354/9/6

محسن عادلی ساردو 1364/11/12
 

جيرفت / گدروزیا
رضا سلطانی 

مصطفی پالشی 
محسن پالشی 
يوسف فاريابی 
فريده پالشی 

   كرمان
رفسنجان / هزاردستان
بابك نوری 1352/12/16

مهديه حسينی رباطی 

محبوبه السادات حسينی فيروز آبادی 
1364/9/5

سيد محسن حسينی کرمانی 
1364/9/23

محمد هادی بمانادی پاريزی 1363/3/9
باربد نوری 1381/6/25

بهی نوری پستی 1363/2/1
 

رفسنجان / بهار
محمد دانشور 1371/5/6

محمدحسين مکرمی سه پله 1373/5/9
شکوفه کريمی لطف آبادی 1373/12/7

زهرا رشيدی زارع 1370/6/16
اميرحسين فخرائی 1372/5/6

 
كرمان / كرمون

احسان رضوانی 1358/3/16
مهدی ارمز 1338/7/14

رضا درويشی 1341/6/22
غالمرضا زينلی 1329/6/12

محمدرضا درويش گوهری 1354/3/20
مينا اخوان 1358/6/9

سيمين سلطانی 1367/3/12
محمدرضا احمدی 1350/6/2

فتانه سادات سيدجعفری 1346/1/15
 

كرمان / زا
بابك دقيقی 1357/3/23

سکينه عرب نژاد 1356/9/10
حسين محمد آبادی 1347/2/25

محسن ميرزايی 1357/10/2
علی نفيسی 1358/6/23

علی کهن 1340/10/8
محسن سعادت نصری 1360/7/1

محمد قاسمی 1346/10/1
حميد غياث 1348/3/2

 
كرمان / هنر و نمایشگران خالق

يداهلل آقاعباسی 
محمود نزهتی 

محمد علی طاهری 
شاپور منصوری 

مجتبی محسنی 
زهرا آقاعباسی 
مسعود فوقانی 
حميد نژادی 

علی اصغر مقصودی 
 

كرمان / شهرایران
جليل اميری 1353/8/20
مهدی جعفری 1339/1/2

علی اصغر اکبرزاده 1333/11/16
سعيد بافتی پور 1369/11/12

زهرا اسالمی کوهپايه 1344/9/1
فرزانه ابوالهادی 1358/3/8

آرش رضايی گزکی 1360/1/18
زهره خيرالدين 1356/11/15

مسعود سلطانی زاده 1334/5/4
 

زرند / آروین زرند
سجاد منصوری بابهوتکی 1357/7/15

مجتبی تدين 1363/12/14
مريم مهديزاده 1371/4/22
محدثه ماليی 1366/9/21
مجتبی ماليی 1359/7/1

محمد عليزاده 1355/10/1
مهدی متصدی زاده 1343/7/1

 كرمان / نان
مهدی حاج محمدی 1350/1/1

مهدی فتح نجات 1357/4/3
حنظله رشيدی 1369/6/31
 راحله يوشعی 1357/6/16
رضا ايرانمنش 1359/6/30

 محسن نجيب زاده 1367/4/10
عظيمه احمدی 1364/11/2

 
بافت / روز سيب

حميدرضا کاشانی 1347/5/1
محمدحسين فرزاد 1367/2/6

مجيد کاشانی 1357/5/14
احمد امينی زاده 1351/9/15
ابوالحسن عاشوری 1337/3/1

اشکان عاشوری 1365/6/4
پروانه دهقانی فر 1349/1/2

 
كرمان / آفرینش

سعيد قاسمی راوری 1354/6/8
سيدعماد راوری 1366/9/9

ياسر قاسمی زاده 1364/11/22
محمد همدم جو 1368/4/17
محسن همدم جو 1368/7/1

سيدعلی راوری 1366/9/9

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



سعيد جاللی مقدم 1353/8/8
 

انار / افرا انار
اکبر ابوترابی 1356/4/10

علی شفيعی همت آباد 1356/7/1
مهدی قديری 1365/2/5

حسن فتح آبادی 1356/6/22
کاظم قاسم زاده 1351/6/2

مرضيه سادات صابری اناری 1358/4/24
رضا شفيعی همت آباد 1358/3/1

 
 سيرجان /  باران 

محمدحسين خاکسارپور 1335/5/1
سهيل صالحی 1361/6/17

منصوره فيروزی 1376/6/27
سارا فيروزی 1378/6/5

امير باستانی 1364/6/30
محمدرضا عباسلو 1364/6/30

محمد ستوده نياکرانی 1368/10/7
 

 سيرجان / سياه
محمدرضا فهيمی 1342/1/1

محسن رادفر 1349/5/1
احسان ستوده نيا کرانی 1361/1/4

مژگان کامجو 1369/9/6
مسعود حاتمی 1362/5/12

الدن فهيمی 1368/1/21
دادخدا قاسمی نژاد رايينی 1339/8/1

 
بم / سایه بم

سعيد قلندری 1350/2/24
عباس جالل آبادی 1360/6/25

نيلوفر اميری زاده 1372/9/7
مرصاد رهی 1368/6/25

احسان توحيدی 1355/1/5
آذين رئيسی 1373/2/1

حسام الدين توحيدی 1358/6/30
 

 سيرجان / شهرزاد سيرجان
سيد حميد موسوی کرانی 1368/9/27

عباس خاکسارپور 1365/6/19
اکرم پورفريدونی 1372/5/24

محمد خضری 1368/6/30
رضا رفعتی 1371/11/15

 
 سيرجان /  نيما سيرجان

اميرحسين طاهری 
سهی سينايی 

 الهام الثوره خسروی 
رضا مسلمی زاده 

جواد غالمرضازاده خواجويی 

سيرجان / ميم
ابراهيم اسدی زيدآبادی

حسام زند وثوقی
مريم مسعودی
محمود موذنی

افسانه پورعبدل
 

بم / نخل بم
عليرضا حيدريان 

عباس مجانی 
حميد رضا دبستانی 

آرزو حيدرانی 
فاطمه محمد امينی 

 
بم / قاصدک بم

محمد پورصالحی 
اسماء بهرامی 

فاطمه پورصالحی 
معصومه دريجانی 
فاطمه ولی اللهی 

 
كرمان / بند

مجيد حاج عزيزی 
ميثم علينژاد 

محمدامين کمالی 
مرضيه مجدزاده 

غالمرضا حسينشاهی 
 

زرند / آرش زرند
مسعود لشکری 
ابراهيم لشکری 

مريم اسالمی 
احمد رشيدی زرندی 

رضا خسروی 
 

 سيرجان / اردیبهشت 
محمود ستوده نيا کرانی 1337/2/2

الياس ساردويی نسب 1359/5/5
حسن شهسواری 1339/2/1

 نرگس رنجبرکرانی 1359/6/1

زکريا سپهری 1350/1/1
 

كرمان / بوتيا
امين شجاعی باغينی 1362/1/12

مهدی ثانی 1324/7/1
مليحه ارجمندی 1362/6/28

سيد مجتبی ناظمی 1363/3/24
ارمين قطبی راوندی 1362/6/20

امير نوروزی 1360/2/8
مريم ترشيزی 1364/2/9

 
كرمان / شعله

محسن ايرانمنش 1347/9/16
عبدالرضا قراری 
مهدی شجاعی 

محمدعلی ضياسيستانی 
محمدحسين محقق 

دهاقين بذرافشان 
مهدی رشيدصالحی 
سيدمرتضی ياسايی 

ميثم ترك زاده ماهانی 
   كرمانشاه

كرمانشاه / پارسا
نيلوفر قلعه شاخانی 1341/5/25

هواس پلوك 1332/10/19
برومند کرانی 1333/6/1

ابراهيم سعدالهی 1328/12/28
پوريا پلوك 1360/12/18

پارسا پلوك 1367/3/3
حسين کيهانپور 1363/6/30

شهين اشرف 1339/1/1
داريوش گراوندی 1330/5/25

كرمانشاه / تيک
نجات علی ميرزايی 1334/5/12 

آرش منصوری باوندپور 1359/11/26 
سيدمجتبی رضابيگی 1351/12/29 

فرشاد طاهری 1357/7/1 
نسريناحمدی 1367/12/10 

 
كرمانشاه / كلهركرمانشاه
سعيد نوروزی 1360/8/22

عبدالرضا روضئه 1334/5/14
فريبا صادقيان 1350/5/28
عليحسنوری1361/12/27

صبا قاسمی 1368/5/28

كرمانشاه / آشنا
خسرو خندان تبريزی 1332/7/19

بابك محتشم نژاد 1361/6/30
فرهاد صالحی 1342/10/17

طاهره فتحی چاالبهای 1366/7/16
اصغر جمشيدی 1319/7/3

كرمانشاه / شهيدآوینی
اميرکرم 1326/10/10 

منصورميخبر1338/9/10  
هاشم شهربانو پورمحمدی 1358/11/14 

پورياجاللی 1360/7/1 
محمدکيانيان 1338/9/1 

كرمانشاه / شهر 
بهروزرضا مخصوصی1361/2/1 

بيژن رضايی 1358/10/15
شيما روشن 1363/10/27

محمد حبيبيان 1323/9/26
بهزاد 1368/8/4

كرمانشاه / بازیكرمانشاه
محمدرضادرند 1356/4/27 

سعيد زندی 1355/1/1
مصطفی ذوقی 1360/11/5

مريم عطيه ميرزايی 1367/6/26
سيدسروش پيمبری 1353/2/18 

مهرداد بنکداری 1353/7/12
ندا صادقيان 1359/3/13

سعيد جمشيدی 1360/3/24
هدايت حيدری 1351/7/1

كرمانشاه / سایه ها 
سيد سپاس طباطبايی 1368/9/21

ساراميری 1366/7/22
دانيارعباسی 1368/11/28

بهزاد اسکندری 1360/10/17
مصطفی دهشت 1360/10/9

علی مردانی 1364/5/9
مجتبی کريمی 1364/9/11

كرمانشاه / تک آفرینش
بهزاد حيدری 1357/1/1

ژيال محمدخانی  1360/6/31
سميرا زنگنه 1369/2/25
سارا مهری 1357/6/31

گودرز رضايی 1357/10/1



كرمانشاه / آفرینش اسالم آباد
رسول نادری 1357/11/1
مسعود قنبری 1354/7/6
شکوفه کريمی 1357/7/1

وحيد حسينی 1356/10/5
کرمرضا بساطی 1357/9/1

كرمانشاه / پيله
يوسف ميرزايی 

سميه مهری 
آرش آزادی 1355/12/8

خسرو اميری 
علی صميمی 

  

كرمانشاه / نقالها
مرتضی اسدی مرام 1362/7/1

حسين نادری 1361/11/14
فريد طاهری 1361/1/31

مهدی اسديتبار 1364/9/3
وحيد خسروی 1362/10/4

كرمانشاه / شيرز
نعمت اسديمرام 1338/3/1

امين احمدی کاکاوندی 1362/4/3
علی چناری 1372/7/24

پرستو اسدی 1367/8/25
الهه مهديپور1364/11/15 

 
كرمانشاه / شيدا

 جالل برفی 1350/6/2
جمال برفی 1353/3/10
علی حشمتی 1349/2/5

مجتبی حشمتی منش 1347/4/6
قدرتاله ساالری 1350/6/15
مجتبی اميری 1349/11/7

محمدرضا مظفری 1354/4/6

كرمانشاه / راویهنرآزاد
مصطفی قلندرلکی 

کامران شهاليی 
نيره مردی 

پويا بازرگان 1357/11/5
محسن ساالری 

آذين اميری 
عبدالرحمانهوشياری  

كرمانشاه / مهرآذین
سحر جعفری 1368/1/16

مرتضی جعفری 1362/2/2
مريم کاوئی سرچقا 1369/11/4 

افروز فتاحی 1369/9/1
ابراهيم مطيعي 1328/4/12

محمدهادي صادقي متين 1368/5/12
احسان سلطان آبادي 1370/10/12

كرمانشاه / اساطير
مازيار اسدزاده 1364/1/28
هومن روحتافی 1350/8/4
زهرا الماسی 1358/10/5

مسعود معماری 1357/5/1
محمد بيگ محمدی 1369/4/1

بنيامين ايثاری 1370/11/2
روح اهلل حيدری 1342/11/4

 
كرمانشاه / مارليک كرمانشاه

بهاره زاهد دوست پسی خانی  
بيژن صادقی  

آرش عبداهلل پور  
سحر اميری  
علی سريری  

 
كرمانشاه / باران

سعيد ذبيحی  1350/8/9
عباس درکه  

مهران احمدی  
عليرضا محمدی  

ليلی طهموری  
 

كرمانشاه / پيله
يوسف ميرزايی 1361/10/4

سميه مهری  
آرش آزادی 1355/12/8

خسرو اميری  
علی صميمی 

 
كرمانشاه / راوی

مصطفی قلندرلکی  
کامران شهاليی  

نيره مردی 1361/1/25
پويا بازرگان 1357/11/5

محسن ساالری  
آذين اميری  

عبدالرحمان هوشياری  1353/11/1

   كهگيلویه و بویراحمد
یاسوج/ هليا

سيدرضا رفيعي
يوسف علي آبادي
سيد عبداله نوري

رستم شريعتي سوق
صالح زيني پور

دهدشت/ ماهان
سيد محمد خالقی

ليال احمدوند
محبوبه خالقی
احمد صفدری
فرشته جمالی

دهدشت/ مردم
ايرج کاظمی جو

سيدعلی احمدی پور
سيد مهدی رضوی پور

حجت اله سيدپور
افضل محمدی

دهدشت/ شهدای چرام
سيد قربانعلی موسوی شيرازی

سيد حمزه موسوی
سرمست آتشپنجه

سيما تابش
مهرداد کاظمی پور

  
   گلستان

 گرگان / ترجه
محمدحسن رستمانی 1339/1/5

احمد جندقی 1356/3/28
داود سعيدی 1330/1/1

عليرضا پور محمد 1330/2/2
روح اله خالقی 1334/6/20

رحمان خوارجريبی 1350/4/7
مهدی صفرپور 1345/2/27

سيد رهبان مسلمی عقيلی 1363/3/20
حبيب اله عباس نايبی 1356/3/14

 
گرگان / فخرالدین اسعد گرگانی

يحيی ديوانی 1324/3/31
غالمعلی رضائی 1331/11/14

محمد هادی نامور 1328/10/5
اهلل قلی نظری 1332/12/14

زهرا امامی زيدی 1354/10/18
بابك تهرانی 1359/5/19

ايرج قوشچی باشی 1332/7/5
کبری غالمی 1336/10/10

محمدرضا نازوئی 1356/5/13
 

گرگان / آوار
فريبا چوپان نژاد نجف آبادی 1345/6/26

نقی کاوش 1336/9/5
سيده معصومه کريمی 1356/3/2

سيدمحمد مهدی صمدی 1360/2/1
احسان رجبلو 1362/6/31

فاطمه پاشای فومشکناری 1364/8/24
فرامرز رجبی محمدآباد 

عباس وفايی 1343/2/26
رضا پورتراب زاده رودسری 1368/6/25

 
گرگان / پنگوئن

فرشيد مصدق 1333/1/3
عبدالخالق مصدق 

رمضان يازرلو 
صفر روحی نامقی 

صمد رحيمی 
مهدی کاويان 

فاطمه احمدی 
جالل سالمتی اوزينه 

سيد حسن حسينی نژاد 
محدثه بحری 

 
بندرگز / پيشكسوتان محراب

هوشنگ صلبی 1330/4/27
علی اکبر بخشی 1366/6/27

محمدباقر بخشی 1335/5/19
جمشيد کردی 1339/11/15

ابوالفضل اميرلطيفی 1335/3/29
 

گرگان / مهر
محسن حکيمی 1363/4/29

محسن مقامی 1353/7/1
علی باباکردی 1368/7/23
مهدی حکيمی 1358/5/1

نسرين يوسفی 1366/12/16
 

گنبد كاووس / گپ

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



عبدالرضا شيبانی 1364/9/27
علی عربی 1367/31/7

مرتضی شکيبافر 1362/4/29
مينا رجب زاده نردينی 1368/8/18

احسان يزدان پناه 1368/12/2
 

آزادشهر/ اميدهای جوان
محمد ميرعرب رضی 1364/1/3

مجتبی سنچولی پردل 1368/3/1
زهرا قويدل 1371/3/4
مليحه دونلو 1365/4/1

محسن ميرعرب رضی 1355/1/1
 

بندرگز / كيميای گلستان
مرتضی ملك محمودی 1350/1/3

عليرضا اميدی 1363/1/22
فرزانه مازندرانی 1358/6/30
محسن دماوندی 1353/8/20
ثمينه صادقی 1362/10/20

 
گرگان / مهتاب

احمد علی جهانی راد 1353/2/25
انسيه نيشابوری 1353/4/29

محمد نقابی 1361/1/1
سميه رضايی 1357/10/25

امير شمس استانه رضوی 1363/8/11
 

علی آباد كتول / نقاب
عباسعلی محمدی نصر آبادی 1351/6/1

رضا زنگانه 1365/6/30
پيمان غنيمت 1361/1/6

عفت شمس آبادی 1354/5/29
سيد يعقوب حسينی 1350/4/1

 
تركمن / آتالن

عبدالرسول اونق 1367/9/67
روح اله مجللی 1358/7/1
عليرضا يلمه 1358/2/20

خسرو بردی کر 1339/6/2
بهرام محمد ايری 1360/3/1

 
گرگان / مردم 

عطااله صفرپور 1324/4/6
سعيد صفرپور 1353/5/3

مجتبی کريمی 1350/8/28
فاطمه مزرئی نوده 1358/4/1

محمد رضا صميمی 1325/6/28
محمد حسين قاسمی 1325/1/1

احمد رضا اسعدی 1333/1/1

   گيالن
الهيجان / خورتاب

سيد وحيد فخر موسوی ؟/1354/4
محمد علی صادق حسنی 1341/11/21

محمد علی حقانی فر 1324/12/26
جواد تميزکار 1348/9/21

فرهاد بشارتی 1345/12/27
آرش نيك سيرت 1355/1/27

امير رجبپور نخجيری 1364/6/10
محمد حسنپور ديوشلی نژاد 1352/7/1

علی اکبر شيديان اکبر 1352/6/20

الهيجان / همزاد
نگار نادری 1348/8/12 

يوسف فخرائی 1345/6/9 
فاطمه علی پرست 1357/6/28 

حديث نيکرو خشکدشتی 1356/6/30 
آرزو علی پور عابدی 1365/6/28 

جعفر ستاری 1350/4/2 
شهرزاد مبرهن 1349/1/5 

سيروس کاميابی زاده  

رشت / مارليک
سيد غالمرضا ميرمعنوی بيغرض 

1329/1/1
حسين ) فرامرز ( طالبی صومعه سرايی 

1329/9/16
انوش نصراهلل زاده ماسوله 1318/12/12

علی اسدی شالمايی 1352/7/22
سيد عباس ميرمعنوی بيغرض 

1357/6/29
احمد اميری امامی 1358/1/1

مريم السادات ميرمعنوی بيغرض 
1361/9/9

کاظم فالحی 1345/4/10
هادی شريف زارع 1337/9/9

رشت / پژواک
محمد مهدی يوسفی زاده 1351/7/7 

حميد ابراهيمی  
محسن محبوب بشری 1344/1/1 

زينب شعبانی 1356/6/28 

حسن حامد 1358/4/11 
رضا فتوت خواه 1357/12/15 

اکبر صمدی نيا 1354/1/26 

رشت / مهر رادي
حسين سرپرست شلماني 

پيرمحمد ابراهيميان 1368/8/28
فرشاد فرهودي 1357/12/20

حميد سرپرست شلماني 
پريسا قاسمي 1360/10/22

امير نام آور 1362/2/8
رضا وقاري 1367/4/25

زينت صرفه جو 
عباس زارعي 1328/8/13

رشت / رویداد
مهدی طاهرپور 1360/6/30

داوود صدری 1356/9/5
مسعود بدرطالعی 1330/10/14

ميالد دافساری 1363/12/16
مرضيه بردبار 1359/1/17

آرش بدرطالعی 1359/6/30
عليرضا اسدبکی 1360/1/6

سياهكل / دیلمون
منيزه واحدقازيانی 1365/2/6

محمود فرضی نزاد 1356/3/15
مهدی صديقی فشتالی 1366/1/24

حسين رفعتی شالدهی 
سيد هادی حسينی 1334/1/14

سجاد دقيق 1366/12/22
محمدعلی نقدی 1356/6/22

بندرانزلی / مهرآژند
صهبا منيرزاد 1360/6/27

غالمحسين منيرزاد 1317/1/15
زهرا بيگناه مقدم 1358/4/28

آصف احمدی آبکنار 1338/4/19
الهه احمدی آبکنار 

فاطمه توکلی ايزدی فومنی 1328/1/15    
غالمرضا قناعتی 1322/1/15

رودبار / گروه نمایشی آراد  
کاظم نظری برسری 1356/4/1 

گلنار قلی پور آغوزبنی 1364/6/28 
علی قلی پور آغوزبنی 1370/3/14 

مهدی فتحی برسری 1350/3/15 
زهرا بهاديوند چگينی  

لنگرود / شروم  
حسن صادق دقيقی 1338/6/10 

سيده مائده سيد هوشيار لنگرودی 
 1369/11/19

سيدمحمدصادق عابديني گيالني 
 1344/3/21

عبداهلل بهادری 1358/6/10 
سيد سهيل حسنی  1350/11/6

رشت / جهش
محمد رسائلی 1358/6/1

مجيد کاظم زاده 1359/10/25
الهه فرخی 1351/10/20

سيد سينا کوزانی 1368/5/3
اسماعيل الله زاده 

پروين طوفانی 1358/7/12
محمد کاظم زاده 1361/12/14

 ایجگره / بندرانزلی
علی اصغر کهن قنبريان

عليرضا عيسی پور 1326/11/27  
علی اصغر کهن قنبريان 1332/11/2  

شهرام حمدوی   
سيده فاطمه حبيب محمدی 1336/9/7  

صادق واحدی ساحلی 1334/7/17

تالش / پرمه  
مهدی سيف الهی 57/6/17

علی رزمجو 
روح اله بخت شاهی ديزگاه 1358/2/2

رسول برجی 1361/6/1
احمد فرهادی طولی 1360/4/1
محمد امين فاروقی 1362/4/11

علی اکبر رسول زاده 

آستانه اشرفيه  / تی تی
پوريا کريمی دردشتی 13565/5/3

حسين لطف پور جسيدانی 1346/2/20
اميد کفشدار جاللی 1356/6/4

محمد رضا جعفری لفوت 1353/1/21
محمد رضا پور علی کيسمی 

1368/12/25
ميالد حسين زاده راحم 1369/6/20

احمد الفتی فرد 1369/2/2



رشت / ترنم وارش چيستا  
محمد پورجعفری صفت 1360/8/21

علی حاجعلی عسکری 1322/2/14
مصطفی مصيب زاده 1358/5/31

اکبر محبوبی فر 1320/4/14
ابراهيم حسن زاده 1360/2/1

مريم يکتافرد 1368/6/1
بيژن رحمتی 1368/5/11

رشت / خورشيد
سيد محمد حسنی کومله  

عليرضا پارسی  
رضا حقيقی تطفی  

اکبر پور پاك نيا  
فريبرز زيده سرائی  

محمد شکوری  
خورشيد محب پور شالدهی 

بندرانزلی / فرهنگ
فرهاد رحمان زاده 1345/8/13 

محمد رضا حسين زاده 1345/7/27 
عباس پيشگاه بحری 1333/6/20 
عليرضا غاروريانی 1344/11/11 

جواد الله دوست 1363/12/3 

فومن / آماردیس
 مجيد پرکار گشتی 

 سيد علی مرتضوی فومنی 
 حسن ذره بين مقدم 

 طيبه فکوری حسين آبادی 
 حسين انصاری 

 محمدعلی پورجانی فومنی 
کبری عليپور 

لنگرود / سكوت
شيرين اخباری 1359/4/2 

حجت اله عليپورصفاريان 1334/12/7 
کميل احسانی فر 1359/11/4 

حميدرضا شعبانی 1361/5/18 
علی پارسامنش 1365/12/12 

الهيجان / دانش
علی بيداوسی 1350/5/20 

ميالد حسن نيا 1366/2/26 
سلماز محمدی دموچالی 1362/10/2 

عماد سماك عابدی 1362/3/28 

اسماعيل رحيمی سروش 1362/6/24 
رشت / افرا

مهرداد هنرمند تميزکار 1359/4/9
مهدی شايان 1361/1/21

نيما حسندخت فيروز 1358/2/15
مهرداد بخشی آبکنار 1363/8/1
الناز ابروش مهدی 1364/2/14

رشت / آفرینش رشت
زهرا بردبار کوچصفهانی 1353/7/17
ليال بردبارکوچصفهانی 1355/7/20

سميه گياهی 1363/3/17
محمد اسدالهی 1358/12/20

مينا حسنی 1363/2/6

رشت / لتو
حامد اخباری 

ياسين طيب نعيمی 
 مجيد کهريزی 

غزل نعيمی 
 آرمين طيب نعيمی 

رودبار / فجر منجيل
حميد پورکان 

کيومرث بابايی 1350/4/10
ميترا يگانه 1340/1/5

افسانه پورابراهيم کلشتری 1369/8/7
ريحانه پورابراهيم کلشتری 1366/12/9

رشت / اتفاق
ابوذر آستاني 1358/7/1

حسين نوري 1368/3/30
عباس نيکنام پيردهي 1364/5/16

فرشيد پيروي 1362/6/2
مينا خداخواهان 1337/6/6

رشت / روزنه سپيد
عبدالحسين توشه 

رضا توشه 
ميرحامد حيدرنژادپيرکالچاهی 

اسحاق مجيدی مبارکه 
پرند رمضانپور رودبارکی 

فومن / فيامين
عليرضا عباسی 

عادل عاطف محبوب 

علی سيفی زاده 
محمد رضا اکبری 

سيد عبداله سيد کريمی 

املش / لوزان
همت شعبانی 1359/5/7

محمد امين 
نرگس فرضی کويخی 1355/6/30

مسعود اميری امام 
مجيد پتکی 1353/6/25

صومعه سرا / روزنه آبی
مهدی مهربان 1356/5/10
رقيه ساجدی 1364/2/24
ليال مهربان 1358/11/15

رمضانعلی شکوفنده 1325/3/28
محسن اشرف خانی 1341/10/26 

رودسر / هوسم
مرتضی زينل 1358/6/20

محسن پور نظری 1361/6/10 
مينا رحمتی خشکرودی 1358/9/20 

مريم بذرافشان 1360/6/12
سيدرضا مولوی 1354/8/1

رشت / لوتوس  
مصطفی غالمی استادسرايی 1362/6/15

سعيد ايرجی سدهی 1363/6/25
حسين گلی احمد گورابی 1357/6/11

اسماعيل يونسی 1354/11/30
سميه جاه طلب ضيابری 1395/4/1

آستارا / كاسپين
سميرا صفر خواه 1360/6/1

بابك زينالی 1363/1/1
سيامك حسن زاده 1358/8/27
مريم عظيمی کهن 1362/6/26
الناز سيف اللهيان 1359/11/4

بندرانزلی / تلخک
مهدی دوگوهرانی 1347/3/1

افشين عموزاده ليچايی 1350/12/20
ميالد کی مرام 1365/2/24

محمد يوسف راد 1341/6/14
مريم نژاد 1354/12/25

محمود طالب سربازی کژدهی 

1347/4/2
محمد رضا نعيمی کويشاهی 1348/3/7

 رشت / آمارد گيله مرد   
حميدرضا عليزاده نشرودکلی 

 1355/8/22
نرجس خاتون بدر طالعی 1338/11/30 

هاجر نوروزی توچائی 1362/6/25 
ناهيد فتوحی ابوابی 1341/6/20 

روح اهلل محمدی گيگاسری 
 1357/11/11

 رشت / روزنه سپيد
عبدالحسين توشه 1358/10/27

رضا توشه 
ميرحامد حيدرنژادپيرکالچاهی 

اسحاق مجيدی مبارکه 
 پرند رمضانپور 

 
 رشت / فيامين
عليرضا عباسی 

عادل عاطف محبوب 
علی سيفی زاده 

محمدرضا اکبری 
  سيد عبداله  سيد کريمی 

 
 رشت / لتو

حامد اخباری 
ياسين طيب نعيمی 

مجيد کهريزی 
غزل نعيمی 

آرمين طيب نعيمی 
 

فومن / آماردیس
مجيد پرکار گشتی 1353/7/1

سيد علی  مرتضوی فومنی 
حسن ذره بين مقدم 

طيبه فکوری حسين آبادی 
حسين انصاری 

محمدعلی  پورجانی فومنی 
کبری عليپور 1360/9/1

 
 رشت / خورشيد

سيد محمد حسنی کومله 
عليرضا پارسی 1338/3/14

 رضا حقيقی تطفی 
 اکبر پور پاك نيا 

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



 فريبرز زيده سرائی 
محمد شکوری 

خورشيد محب پور شالدهی 
 

املش / لوزان
همت شعبانی 1359/5/7
محمد امين 1359/3/22

نرگس فرضی کويخی 1355/6/30
مسعود اميری امام 1361/6/13

مجيد پتکی 1353/6/25

    لرستان
بروجرد / شهر آشوب

سعيد شجاعي 1353/1/1
پژمان شاهوردي 1359/6/30
مسلم شکيبا فرد 1362/6/30
پريسا روزبهاني 1367/6/20
محمد قربانعلي 1355/9/1

 
بروجرد / دیالوگ

محمد باجالن 1350/6/30
عبدالرضا فريدزاده 1331/6/12

اردشير برزگر 1356/6/7
حميدرضا شريعتمداري 1362/6/5

داريوش برزگر 1354/12/2
 

بروجرد / كوچه
اسداله صمدي پور 1337/2/1

علي شجاعي 1354/9/26
غالم عباس گودرزي 1342/9/20
حجت اهلل عالي منش 1331/1/12

مهدي شجاعي 1342/10/10
سعيد مقبري 1356/6/1

عبدالمحمد عليزاده مقدم 1334/4/4
مرضيه يزداني 1346/1/1
محمد عميد 1351/10/1

 
بروجرد / سيمرغ

غالمرضا فريد 1338/1/1
محسن زنگ زرين 1345/1/2

حميد آقايی 1356/1/1
رضا امينايی چترودی 1356/4/1

محبوبه هدايت 1359/2/10
مسعود سميعی 

عليرضا ميم جعفری 1329/1/10

 دورود / كاكتوس
شهاب امرايی رشنو 

محرم رحمت 
جمشيد صالح نيا 

فاطمه سرمدي نجف آبادي 
بهروز توحيديان 

 
خرم آباد / صفير

فرزاد زيدی نژاد 1345/2/2
گلشن حسنوند 1356/6/3
مسعود حسنوند 1364/6/5

طناز رك رك 1370/11/26
قباد بيرانوند 1351/4/3

رزيتا طهماسبی 1361/12/17
سهيال جايدری 1354/7/22

 
دورود / آس تئاتر

وهاب امرايی 1362/5/13
مسعود لك 

معاد سلمانپور 
محرم رحمت 
سعيد پيامنی 

 
اليگودرز / سروش

عليرضا بيگلری 1344/5/3
 امير حسن محمد صالحی 1348/2/16

مهری لونی 1356/6/11
خديجه قادراحمدی 1342/2/3

توحيد آيت 1368/5/8
 

الشتر / پلک
 اميرمحمد حسنوند 1360/4/1
احسان حسنوند 1369/11/16

رويا ابوالفتحی 1370/6/8
خديجه حسنوند 1364/6/5

وحيد شيخی يگانه 1360/6/23
 

خرم آباد / آسمان آبی
رامين رسول زاده 1361/9/12
سميه شمسی پور 1362/6/20

ندا شاکرمی 1368/8/9
محمد حسينی 1361

علی نيك پی 1369
 

اليگودرز / هفت
مرتضی آذرفر 1352/8/28

حمزه سميعی فرد 1360/12/18
رضوان حاجی علی 1360/6/25

هادی کيان مهر 1369/2/29
محسن اکبری 1356/6/25

 
الشتر / باران

مسلم صالحي 1360/3/15
علي مرادجاني 1363/6/30

سجاد کريميان 1360/5/15
علي مومني هابيل 1364/1/24

سميه يوسفوند 1365/3/15
 

اليگودرز / نوین صحنه
مهرداد توکلی 1350/11/15

اصغر صالح کوتاهی 1354/8/10
عفت لونی 1356/2/27

مجتبی توکلی 1359/7/20
هاجر لونی 1357/4/1

 

ازنا / آسمان
محسن لك 1362/11/9
علی آسترکی 1359/8/1

سميه جمشيدی 1361/3/16
مهدی)کيانوش( همتی 1362/11/13

تهمينه فرهادی 1362/9/2
 

دلفان / قاب
هادي نجفي 1359/9/1

يوسف رضا مراديان علي آبادي 
1354/2/5

محمد امير کريمي 1354/12/20
کريم زارع 1354/12/20
اکرم موسوي 1363/8/1

 
خرم آباد / آساره

پيمان کرم زاده 
سيد محمد طاهريان 

رضا رضايی 
ستار طرهانی نژاد 

شهرام وليخانی 
 

دورود / پرچين
حجت اهلل خادم فرد 1346/1/20

سعيد فرامرزی 1356/6/30
الهه کليايی 1365/10/4

طاهره خادمی 1360/5/26
ندا جودکی 1359/11/18

 دورود / تيا
يوسف لطفی زاده 
سولماز نصرالهی 

فاطمه زلقی 
محمد علی پور 

ابراهيم پوالدوندی 
 

بروجرد / ماندگار
حسين فالمرزي 1368/5/9
محمد ميرزايي 1366/3/30

سيد حميد رضا شريعتمداري 
1363/6/10

پريسا خراساني 1373/8/21
مهدي نوره 1367/4/10

 
بروجرد / پندار

عباس خسروي 1359/8/25
مرتضي هرمزي نژاد 1333/3/7

نازنين مهاجر حسيني 1358/9/20
سحر مقصودي 1366/2/7

مهتاب زند 1368/5/29
زهره سالمت 1359/6/2

عرفان مقصودي 1371/11/11
 

خرم آباد / نيروانا
 فائزه خوانساری 1363/4/6

اسنفديار ماليری 
محمد باقر مردای فر 

امين مردای فرد 
ابوذر فرجی 
بابك لطيفي 

پژمان باقري پور 
 

خرم آباد / كاسيو
 بهزاد پاکدل 1353/4/20

مريم خورشيدوند 1361/3/1
سجاد پاکدل 1366/6/30

فرشيد احمدي 1371/1/1
فرشاد احمدي 1366/6/12

 
خرم آباد / شيدایی

 امير امانی 1335/11/2
محمدرضا عبدالهی فرد 1345/1/7

صادق طوسی 1337/12/25



محمد رسول موسی زاده مقدم 
1339/9/15

محمد فالح 1346/11/16
مسعود بيرانوند 1369/6/30

سيد سيامك موسوی 1344/6/1
 

ازنا / اميد ازنا
قنبر ميرزايی 1347/3/3

مهری طهماسبی دهکردی 1338/8/25
عارف خلفی 1371/3/24

حسن شفيعی 1359/9/13
بهاره نعمتی 1359/6/10

 
خرم آباد / اخالص

محمد رضا صادقی نسب 1342/9/1
مهری پاکزاد 1345/7/1

مهيار صادقی 1353/9/20
منوچهر ابن رحمان 1347/5/1
مرتضی يوسفيان 1346/11/5

 
اليگودرز / هي لكو

عليرضا نعمت الهي 1352/6/18
ليال ذالکي پور بختياري 1365/2/25

فرزاد قاسمي گودرزي 1349/6/1
حميد مشايخي 1356/1/1

حميدرضا کريمي 1353/5/8
 

اليگودرز / نماد
متين نظری 1371/12/16
رضا زرچقائی 1346/3/15

محمد رضا جمال 1369/6/26 
منصور اصغری 1364/6/30
آيدا اصفهانی 1362/12/13

 
دورود / ترنم خيال

ميالد شايسته 1369/9/5
بهمن شمس 1357

محمدرضا غياثوند 1341/9/6
محمود صفري 1358
حسين مهديان 1373

 
خرم آباد / بودن یا نبودن

يداله شعبان 1355/12/2
حديث اميری 1364/6/31

سيد مصطفی جهانبخت 1358/5/8
فاطمه ياوريان 1359/11/10

مينا دهقانپور 1365/6/30
پويا حسنوند 1373/2/9

امير شايان عباس نژاد 1368/3/6
 

نورآباد دلفان / سيفا
علی اکبر محمدپور حسن آبادی 

1362/7/1
محسن محمودی پاچال 1363/6/20

اعظم عزيزيانی 1367/2/18
کرم خداعزيزيانی 1362/5/20

مجيد غالمی 1359/12/29
 

خرم آباد / ونوس
احسان اهلل خسروانی 1350/7/1

زهرا صالحی چالسپاری 1363/10/7
هادی سعادتی 1362/11/21

مرتضی کردعليوند 1359/3/15
افشين چگنی 1352

    مازندران
 بهشهر / پياده رو

عمار اکبرپور علی تپه 1364/4/11  
عباس دامغانيان 1354/10/14  

مهدی برنجی 1361/4/29  
آرمان غفاريان 1365/1/25  

سيدمصطفی نبوی کالته 1359/1/1 
 

بهشهر/ باران
رضا عموزاد مهديرجی 1363/06/20  

منوچهر عموزاد مهديرجی 1358/1/10  
امين الهی 1361/4/15  

علی يخکشی 1361/10/24  
سجاد وليزاده 1364/06/10  

 
ساری / آكادمی 

عليرضا قنبری سروينه باغی  
1353/3/13

مهدی روحی  1353/1/1
عليرضا کالنتری  1357/4/1

ميثم روحی  1364/3/19
فرزاد حسينی ماچك پشتی  1364/6/12

محمد فضلی  1363/9/25
سامان فالح پور  1362/2/11

بهشهر / ویشار
سيدابراهيم عمادی نوکنده 1344/2/8  

محمد يوسفی 1324/9/14  
علی کشاورزيان 1358/06/1  

محمدرضا اسحقی گرجی 1356/2/20  
علی اکبر چهاردهی باالدهی 1361/2/20  

فاطمه محبوب اليزال 1368/2/9  
حسين فقانی 1348/1/1 

 
قائم شهر / سایه

رجبعلی فالح 1341/11/8  
بهرام نجفدری 1336/2/2  
رشيد بابازاده1327/06/5  

ايرج الياسی 1329/5/1  
نبی اهلل مهمان نواز 1331/4/30  

مريم الهاميان1361/06/5  
طيبه مقدم 1345/1/1 

 
ساری / گپ

مهدی رمضانی 1357/06/20  
محمدرضا پهنابی 1361/1/1  

ونوشه گلپايگانی 1363/06/30  
بهنام مجرد 1358/11/28  

افروز کشاورز 1363/06/12  
اردشير تيموری1357/06/5  
محمد منصوری 1334/03/7 

 
بابل / صحنه

عباسعلی ابوالحسنی 1347/03/2  
مهدی قاسميان اميری 1351/06/15  

حسن کامبيز ميرزايی مقری 
  1354/9/20

محمد رشيدا 1347/1/16  
کيوان سعيدی زند 1321/4/22  
فاطمه مينو طوسی 1362/7/26  

بيژن راستگو 1344/12/4  
مصطفی مکبری1344/7/6  

ناهيد رجب پور عزيزی 1353/5/28  
 

بهشهر / سمندر
احمدرضا محمدی 1356/4/9  

وحيد کبيری 1365/5/12  
قدير اسدی 1338/4/14  

سيدمحمد موسوی خورشيدی 
  1360/06/20

حميد رحيمی نژاد 1363/1/4 

بهشهر / سيرانگ

الهيار هزارجريبی 1331/11/7  
مهيار هزارجريبی 1360/4/8  

عبدالعلی محمودجانلو 1326/4/4  
عليرضا علی قليان 1333/1/1  

معصومه  سارا يزدانی طوسی 
  1365/5/21

سمانه تقی پور 1363/1/23  
فرهاد نقدعلی1350/4/5  

 
بهشهر / ثانيه

محمدمهدی خليل خليلی 1334/9/19  
سيدولی اله عمرانی   

الهام ابراهيم پورگرجی 1359/5/20  
محمد جوادی 1365/10/28  
حسن جعفری 1354/11/24 

قائم شهر / آبينه
اسفنديار بهاری  1336/11/1

ضياء فضل اله پور بالف  1351/9/1
عادل فرنودی  1331/10/1

پويا بهاری  1363/1/16
فائزه احمدی کرد آسيابی  

 
محمود آباد / همرهان

طاهره محمدی 1368/9/12  
احترام حسين پور 1347/10/12  

حميدرضا گل محمدی توان دشتی 
  1337/11/4

حسن رامی 1366/1/8  
عليرضا دورافکن 1371/5/23  

 
قائمشهر / مهرساری

صاحب آهنگر دارابی 1361/2/22  
فاطمه مکاری 1363/4/4  

مرضيه مکاری 1361/10/4  
حسين قربانی کرچائی 1361/06/18  

محمد پناهی 1361/06/24  
امين وطنی شهميرزادی 1363/12/24  

حديث زارع نژاد1360/06/6 
 

نوشهر / موالنا
ميثم زندی1359/5/3  

مسعود اجداديان 1336/03/14  
فاطمه زندی 1369/06/15  

ساناز پورعلمی 1365/06/28  
سيدپژمان حسينی 1368/1/1  

گروه های ثبت شده تئاتری استان ها



زينب ترك 1368/4/22  
مريم زندی 1362/11/22  

 ساری / قاصدک 
حسين باغبان مازندرانی 1337/9/26  
سيدمهدی ميرتبريزيان 1369/11/9  

محدثه يداله پور1368/2/3  
تيمور نوربخش والشدی 1367/9/20  

فاطمه مرادی 1365/11/10 
 

قائمشهر / گمان
عباس ميار 1359/5/10  

خدايار رضوانی 1361/4/20  
رحمان قدمی 1361/2/17  

مصطفی ساری خان 1362/7/15  
حديث ميار  1363/1/1  

 
آمل / جاویدان

شعبان عليجانپور1352/03/3  
سيدعلي حسيني روکش 1355/7/1  

محبوبه عليزاده 1362/5/24  
حشمت اله شجاع 1355/06/30  

پيمان اسفندياري مقدم 1355/03/14
 

آمل / عالمت سوال
مژگان نوروزي 1359/06/30  

مهناز ساالري 1353/12/1  
مجتبي امدادي 1364/06/25  
رضا بحري ايرايي1370/06/3  

مرتضي شريعتي الريجاني1358/03/6  
 

بابل / بيت
محمد شجاعی 1360/5/7  

علی محمودی چوبی 1362/11/27  
روجا رنجبر 1363/1/19  

محمدمهدی گدازگر 1365/06/31  
علی آقاجانی افروزی 1361/4/26  

 
آمل / سونر

غنچه شکوهيان 1358/03/27  
سانازکفايتی 1360/03/23  

محسن اردشير بهرستاقی 1360/06/26  
محمدرضا شجاعی 1369/03/21  

سعيد شفيعيان 1369/06/15 
 

آمل / تاليكاگ
امير اميرنيا1352/06/3  

سيداسماعيل مدنی مشايی 
  1362/06/27

شيرين نادری مقدم 1342/11/1  
مجيد شعاعی 1363/4/4  

مرضيه برزگر 1350/1/12 
 

نوشهر / تاللو
رضا پاك نژاد 1349/4/2  

عليرضا واقف 1355/06/31  
هادی حسن زاده 1366/06/28  
غالم مسکين فام 1359/06/12  

جمال تيموری 1359/9/4 
 

تنكابن / معاصرتنكابن
داريوش شافی 1343/2/12  

فريبرز رسولی پور 1362/9/30  
ضيا ولوی 1351/4/20  

سيدسجاد دين پرست 1367/12/2  
گالره ازکيا 1366/1/15 

 
تنكابن / شوال

ليلی صادق حسينی  1357/06/2 
ابوالقاسم طالبی1338/12/5 
عليرضا شاعرپور1348/5/6 

الله شعبان نشتايی 1357/06/29  
سيد جواد صادق حسينی 1359/03/16 

 
تنكابن / آریای جوان

عليرضا هنربری 1362/06/31  
منصور خاکساری / 1365/5/7  

نعيم صالحی 1365/5/7  
الهام اسمعيل زاده 1353/10/4  

عبدالرحيم ناظريان 1358/06/20
 

تنكابن / تالی
سعيد اميرکاليی 1350/12/10  

حسين حيدرزاده1327/7/6  
احمد نصری 1366/06/30  

مهدی اميرکاليی 1358/1/11  
توحيد محمديان آهی 1368/5/2  

طاهره قلی تبارعمرانی 1359/2/10  
رقيه اسکی کرمانی 1363/10/4 

 
تنكابن / وفا

مصطفی سليمانی نژاد1352/10/6  
شفق نصراهلل پور 1362/03/27  

سيدآريان موسوی 1363/4/16  
يوسف سليمانی نژاد1361/1/5  

صابر صفاری 1348/06/2 
 

ساری / شيدا
سيدعلی شيدايی فر 1346/1/14  

طيبه رستميان مقدم 1358/8/19  
محمد اخالقی 1364/06/28  
مهدی خادمی 1350/5/20  

مريم آقاجانی 1359/4/1 
 

آمل / ایران شهر
مرتضی صادقيان 1364/5/12  

سحر مشرفی 1361/03/15  
برزين محبوبيان   

محمدجواد ايزدی نياکی 1368/4/23  
رضا اميرصالحی 1354/4/2 

 

ساری / خش
علی اصغری قاجاری 1366/12/26  

طاهر بالوئی 1372/06/8  
محمد سام 1366/8/18  
الهام آذری 1370/9/28  

علی طالبی 1370/11/21  
 

ساری / جاوید
مجتبی دهدار 1361/06/22  
محبوبه ارميانی 1358/9/26  

محسن فرقانی 1369/7/1  
مهدی ابدی 1365/06/25  
محسن عسکری 1368/7/1 

 
قائم شهر / فرهنگ قائم شهر
حسينعلی بينوايی 1339/4/1  

محسن صفری 1358/5/4  
محمدامين رهبر1368/9/3  

فاطمه محمدی 1361/2/20  
سياوش فالحپور 1366/06/24  
محمود جباری 1329/03/10  
حجت اله احمدی 1364/2/19 

 
نكا / تابش

غالمرضا بامتی طوسی  1352/1/2 
علی اصغر رضايی  1355/4/10 

جواد رضايی  1369/2/11  

خليل غالمی سفيدکوهی  1358/03/4 
احمد خدادی  1355/5/1  

 ساری / تيرنگ
ياسر محمودی برنتی  1358/11/12 
عليرضا سعيدی کياسری  1352/7/1 
مصطفی اژدرپور منفرد 1361/06/30 
ندا حبيبی احمد آبادی  1357/11/18

جان اهلل وليزاده  1340/1/1
هوشنگ رضايی 1326/9/6 

سيد حسين ساداتی 1358/7/1 
 

بابلسر / آموت هنر
اميرحسين فالحت پيشه 1357/12/12  

امين باقری  1365/4/22  
عبدالحسين پورشرفشاده 1358/06/30  
سيده نسترن ميرسنجری 1363/5/10  

مصطفی تقی زاده 1370/06/20  
 

رامسر / تئاترفردا
هوشنگ اميدی نژاد 1354/1/7  

طيبه عليخانيان1356/4/5  
حميدرضادلشب 1348/4/2  

سيدصدراقاسمی 1331/06/10  
فرزاد مسرور 1338/03/2 

 
ساری / آفرینش ساری

سيدحسن شيدايی فر1372/4/5  
اکرم رادخواه 1349/4/28  

سيدمحمد شيدايی فر 1377/12/26  
مريم فرجی  1358/12/28  

سيدحسين شيدايی فر 1348/1/15  
 

ساری / قطره
حميدرضا برزگر نعمتی  1357/6/14
سميرا عليپور مازندرانی  1363/6/28

رضا افضلی  1360/1/18
رقيه- ليال پيام  1356/6/30

ابوالفضل- احسان واحدتن  1360/1/4
سولماز ترکمن زاده  1363/4/15

سيدحميدرضا نوربخش  1365/6/25
 

ساری / ميالد جوان
علی اکبر دنيوی  1334/2/28

بهروز اقيان  1333/9/2
سيدابراهيم اطهری  1358/10/27



گروه های ثبت شده تئاتری استان ها

اسماعيل فالح  1346/8/4
حميد صالحی  1361/4/20
 ساری / پژواک مازندران

يوسف علی يونسی  1353/5/9
رضا عباسی زيدی  1358/11/7

سعيد اسماعيلی ارمی  1367/9/15
کوثر اکبرزاده محله کاليی  
فاطمه عباسی 1384/6/3

    مركزی
اراک / پيام

فرهاد رحمتی کرهرودی 1342/2/20
فروهر رحمتی 1339/1/16

حسين جهان گيری 1365/6/28
محمد حسين غالمی 1365/5/13 

الدن بهرامی يان زاغه 131364/2/7
ميثم صالحی مرزيجرانی 1363/2/27 

فاطمه نجفی مهر 1357/5/5 

خمين / عشاق
شمس اهلل اکبری 1347/1/1

حميد عرب 
رضا عباسی 

حسين کرمی 1361/6/17
اشرف فرقدان 

فرشته طاهری 
روح اهلل رضايی 

 اراک / كاتارسيس
سعيد زارع 1363/9/19
امير زاوش 1360/5/26

عباس احمدلو 1361/10/1 
حسين محمدمرادی 1360/7/26 

حسين باجالن 1362/6/20
 حسام الدين لك 1367/2/12 

آرش زرنيخی 1360/8/28

دليجان / نيوشا
حسن قاسمی 
علی ابراهيمی 

رحمان ابراهيمی 
مرتضي قاسمي 
محسن رجبي 

اراک / فریاد تجربه

خليل ا... خسروبيگی 1361/3/16
ناصر کريمی نيك 1353/6/1 

سميه سبزيچی کرهرودی 
131364/9/25

بهمن پارساآرا 1361/11/22 
سيدمحمد محمدی 1354/4/6
حشمت ا... زارعی 1350/2/10

رضا ميرزايی 1361/5/29 

اراک / طالب
شهرام سلطانی 1363/7/3

غالم عباس سلطانی 1341/1/1 
اعظم سليمانی 1344/3/24
حميده متولی 1365/9/21 
شايان سلطانی 1373/9/28

عادل عزيزنژاد 1369/3/6
آتنا فارسيجانی 1370/6/22 

اراک / اشک و لبخند
غالمرضا يونس فرد 1359/11/16

ايمان ملکی پور 1364/11/24 
اميد عباسی 1351/6/29
رضا مظفری 1366/6/6 

سيد صائب مير 1370/8/1 

ساوه / ریشه در بيشه
معصومه شعبانی 

سيد عباس طباطبايی حسينی 
مهدی اوشی 

حديثه شعبانی 
محمد چهره قانی 

اراک / ساده
خداداد خدام 1353/11/10 
محمد صمديان 1355/1/1 
ازاده خنجری 1356/6/25 
فرهاد مداحی 1352/10/5

پيام عزيزی 1358/4/2 
محسن ساسانی 1360/4/10 

خاطره مسلمی 1352/1/1

ساوه / موج نو 
حجت رحيمی 

عليرضا جنتی راد 
الهام تقوی 

حسين صالحی 

علی خاکپور 
داود ناظمی 

فاطمه خادمی 

ساوه / شهيد سبط احمدی
علی اصغر سعادت پور 1349/10/28

مهدی جوکار 1350/6/27
هاجر اسحاقی 1362/6/18 

مجيد پژوه 1351/6/1 
زهرا فخاری 1358/5/11 

 
اراک / مسيحا

مريم ملکی 1359/4/18 
زهرا بزارشی 1357/3/5 

پژمان محمودی 1357/6/30 
حميد صالحی 1359/2/16 

بابك روزبه 

آشتيان / چهره های بی نقاب
عباد کريمی آشتيانی 1356/6/26

محسن سليمانی آشتيانی 1334/6/20
هادی رضايی آشتيانی 1365/6/29

احسان اله حضرتی آشتيانی 1366/1/12 
طيبه ميرائی 1367/3/27 

ساوه / سایه روشن ساوه
عليرضا رضی 1366/10/23 

مهدی ملکی بيگدلی 1353/6/1
اکبر صديف 1354/2/6

مصطفی صديف 1358/2/12 
علی بهمن پور 1355/5/26 

دليجان / بازی
عبدالرضا فتحی سقزچی 1361

سيد مهدی جاللی 131363 
علی محمدی 1361 

مصطفی پاداشی 1361 
مريم حافظی 131363 

اراک / كوچه
افق ايرجی 1361/6/1

سعيد آهنگران مقدم 1351/4/1 
محمد جواد شريفی 1366/7/20 

نفيسه مهری 1370/1/7 
جاويد پناهی 1370/4/24

اراک / چامه

سعيد کمانی 1366/10/1 
مهسا نظری 1371/2/5

مرتضی عليدادی 1371/1/26 
الهه فربدزاده 1365/9/4 

پوريا رضايی 1368/1/30 

آستيان / آروین آشتيان
داود مقصودی 
رضا مقصودی 

جعفر فرهاد خانی 
هادی توکلی 

محدثه سربندی 

خمين / تن ها
مهدی محمدی 1357/12/24

مهناز حسينی 1368/4/4 
مهدی خسروی 1363/3/3 

محمد جواد طاهری 1366/12/6 
نگار سرلك 1365/2/11 

دليجان / تجربه 
سيدهادی رضوی 

جواد صفری 
ليال احمدبيکی 

رضا سهرابی 
غالمعلی صفری

  هرمزگان
 رودان / تيگار

مهران محمودزاده دهبارزی 1360/6/1
صالح صالح زاده 1362/1/29
مرضيه کريمی  1360/6/12
ساناز نجفی 1371/11/12
اسما بايگان 1367/12/2

 
ميناب / انگاره 

علی رحيمی شهواری 1357/12/1
عبداهلل خداکريمی 1339/7/1

شيوا قاسمی گوربندی 1362/3/12
جاويد  سفالگر 1362/3/12

علی رحيمی شهواری 1365/7/1
خالد رحيمی شهواری 1367/2/20
حامد رحيمی شهواری 1370/5/17

 
رودان / جوالسک

مصيب  داوری 1366/1/1



عاطفه  اقتداری 1371/2/27
شايان  عباسپور 1367/6/10
مصطفی  داوری 1366/8/10

مهرزاد  نجفی 1371/2/13
اسحاق  زاهدی 1368/3/15

ميالد صفايی دهبارز 1372/7/1
 

ميناب / صدف 
باقر رمضان زاده 1365/11/1
حبيب اله  ناصری 1361/7/1

معصومه  عبدالصمدی 1373/1/1
عبدالکريم حمزوی 1360/5/18

تابنده عسکری مينابی نژاد 1364/1/4
رضا بابا يوسفی 1345/6/1

زيبا سبحانی مينابی 1356/5/2
 

ميناب / ابوذر
ايوب رحيمی شهواری 1363/6/30

جعفر  قاسمی 1364/5/27
ابوالقاسم  احديان 1366/12/8

حسين  زاهدی 1363/5/20
ماهان  صابری 1366/7/1
آمنه  اکبری 1360/6/10

نسرين  صابری 1369/9/19
 

بندرعباس /  تارس
رضا غريب زاده دريايی 1359/12/1

ياسين  بهرامی 1346/12/8
محمد حمزه وی سرخايی   1364/6/28

طيبه  زندش 1363/8/15
اسحق  آزادبخش 1357/9/8

 
بندرعباس /  كارگاه

مجيد  سرنی زاده 1362/4/31
مهدی عطايی دريايی 1336/7/2

مجيد  جمشيدی 1361/7/1
راضيه  ذاکری 1358/4/21

رحيمه  ايرانمنش 1360/7/1
مجيد  کشاورز 1356/1/1

مجيد  بشکال 
 

رودان / آینه جنوب
عليرضا  داوری 1360/1/1

کورش  سلمانی 1357/1/1
فريده  سلمانی 

مريم ساالری نسب 1370/6/7
ابراهيم  اسفندی 1356/4/1

 بندرعباس /  ابوذر
حسين کريمی پوری 1355/1/1

عبدالرضا بلوچ نژاد 1340/11/25
الهام  عليزاده 1374/6/25

ليال  غالمی 1370/10/9
شکوفه  رضائی 1365/3/21

 
بندرعباس /  گردون

هومان  محسن زاده 1360/1/11
رضا  جوشعار 1352/10/10
جواد  بهرامی 1359/1/23

محمدعلی  قويدل فرد 1336/9/27
محمد  جوشعار 1351/5/20

 
رودان / تگ

علی اصغرکمالی 1360/11/14
محمد  رهبری 1360/7/1

مصطفی  نجفی 1360/7/1
زهرا  شريفی 1374/7/1
رضا  روزرخ 1350/6/1

 
بندرعباس /  گلپنگ

حسن  رونده 1345/1/25
سارا  توکلی 1354/2/31

عليرضا  زارعی 1363/6/20
عصمت  رضاپور 

فهيمه  آصفری 1353/11/23
 

بندرخمير / البستر
حسين محمد حسينی 1358/9/10

احمد  شنبه نيا 1344/12/2
مرضيه آزادی خالص 1362/10/15

مرتضی  شنبه نيا 1369/5/29
صالحه ايرامنش  1361/8/20

 
قشم / لور

اميد الماسي نيا 1361/6/30
حميد الماسي نيا 

پريا علينقي 
سارا نظيري يان 

 الهه نوروزيان 
ميناب / ماچينا

حسين غالمشاهی  1364/10/19

مجتبی سليمی  
حسن ذاکری  

وحيد مداحی روش  
شاهرخ موسوی پورپل بصره  

خديجه خنفری  
موسی عامری پور  

 
بندر عباس / تی تووک

ابراهيم پشت کوهی  1355/12/15
عقيل دادی زاده  1356/5/1

محمد سايه بانی  1352/9/14
داوود اسالمی  1357/6/1

بهروز عباسی دشتی  
بهنام پانيزه  

مريم حکمت  
رضا عباس پور  1356/12/29

مسعود ميرزايی  

  همدان
همدان / آریا

سعيد باغبانی نير 1350/7/27
سعيد پورشعبانيان 1350/3/12

محسن تيما 1339/3/16
بابك ابراهيمی 1349/12/12

مليحه جاويد عهد 1350/9/17
اصغر فاميل ستاری 1355/4/20

مجيد شهبازی 1355/6/25
 

همدان / بوعلی
سيد محمد جواد کبودراهنگی  

1338/6/14
نصراهلل عبادی  1311/11/15

سهراب نيك فرجاد  1338/1/1
سعيد محموديان  1338/2/20

اکرم عرفانی  1363/5/5
ناهيد دولت پور  1342/12/9

مجيد رسولی  1363/1/28
اسداهلل ملکی  1334/3/30

بيت اهلل اسدی  1350/2/17
 همدان / فریاد

رضا روان  1357/1/15
حسين صفی  1346/1/1

مهرداد کاووسی 1367/8/28
لعيا اسدی نژاد 1371/2/22

معصومه بهاره جليليان  1363/12/3

حميد ترابيان  1366/5/11
بهروز ناصر شريعتی  1354/12/12
محمد مهدی کلهری  1361/3/12

عباس رجب زاده   1357/4/7
 

همدان / سارا
بهرام دوست قرين  

عباس دوست قرين  
شهرام صمدی نيا  

سميرا پاشايی  
مصطفی بيگی  
محمد نجاری  
امير بختياری  

عليرضا گنجه ای  
حميد رضا کاظمی  

 
همدان / راسپينا

فرزاد لباسي  1358/11/26
پگاه معصومی 1372/6/30

فرهاد لباسي  1358/11/26
مسعود کياني نيا  1359/4/9

سيده معصومه زيوري حسيني پور  
1359/6/7

قادر شهسواري  1358/11/23
 

همدان / صحنه
محسن پورقاسمی 1352/4/1

فاطمه پورقاسمی 
اردشير ثريايی 

محمد هادی مواليی مکرم 
محمدرضا عباسی 

 
مالیر / باران

محمد قاسمی 1359/8/15
پری بارانی 1361/1/1

مهدی بيات 
رضا باغبان 1372/3/15

علی ضيايی 

 رزن / اندیشه
حميد رضا عليخانی هرمز  1349/10/20

مجيد قديمی 
مهدی عزيزی 

عبدا... عادلی ضاحك 
جواد غفاری 



گروه های ثبت شده تئاتری استان ها

 همدان / ماد
احمد بگرليان  1329/11/20

نيما بيگلريان  1359/6/8
محمد مهدی چايانی  1333/5/5

نوشين بگلريان  1358/3/4
غالم رضا مهری  1334/2/15
محمود ممدوح  1333/1/12

صابر دارپوی  1357/1/1
 

همدان / سایه
کيانوش بهروزپور  1343/10/1

اصغر فکور  1343/12/1
اسماعيل طاهری  1335/1/1

مرتضی تحصيلی  1344/6/29
محمد حسن کوثری  1331/3/18

منيژه احمدی  1364/5/1
حميد رضايی مجد  1358/12/18

 
نهاوند / دریا

ميثم مرادی  1356/8/20
مسعود رضی  1357/11/22
علی ميرزا سيف  1351/2/1

حسين محمودوند  1341/6/2
يعقوب مهراد  1362/6/2

 
مالیر / سپيد و سياه

مهدی حبيبی  1357/12/2
نرگس خاك کار  1360/10/9
مسعود روستا  1361/12/15

سياوش وفايی نژاد  1363/7/21
الهام رياضت  138/6/26

 
نهاوند / هناسه

روح اهلل صالحی  1358/1/26
روح اهلل پارسايی کيا  

حميد بهزادی  
مانا پوراسد  

مهدی يعقوبی 
 

مالیر / یاس كبود
مهدی روزبهانی  1365/3/23

سيده زينب مير معينی   1370
فروزان حسينی  1369/5/22

زهير کزازی  1370/9/10
سميه حيدری  1369

 همدان / پژواک
محمد علی مهيمنی  1324/1/6

مريم رازانی  
نفيسه صالحی  1364/2/12

مزدك مهيمنی 1358/5/25
مازيار مهيمنی 1349/2/4

 
همدان / صورتک

فوآد ابراهيميان  1362/2/17
مرضيه درخشان نيا  1361/2/1

رضا افشاری  1328/2/12
مهدی کوثری يگانه  1355/2/12

ندا پيله ور  
 

نهاوند / فروغ
صحبت اهلل روشنفکر  1351/10/13

آرش سيف  1357/2/19
محمد سياوشی  1359/9/11

رضا شهبازی مفرد  1350/2/1
فاطمه عبدی  1358/7/1

 
بهار / روزنه ی آبی

محمود غفاری  1357/11/4
مهدی احمدی آزرم  1360/3/30

ابرهيم يمين اسماعيلی  1360/11/22
پوريا نجفی وحدتی  1372/3/10

معين مبصری  1373/7/17
 

 تویسركان / قائم
مهدی شيخ االسالمی  1352/1/1

سعيد جليلوند  
مرتضی الوندی گروه موسيقی 

حميد اسدبيگی  
غالمرضا ناصری  

 
 تویسركان / قاب خالی

سجاد طهماسبی  1363/5/12
ميالد زنگنه  

وحيد قلخانباز  
حميد اصغری  
وحيد نقيئی  
 رزن / ميثاق

امير رضايي ضيايي  1363/2/2
فاطمه نامدار  

سيده سارا موسوي  

مهين شوندي مطلق  
بنيامين اسماعيلي مهد  

مجيد گوهري  
ارزو رمضاني سپيده  

    یزد
یزد / پویایزد

محمدتقی احتياط  1336/12/2
احمد علی مهدی نژاد  1330/9/25

محمدرضا صارمی  1339/1/1
اميررضا وزيری  1331/10/6

محمدرضا صاحب جالل  1344/8/30
عباس راغبيان  1339/1/20

محمدمهدی فتاحی  1351/6/31
 

ميبد / فجر
حسين آقائی ميبدی  1346/6/30

وحيد احمدی  1367/6/27
نيکخواه رجبی ميبدی  1345/1/1

بهاره السادات آقائی ميبدی  1361/6/1
محمد علی برزگر بفروئی  1347/1/1

محسن دهقانی فيروز آبادی  1362/1/17
نسرين اسحاقيه  1352/11/4

 

یزد /  پوریای ولی
محمدرضا ابوالحسنی باجگانی  

1338/11/15
محمد محمدسيفی  1342/9/16

نادر نظافت  1340/5/16
فاطمه توانگرمروستی  1357/12/27

محمود گلکار  1346/2/26
محمدرضا شريفی اشکذری  

1332/10/15
محمد حسين غفاری فرد  1337/11/24

 

یزد / چاپار
محمدرضا زبرجدی  
سيد بابك طباطبايی 

علی محمد ناصر بافقی  
پاشا بدرود  

حميد محسناوی پور  
حامد مهريزی زاده  

کرامت يزدانی  
 

ميبد / جوان
محمد جواد آقايی ميبدی  1361/10/27

جعفر جعفرزاده فيروزآبادی  
خليل عبيات  

سيد جواد عظيمی دخت شورکی  
عليرضا سيفيان  

سعيد رضائی ده آبادی  
محمد حسين مشك آباديان  

 
یزد / كریاس

علی جاور  1359/9/5
وحيد آبرود 1367/4/12

صديقه مطلق  1348/4/25
زمان ارکمان  1366/6/20

زهرا زين الدينی 1363/6/30
سعيد خبيری  1364/1/26
حسين افروز  1370/1/11

 
یزد / پيوند

محسن جاور  1356/2/26
مريم السادات هاشمی شاهدانی  

1361/1/3
افشين مجاهد  1358/5/4

سيد محسن افزونی 13533/13
حسين حيدری  1369/10/12

 
ابركوه / شاخ نبات

اسماعيل اخالقی ابرقويی  1365/4/1
سعيد قمری  

ابوالفضل صادقيان  
محمد حسن پورحاصلی  

عاطفه اکرمی  
 

صدوق / نسيم رضوانشهر
مجيد کرمی مجومرد  1355/9/21

سيد حسين پوررضوي  
اکبر حاتميان  

حميدرضا رفيعي مجومرد  
مهدی کرمی مجومرد  

 
 اردكان / تلنگر

شهاب قانعی  1359/6/28
حسين قانعی  1357/9/20



ميالد قانعی  1365/5/30
رحمان دهقان منشادی  1365/11/9

بهزاد شفيع زاده  1365/3/11
 مهریز / كارگاه تجربه

مسلم زارع بيدکی  1358/9/15
محمد نعمتی  
عليرضا آرامی  

زهرا زارع بيدکی  
عليرضا زارع بيدکی  

 
 اردكان / طنز آوران

حسين مروتی شريف آباد  
آرزو دهستانی  

علی هاتفی اردکانی  
حميدرضا هاتفی اردکانی  

ابوالفضل پورچاپی اردکانی  
 

مهریز / تماشاخانه
محمدحسن ابويی مهريزی  1356/6/15

ابوالفضل ميروکيلی  
عاطفه ابويی مهريزی  

محمد حسن کشاورزی  
حسين ابوئی مهريزی  

 
 اردكان / شقایق

محمد علی زمانيان  1354/4/17
محمود کمالی  
يوسف بهجتی  

محمد رضا مهديزاده  
سيد مهدی طبائی  

 
یزد / آرسو

احسان زرين آبادی  
صادق نصيری  

عليرضا خورشيد نام  
مهرنوش مقيمی  

سيد حسين پيغمبری  
 

تفت / رویش
محدرسول شجاعی تفت  1340/7/5

الهه نظريان  
محسن فالح تفتی  
سيدولی عرب زاده  
مجتبی ملك ثابت  

  اردکان / ياس

افسانه زمانيان  
شاهپور زمانيان  1330/12/1

محمدعلی نصيری  
محمود فقرايی  
محمد درا گروه  

 
اشكذر / دانش پژوهان

احسان دهقانی  1366/6/30
امير حسين دهقانی  1371

فاطمه بمانی  
امين دهقانی  

ابوالفضل راسته   
 

صدوق / طلوع مهر
مصطفی دهقانی اشکذری  1358/6/10

جمال دهقانی اشکذری  1368/6/11
محمد حسن دهقانی اشکذری  

1363/8/15
نبی ايوبی اشکذری  1368/2/18

مصطفی سديدی اشکذری  
 

تفت / سفيران نير
محمدرضا دهقان نيری  1360/9/16

سجاد دهقان نيری  
محمد احمد نيری  

محمدحسن احمد نيری  
علی دهقان نيری  

 
ميبد / كوثر

سيد ابوالفضل دهقانی فيروز آبادی  
1336/2/3

عليرضا آقائی ميبدی دستيار  
سيد مهدی پور جعفری  

حاتم بحرانی پور  
نادر دهقانی فيروز آبادی  

 
ميبد / پيک یاس

احمد برزگر بفروئی  
محمدحسن حائری نسب  

مسلم برزگر بفروئی  
سعيد عليزاده  

مرضيه محمدی علی بيك  
 

خاتم / مهر
ذبيح اله محمودی ميمند  1350/6/1

اکبر عمادی هاشم آبادی  1353/1/1
عليرضا ثقفی ابرقوئی  1344/6/1

مجتبی ابوالحسنی هراتی  1357/7/1
زينب اسماعيل زاده 1364/1/1

 
یزد / باران

مرتضی کوراغلی  1335/5/5
حسن کوراغلی  1332/1/15
محمد فيروزگر 1348/1/21
علی هويدايی  1338/10/7

محمد رضا شوق الشعراء  1340/5/15
 

ميبد / آئينه
سيدناصر امامی ميبدی  1346/2/6

علی پايدار  1356/7/1
بيژن پروری  1350/7/3

کامران پروری  1350/7/3
محسن کريمی  1362/11/26

 
یزد / پتواژ

احمد ندافی مجومردی 1358/2/3
محمود دهقان هراتی  

مجتبی الله زاری  
عباس مالزينلی  

مجيد جواديان زاده  
 

 اردكان / ما
جواد کمال آبادی  1353/10/10

محمدجواد شاکر  
محسن فتاحی  

مريم نداف  
سعيد برخورداری   

 
یزد / كارگاه كوچک

محمد علی شکاری  1355/5/15
مهدی قانع  

محمد رضا ارکان  
فهيمه سهيلی  

علی اصغر باروتکوب زاده  
 

یزد / شيد
احمد شهرياری راد  1352/7/16

مهدی مالکی  1358/5/4
حکيمه مومنی  1354/2/30

وحيد ابوئی  1362/6/29
سيدمجتبی مديرطاهری   1361/6/26

 
یزد / اندیشه پویا

مهرداد جباری  1356/10/9
فاطمه دهقان  
محمد جباری  

مجيد عظيمی نيا  
کامران فرضی  

 
یزد / باهم

جعفر دل دل  
علي دهقانپور  

محمدرضا اسکندري  
مهدي محمدي  
ابراهيم سرداري 

 
بافق / فانوس شب

اميرعلی رسولی فرد  1357/9/11
محسن دهقان   

عباسعلی حاجی شمس الدينی  
امين رحيمی پور  
مهدی گلستانيان  

 
بافق / رسالت

سيد کاظم عباس زاده 
سيد محمد عباس زاده بافقی  

محمد رضا ناظمی بافقی  
سيد حسين عباس زاده بافقی  

علی اصغر موفق بافقی  
 

بافق / عرفان
روح اهلل کوشا مقدم  1360/6/30

داوود ناظمی نارگانی  
ابراهيم کارگران بافقی  

اسمعيل نيك دانش  
محمد علی دهقان شادکامی  

 

 اردكان / آرتا
حسين فتوحی اردکانی  1351/6/29

حسين پرند  1356/11/1
رضا زيدی  1373/4/23

علی کرکيان  1369/4/27
مرجان بهرمن  1379/8/12



هیئت مدیره
 شعب استانی

   آذربایجان شرقی
بابك نهرين : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 9121024267 0

1359/1/1
 احمد رجب پور : نائب رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09144037388  

1349/7/10
- رامين راستی : عضو - 09143185675 - 1349/6/29

- محمد دايی سرخابی : خزانه دار - 09144150213 - 1345/03/31

   استان آذربایجان غربی
 - محمد کاظمی : رئيس و عضو هيات رئيسه - 9149362883 0 

1360/1/21
- اميد خاکپور : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09144424203  

1357/5/12
- الهام حيدريان : خزانه دار و عضو - 09142655766 - 1366/10/4

- خالد حيدری : عضو - 09123935434 - 1337/11/12
- فردين ميالنی صدر : عضو - 09125758780 - 1344/1/1

   منطقه آزاد اروند 
 - سيدمحمد حسين مرعشی پور  : رييس و عضو هيات مديره   

1365/06/28 - 09359352738
 - محمدرضا قاسمی  : نايب رييس و عضو هيات مديره  - 09361758606  

1359/11/25
 - عبداله حليات  : خزانه دار و عضو هيات مديره  - 09163314481  

1351/09/15

   اصفهان
 - هوشنگ جمشيديان : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه 09133157571 

1339/5/2
- شهاب غزالی : خزانه دار و عضو - 09133110284 - 1355/3/25

- اسماعيل موحدی : عضو - 09133112474 - 1359/7/27
- منصور قربانی : عضو - 09133268144 - 1352/6/16

- محسن عرب زاده : عضو - 09131050067 - 1356/4/2

   اردبيل 
- سيدرضی محمودی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه 

1349/1/9 - 09145962294
 - جاويد رخشانی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09141528698 

1349/3/28
 - ناصر رهنما : عضو - 09141570236 - 1340/5/30

- نادر مهديلو : خزانه دار - 09143532921 - 1328/11/15

    البرز
 - داود فتحعلی بيگی  : رييس انجمن  - 09126461941 - 1329/3/10

 - کورش خزاعی اصل  : نائب رييس و عضو  - 09121083886  
1356/08/08

 - سينا شفيعی  : خزانه دار و عضو - 09383608122 - 1367/06/04
 - علی کوچکی  : بازرس - 09123681907 

 - ندا قربانيان  : عضو - 09355552540 - 1356/10/15

  ایالم
 - سعيد خيرالهی : رييس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09183428395 

 - 1359/5/15 -
 - مصطفی کوليوندی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09189413755 

 - 1362/5/2 -
 - محمد اکبريان کهره : خزانه دار و عضو - 09128661245 - 1363/6/30 

    بوشهر
 - جهانشير ياراحمدی : رئيس انجمن - 9394522125 - 1352/6/20  
 - احمدرضا قربانی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09380803944  

1348/6/18
 - عبدالحميد شعرانی : خزانه دار و عضو - 09173750841 - 1362/11/6 

 - سعيد بهمرد : عضو - 09173739254 - 1352/3/1



 - محمد مظفری : عضو - 09177743398 - 1353/3/1
 - ابراهيم شاکری مطلق : عضو - 09179063129 - 1356/6/16

   تهران
 - اميرحسين شفيعی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09361447002  

1363/6/22
 - خيام وقار کاشانی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09120215345  

 1360/5/8
 - هومن رهنمون : خزانه دار و عضو - 09397355066 - 1348/11/28

 - محمدحسين ميربابا : عضو - 09123936095 - 1359/6/1 - 
 - عليرضا ترامشلو : عضو  - 09354579642 - 1359/6/30

    چهارمحال و بختياری
  - فرشيد بزرگ نيا : رئيس انجمن  و عضو هيات رئيسه - 9162409011  

 1353/2/4
 - اکبر دانيالی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09133829550 

 1355/10/1
 - قاسم اسماعيلی : خزانه دار و عضو - 09139836948 - 1353/11/15 

   خراسان جنوبی
 - علی شريفی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه 

1344/4/1 - 09157401099 
 - صابر رنجبر : عضو - 09368169164 - 1366/01/26
 - محمد زهرايی : عضو  - 09155611609 - 1355/7/1

 - مهدی رحيمی : بازرس - 09155611000 - 1353/01/01
 - مهدی مسروری : خزانه دار - 09151635318 - 1366/06/04

   خراسان رضوی
 - سيدجواد اشکذری : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه -

 1353/1/1 - 09155188192 
 - محمد حسن زاده : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09153322740  

1346/1/15
 - احمدرضا افشاری : خزانه دار و عضو - 09151580995 - 1357/5/21

 - عليرضا اسدی : عضو - 09301074038 - 1356/6/20  
 - علی روحی : عضو - 09151106146 - 1352/3/1  

 - سيدمحسن مصطفی زاده : بازرس - 09153106233 - 1335/7/5

   خراسان شمالی
 - امين فرحی:  رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09155852014  

  1353/2/20
 - مهدی کشميری : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09157191660  

  1360/6/30
 - احسان کمالی : خزانه دار و عضو - 09036936880 - 1358/10/7

   خوزستان
 - محمد ياقوت پور: رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09161424138  

1357/6/11
- ساسان شکوريان : نائب رئيس  و عضو هيات رئيسه - 09166732053  

1356/6/28
- عبدالمحمد نعناع کار : خزانه دار - 09163434003 - 1334/2/6

- حميدرضا ساالروند : عضو - 09168383077 - 1355/6/20
- مهرداد بهراد : عضو - 09166164045 - 1366/6/30

   زنجان
 - حسن نجفی :  رئيس انجمن  - 9125417458 - 1358/1/1

- امير سهامی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09126412208  
1340/4/25

- حميد قزلباش : خزانه دار و عضو - 09192414864 - 1356/8/20
- صفرعلی کريمی : عضو - 09125426810 - 1328/3/9

    سمنان
 - رحيم موسوی  : رييس انجمن - 09123316629 - 1334/1/13

 - عليرضا مداح  : نائب رييس و عضو - 09128962254 - 1354/02/24
 - حسين نصيری  : خزانه دار و عضو - 09358146060 - 1359/06/01

 - بابك صبوری  : عضو - 09154955624 - 1356/02/17

    سيستان و بلوچستان
 - عليرضا سلمان نژاد - 09151413385 - 1352/3/20

   فارس
-حميد وامق - 09173102915 - 1353/1/25

   قزوین
  - ناصر ايزدفر - 09126811934 - 1335/1/27

  قشم 
حسن پاروکش صياد - 9172297074 - 1351/7/1

   قم
 - اصغر نوبخت : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09122521142  

1337/4/10
- علی فرحناك : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه - 09121510422  

1352/1/1
 - ابوالفضل صادق : خزانه دار و عضو - 09192931950 - 1349/7/2

   كردستان
 - عبيد رستمی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه - 09183734939  

1349/4/1
 - فاتح بادپروا : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1350/5/20 - 09183750841 
 - مازيار قبادی : خزانه دار و عضو - 09188711992 - 1352/7/1

 - محمد زارع زاده : عضو - 09183740409 - 1339/10/1
 - فريدون حامدی : عضو - 09187742844 - 1353/1/8



   كرمان
 - حميدرضا کاشانی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه- 1347/5/1

 - اميرحسين طاهری : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه  - 1355/6/14
 - مرتضی رشيد صالحی : عضو  - 1368/8/25

 - عبدالرضا قراری  : عضو  - 1347/5/9
 - الياس  ساردويی نسب : عضو - 1353/3/8

  كرمان جنوب
 - ابراهيم عادلی  : رييس و عضو هيات رئيسه

1354/2/2 - 09137450081
 - مهرداد بهزادی  : نايب رييس و عضو هيات رئيسه  

1349/1/23 - 09135023717 
 - محمد اله توکلی  : عضو هيات رئيسه و خزانه دار

1358/3/1 - 09368072120

   كرمانشاه
 - محمدرضا درند : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه

1356/4/27 - 09188365633 
 - نيلوفر قلعه شاخانی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1341/10/24 - 09183366080 
  - حسين نادری : خزانه دار و عضو 
1361/12/14 - 09355129246 

   كهگيلویه و بویراحمد
 - اردشير کيانی - 09179178389 - 1344/12/27

   گلستان
 - محمدحسن رستمانی  : رييس انجمن و عضو 

1329/1/5 - 09113714890 
 - سيدمهدی صمدی  :  نائب رييس و عضو 

1360/2/1 - 09119650501 
 - مرتضی ملك محمودی  : خزانه دار  و عضو 

1350/1/3 - 09119626249 

   گيالن
 - محسن محبوب بشری  :  رييس انجمن و عضو  

1344/1/1 - 09111352284 
 - محمدعلی صادق حسنی  : نائب رييس و عضو  

1341/11/21 - 09111449735 
 - محمد پورجعفری  : عضو  - 09368703280 - 1360/8/21

 - حديث نيکرو  :  عضو  - 09111359765 - 1358/6/30
 - حسين گلی احمد گورابی  : عضو  - 09214076112 - 1357/6/11

   لرستان
 - فرزاد زيدی نژاد : رئيس  و عضو هيات رئيسه 

1345/2/2 - 09163676227 
  - محسن لك : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1362/11/9 - 09166664797 
 - مسلم صالحی : خزانه دار و عضو - 09194266356 - 1360/3/15

 - غالمرضا فريد : عضو - 09163654861 - 1338/1/1
 - عليرضا بيگلری : عضو - 09163640041 - 1344/5/3

    مازندران
 - ميثم زندی : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه 

1359/5/3 - 09113950669 
 - محمد منصوری : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1334/3/7 - 09113530936 
 - محسن اردشير بهرستانی - 09112123819 - 1360/6/26

 - عليرضا قنبری سروينه باغی : خزانه دار و عضو 
1353/1/13 - 09364364814 

   مركزی
 - خداداد خدام : رئيس انجمن  و عضو هيات رئيسه 

1353/11/10 - 09183615451 
 - مهدی محمدی : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1357/12/24 - 09392210237 
 - شهرام سلطانی : عضو - 09363536262 - 1363/7/3

 - خليل اله خسرو بيگی : عضو - 09187617514 - 1361/3/16
 - غالمرضا يونس فرد : عضو - 09188632009 - 1359/11/16

   همدان
 - سهراب نيك فرجاد : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه 

1338/1/2 - 09183151468 
 - محمد قاسمی - 09390079603 - 1359/7/1

 - سعيد باغبانی نير - 09183197371 - 1350/2/27
 - مريم رازانی : خزانه دار و عضو - 09188187563 - 1332/9/7

   یزد
 - محمدرضا صاحب جالل : رئيس انجمن و عضو هيات رئيسه  

1344/8/30 - 09133534744
 - عليرضا خورشيدنام : نائب رئيس و عضو هيات رئيسه 

1352/3/20 - 09133514157 
 - مسلم زارع : عضو - 09132510141 - 1358/9/15

 - شهاب قانعی : عضو - 09131513382 - 1359/6/28
 - جعفر دل دل : عضو - 09133504251 - 1356/7/1

 - محمدرضا ابوالحسنی : خزانه دار
1338/11/15 - 09131521885

    هرمزگان
 - حسين کريمی پور  : رييس انجمن و عضو  - 09171587446 - 1355/1/1

 - علی رحيمی شهواری  :  نائب رييس و عضو  - 09339016460 - 1357/12/1
 - زهرا جانسار  : خزانه دار  - 09307617003 - 1363/1/26
 - صالح صالح زاده  : عضو - 09367760018 - 1362/1/29

هیئت مدیره شعب استانی



  تهران

ارغنون 
نشانی : خيابان نوفل لو شاتو - بعد از خيابان 

رازی - بن بست زيبا - پالك 1 
تلفن : 6187598 6

ظرفيت : 110

استاد مشایخی 
مدير: شاهين چگينی 

نشانی : ضلع شمال غربی چهارراه وليعصر  
پالك 1478- طبقه همکف 

تلفن : 66976468-66976475
 1498169-0912 66979471

ظرفيت : 51

آفتاب 
مدير: ليال مدن پور  

نشانی : بلوار آفريقا - نرسيده به چهارراه جهان 
کودك - کوچه کمال - پالك 2 

تلفن : 88780640  
ظرفيت : 100

باران 
مدير: خيام وقار کاشانی 

نشانی : خيابان فلسطين - پايين تر از انقالب  
پالك 292 

تلفن : 66176812 0936- 3493633 
ظرفيت : 120

بازیگاه
 مدير: داود نامور

 نشــانی : ميدان وليعصر - بلوار کشــاورز - خ 
کبکانيــان - کوچه مرتضــی زاده - پالك 12 

تلفن : 88963180 6185338-0912 
ظرفيت : 45-40

پاليز 
مدير: علی پاليزدار 

نشانی : خيابان کريمخان زند - خيابان استاد 
نجات اللهی - خيابان سپند غربی - پالك 69 

تلفن : 88909388- 9121041707 
ظرفيت : 180

پانيذ 
مدير: رکسانا خلوتی 

نشانی : بزرگراه رسالت - بين تقاطع رشيد و 
زرين - پالك 178 - طبقه دوم - واحد 10 

تلفن : 9123877961-77052633 

پایتخت 
نشانی : خيابان طالقانی - بين فريمان و 

سرپرست - جنب درمانگاه آلرژی 
ظرفيت : 140

پندار 
مدير: کيانوش هاشم بابادی 

نشانی : خيابان نجات اللهی - بعد از فالحی پور 
- طبقه فوقانی آژانس هواپيمايی - سالن پندار 
تلفن :  09374069982-09127037849 

ظرفيت : 50

تتماج 
مدير: حميد اصغری تتماج 

نشانی : خيابان طالقانی - خيابان بهار شمالی - 
کوچه يزدان نياز - پالك 43 - طبقه 3 
تلفن : 9125043346-77501973 

ظرفيت : 40

هامون 
مدير: يوسف رضا مند 

نشانی : خيابان ميرداماد - بين ميدان محسنی 
و خيابان شريعتی - خيابان رودبار غربی 
جنوبی - پالك 16 - واحد 1- کد پستی 

 154675111
تلفن : 22227091 3135274-0912 

ظرفيت : 100
عمارت روبرو 

مدير: هومن معمار پناهی
 نشانی : خيابان انقالب - چهارراه وليعصر 

جنب بانك شهر - بن بست کيانپور - پالك 7  
تلفن :  09128494314 

تماشاخانه های خصوصی
استان ها



دا 
مدير: کسری شاهينی 

نشانی : ميدان فاطمی - ابتدای خ شهيد گمنام 
خ شهيد جهان مهر- پالك 26 

تلفن : 88016074 8671677-0935 
ظرفيت : 40

دراما 
مدير: محمد يوسفی 

نشانی : فلسطين جنوبی - خ لبافی نژاد - کوچه 
زحل - بن بست اول - پالك 2 - طبقه اول 
تلفن : 66176802-66176814 0912

ظرفيت : 50

سه نقطه  
مدير: محمدحسن نجفی 

نشانی : ميدان وليعصر - بلوار کشاورز 
 خ کبکانيان - کوچه مرتضی زاده - طبقه همکف  

تلفن : 88952384 3027921-0912 
ظرفيت : 40- 45

فانوس 
مدير: مرتضی يونس زاده 

نشانی : ضلع شمال شرقی هفت تير - جنب 
فروشگاه ياس - کوچه آذری - پالك 25 - طبقه 

اول 
تلفن : 88319270 3949326-0912 

ظرفيت : 50

فنی زاده 
مدير: مهدی علی نژاد 

نشانی : خيابان انقالب - ابتدای خيابان استاد نجات 
اللهی )ويال( - کوچه مراغه - پالك2 

 طبقه 3 
تلفن : 88808017- 88944078  

 09123669960
ظرفيت : 40

مستقل تهران 
مدير: مصطفی کوشکی 

نشانی : خيابان جمهوری - خيابان رازی 
 پالك 50 

ظرفيت : 165
مكتب تهران 

مدير: جالل تهرانی 
نشانی : خيابان کريمخان زند - خيابان شهيد 

عضدی )آبان جنوبی( - کوچه کيوان - پالك 8 
تلفن : 88891512 4602154-0930 

ظرفيت : 30

همای سعادت
 مدير: سعيد دولتی 

نشانی : آيت اهلل کاشانی - زير پل شهيد باکری  
جنب بانك پارسيان - پالك 261 - طبقه4 

 واحد 5 
تلفن : 44353050-44361504 0912

ظرفيت : 80

شهرزاد 
مدير: شهرزاد جعفری 

نشانی : خيابان حافظ- خيابان نوفل لوشاتو 
 پالك 74 

تلفن : 66751046-66760530   

شانو 
مدير: قطب الدين صادقی 

نشانی : خيابان وصال شيرازی - تقاطع خيابان 
طالقانی - کوچه بهنام )فرهنگی( - پالك 3 

تلفن : 88963947   

پرویز پرستویی 
نشانی : خيابان نجات اللهی - کوچه مراغه - پالك 

2- طبقه 3 
تلفن : 88808018   

    اردبيل
تاالر ماسک سفيد 

سرعين / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 650/ تلفن :  04522222224

تاالر هتل الله 
سرعين / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 408/ تلفن : 4532223263

تاالر هتل شمس
 سرعين / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 450/ تلفن : 4522224501

تاالر پل معلق 
مشگين شهر / مالك : بخش خصوصی

 تعدادصندلی : 400/ تلفن : 4532550013

تاالر سينما حافظ 
اردبيل / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 300/ تلفن :  045 771 22 02

   البرز

پالتو وندا نگار
 کرج / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 45
/ تلفن : 2632524747

پالتو آموزشگاه عصر جدید 
کرج / مالك : خصوصی / تعداد صندلی : 45 

تلفن : 2632241349
تاالر فانوس هنر- مهرشهر 

کرج  / مالك : خصوصی  
تعداد صندلی : 50/ تلفن : 2633342140

تاالر آموزشگاه خانه تئاتر البرز
 کرج / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 35/ تلفن : 2634413042

پالتوی هفت هنر 
کرج / مالك : خصوصی  

تعداد صندلی : 50/ تلفن : 2634435550

تماشاخانه های خصوصی استان ها



   خراسان رضوی

تماشاخانه شمایل
مدير: حجت طباطبايی

ظرفيت: 90 نفر
نشانی: مشهد- خيابان سناباد- بين سناباد 45 و 

47 - پالك 391/1 
تلفن: 05138465523 -  09153114292

تأسيس: 1389

تئاتر مستقل
مدير: عادل توکلی

ظرفيت: 70 نفر
نشانی: مشهد- بلوار وکيل آباد- وکيل آباد 37

قائم مقام فراهانی 5- پالك 59/1 
تلفن: 05138923543- 09151179101

تأسيس: 1393

تاالر همدم
مشــهد / مالك: خصوصی / تعــداد صندلی: 150 / 

تلفن: 05137112113

تماشاخانه شمایل
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 80 / تلفن: 

05138465523

 تاالر پستو
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 90

تاالر انوشيروان ارجمند
مشهد / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 90

    خراسان جنوبی
 تاالر ستاره كویر

طبس / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 240

    خراسان شمالی

تماشاخانه ميم
مدير: حسن عابدی

ظرفيت: 60 نفر
نشانی: بجنورد- بلوار مدرس- بين چهارراه شهيد 

فهميده و دانش آموز- نبش رستوران هزار و 
يك شب 

تلفن: 09151841386
تأسيس: 1389

تاالر هتل داریوش  
بجنورد  / مالك :  خصوصــی / تعداد صندلی : 665/ 

تلفن : 5832423942

   خوزستان
تماشاخانه چهارسو

مدير: ساسان شکوريان
ظرفيت: 50 نفر

نشانی: بهبهان- ميدان محسنی- فرهنگسرای 
بهبهانيان- درب پشتی

تلفن: 0615272803- 06152722014
09165082053

تأسيس: 1389

تماشاخانه قاف
مدير: ايوب بختياری

ظرفيت: 70 نفر
نشانی: اهواز- کيان پارس- ساختمان قاف

تلفن: 09394109361
تأسيس: 1394

    زنجان

تئاتر بهاران
مدير: ساسان قجر
ظرفيت: 100 نفر

نشانی: زنجان- خيابان جاويد- روبروی پارك 
انديشه- جنب اتوگالری ايران زمين- پالك 144/1

تلفن: 02433338951-  09377963466
تأسيس: 1394

    سمنان
تاالر آفرینش

مدير: سيدرحيم موسوی
ظرفيت: 207 نفر

نشانی: سمنان- ميدان مطهری- تاالر آفرينش
تلفن: 09123316629- 02333350777

تأسيس: 1390

    فارس
تاالر احسان

شيراز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 383

   قم
تماشاخانه اسوه

مدير: محمد عرفان منش
ظرفيت: 60 نفر

نشانی: قم- 45 متری صدوق- 30 متری قائم
نبش کوچه 3

تلفن: 02532901557-تأسيس: 1391

آمفی تئاتر ونوس  
قم  /  مالك  :  خصوصی  /  تعداد صندلی  :  300  

تلفن  :  9121531760 

    قزوین
تاالر سينما مهتاب 

قزويــن / مالك : خصوصی / تعــداد صندلی : 198/ 
تلفن : 2833223046

   كرمان

تماشاخانه موج نو
مدير: مهدی بذرافشان دقاقين

ظرفيت: 80 نفر
نشانی: کرمان- خيابان احمدی- نرسيده به 

چهارراه احمدی- سمت چپ 
تلفن: 09133876431-تأسيس: 1392



تماشاخانه های خصوصی استان ها

مجموعه تماشــاخانه های یادگاران صنعتی 
)هيئت امنایی(

مدير: يداله آقاعباسی
نشانی: کرمان- خيابان شهيد بهشتی- جنب اداره 

بهزيستی
تلفن: 09131420349

تاالر اصلی
ظرفيت: 300 نفر
تأسيس: 1392 

تاالر همایون صنعتی
ظرفيت: 120 نفر 

تأسيس: 1394 
كارگاه نمایش 
ظرفيت: 50 نفر
تأسيس: 1394

تماشاخانه موج نو
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 60

 تماشاخانه علی كهن
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 40

 تاالر علی اكبر صنعتی
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 150

تاالر فارابی
کرمان / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 450

    گلستان
تماشاخانه آرشه

مدير: مصطفی جمال ليوانی
ظرفيت: 45 نفر

نشانی: گرگان- خيابان سرخواجه هفت
تلفن: 09361487168-تأسيس: 1393

تماشاخانه شكرستان
مدير: مريم شاکری

ظرفيت: 70 نفر
نشانی: گرگان- جاده نهارخوران- روبروی مينا گل

تلفن: 09395108197
تأسيس: 1394

   گيالن
آموزشگاه هنرهای نمایشی افرا

مدير: مهرداد هنرمند
ظرفيت: 35

نشانی: رشت- خيابان سعدی- جنب بازار روز
ساختمان افرا

تلفن: 09111366129- 01333238689
تأسيس: 1392

آموزشگاه سيمرغ )پالتو نصر(
مدير: محب عليزاده

ظرفيت: 60
نشانی: رشت - خيابان استد سرا- خيابان مهر 

شريف- پالك 11
تلفن: 09119275126- 01333265706

تأسيس: 1391

 سينما تئاتر هفت
مدير: علی حلبی

ظرفيت: 50
نشانی: رشت- ميدان شهيد انصاری- ابتدای 

خيابان گلسار
تلفن: 09113885199 

تأسيس: 1392

سالن شهرداری
مدير:شهرداری و محمد پور جعفری

ظرفيت:60 نفر
نشانی: رشت - ميدان شــهرداری - خيابان سعدی 
- روبروی مجتمع خاتم االنبيا - خانه فرهنگ و هنر

تلفن: 09368703280

    مازندران

تماشاخانه شهرتئاتر جاوید
مدير: محبوبه ارميانی

ظرفيت: 40 نفر
نشانی: ساری- خيابان زينبيه- پالك 1396

تلفن: 09395283956
تأسيس: 1391

 خانه فيلم شيدایی
مدير: حسين شيدايی فر

ظرفيت: 50 نفر
نشانی: ساری- خيابان فرهنگ- کوچه فرهنگ 4

تلفن: 09111591348
تأسيس: 1394

تماشاخانه ابوالحسنی
مدير: سپيده زين العابدينی

ظرفيت: 40 نفر 
نشانی: بابل- خيابان مدرس- نيلوفر 11

ساختمان کارسايش حسن پور
تلفن: 09113130497

تأسيس: 1394

تماشاخانه گره
مدير: علی کشاورزيان

ظرفيت: 40 نفر
نشانی: بهشهر- خيابان امام خمينی )ره(- جنب 

سينما بهمن
تلفن: 09352672708

تأسيس: 1392

تماشاخانه ماسک
مدير: مجيد شعاعی

ظرفيت: 30 نفر
نشانی: آمل- خيابان هراز - آفتاب 28

تلفن: 09392764126 تأسيس: 1394

آمفی تئاتر
رامسر / مالك: خصوصی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 3592

   یزد

تاالر آموزشكده شهيد بهشتی
 اردکان / مالك : خصوصی / تعداد صندلی : 500

تلفن : 3516242771



مجموعه تئاترشــهر هشــتم بهمن ماه ســال 
1351 تأســيس شد.ســاختمان مدور آن يکی 
از شــاهکارهای معماری معاصرايران به شــمار 

می رود.
نمای گنبد نيــم مدور بام و ســتون های قرينه 
اطــراف آن از دور چــون خيمــه ای بر محوطه 
سنگ فرش گســترده پارك دانشجو قوام يافته 
چنانکه يادآور تابلوی تکيه دولت اثر کمال الملك 
است. بافت ظاهری بنا و ساختمان آن شبيه برج 
طغرل در شهرری به نظر می رسد. ديوار بيرونی، 
ترکيب انتزاعی و زيبای کاشی فيروزه ای و سبز و 
آجر به شکل برجسته، يادآور نشانه های معماری 

دوره ايلخانيان است.
فضاهای داخلی بنا با پيچ وخم های هندسی شايد 
بر کاربرد دايره و رازگونگی آن در فرهنگ و هنر 
ايرانــی تأکيد می کند که در پــالن دايره ای آن 
بارزترين نمود را دارد. مســاحت بستر طرح اين 
بنا 3 هزار مترمربع و مساحت زيربنای آن 5 هزار 
و 600 مترمربع اســت. با توجه به پالن دايره ای 
شــکل اين بنا، قطر تقريبی بدنــه آن 34 متر و 

ارتفاع تئاتر شهر 15 متر است.
ساخت اين مجموعه در ســال 1346 بر اساس 
طرحی از بيــژن انصاری و با نظــارت مهندس 
ســردار افخمی آغاز و در هشــتم بهمن 1351 

افتتاح شد.
تاالرهــای مجموعه تئاتر شــهر در حال حاضر 
شامل »تاالر اصلی« در طبقه همکف، تاالرهای 
»چهارسو«، »قشقايی«، »سايه« و »پالتو اجرا« 

در طبقه زيرين است.

علی رفيعی، فخرالدين انوار، ســيد محمدرضا 
آل محمد، نادر خوشــدل، فريــدون علياری، 
ميرمحمود موســوی، مهدی حجــت، صادق 
هاتفی، ســيد مهدی ميردانش، مجيد جعفری، 
حســين پاکــدل، مجيــد شــريف خدايی، 
حسين پارســايی، محمدعلی خبری، شهريار 
رشيدعلی پور، جواد افشين نژاد، حسين راضی، 
مهرداد رايانی مخصوص، محمد حيدری، سيد 
صادق موســوی، اتابك نادری، پريســا مقتدی 
و پيمان شــريعتی ازجمله افــرادی بودند که از 
آغاز فعاليت های اين مجموعه تاکنون به عنوان 

سرپرست يا مدير حضور داشتند.
بخش های مختلف اين مجموعه شامل واحدهای 
نور، صدا، چهره پردازی، آکسســوار، حمل ونقل 
دکور، صحنه، فروشگاه کتاب، تدارکات، خدمات، 
کافه تريا، تلفنخانه، تأسيســات، نقاشــی، برق، 
معاونت فنی، معاونت اداری مالی، روابط عمومی، 
حراســت، اداری و دبيرخانــه، مديريت تاالرها، 
هماهنگی، گيشــه و مديريت است که به تناوب 
تقســيم وظايف در طبقات مختلــف پذيرای 

مراجعين هستند.
در طبقه چهــارم اين مجموعه نيــز کتابخانه 
تخصصی و مرکز اسناد هنرهای نمايشی کشور 
قرار دارد که ســال های گذشته به همت منصور 
خلج پژوهشــگر و مدرس تئاتر ســامان يافت. 
»تاالر مشــاهير تئاتر ايران« هم پس از بازسازی 
ســال 86 مجموعه به جای »تاالر شــماره 2« 
مجموعه ساخته شد که در سال های اخير ميزبان 

ميزگردهای، نشست های تخصصی است.

مجموعه 
تئاتر  شهر



تماشاخانه سنگلج با زيربنايی به مساحت 1034 مترمربع از مهرماه 1344 
برابر با آغاز اولين جشنواره ی نمايش های ايرانی به صورت رسمی در ضلع 

جنوبی پارك شهر افتتاح شد. 
در ســال های ابتدايی نمايش های مجموعه با استقرار شش گروِه نمايشی 
توليد می شد که وابسته به اداره هنرهای دراماتيك بودند. نام اين گروه ها 

»هنر ملی«، »امروز«، »ميترا«، »شهر«، »جوان« و »مردم« بود.
در ســال های اوليه فعاليت جمــع کثيری از هنرمنــدان ازجمله عباس 
جوانمــرد، علی نصيريان، داود رشــيدی، عزت ا... انتظامــی، جعفر والی، 
جمشيد مشايخی، بهرام بيضايی، اکبر رادی، غالمحسين ساعدی، خليل 
موحد ديلمقانی، رکن الدين خســروی، محمود اســتادمحمد و ... نمايش 

های خود را در اين سالن به روی صحنه برده اند. 
ايــن مجموعه که هم اکنون زيــر نظر اداره کل هنرهای نمايشــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی فعاليت می کند در شــهريورماه 1386 مورد 
بازسازی اساسی قرار گرفت. در طی بازسازی قسمت اداری، سالن نمايش، 

صحنه و سالن انتظار کاماًل تغيير يافت و در روز 16 بهمن 1387 همزمان با 
بيست و ششمين جشنواره بين المللی تئاتر فجر تهران و در زمان مديريت 

اتابك نادری بازگشايی شد.
اين تماشاخانه از سال 1394 و با مديريت علی عابدی با تمرکز بر دو رويکرد 
فعاليت خود را پی گرفت. گســتره  تعريِف نمايش ايرانی در نگاه مديريت 
حال حاضر وســيع تر شــد ومديريت فعلی نواقص موجوِد تماشــاخانه را 
نيزبرطرف کرد . در اين دوره فضای پشــت صحنه ی تماشــاخانه شــامل 
اتاق های بازيگران، گريم و ... کاماًل نوســازی و تجهيز شد. دستگاه هواساز 
مجموعه به مکان مناسبی انتقال يافت. سيستم صوتی و نوری تماشاخانه 
به روز و استاندارد شد. متناسب با قدمت تماشــاخانه فضای سالن انتظار 
بهينه و کاربردی شــد. نمای بيرونی تماشــاخانه از هر دو سمت نوسازی 

و متناسب شد. 
حضور در يکی از قديمی ترين تماشــاخانه های تهران برای عالقمندان و 

حرفه ای های عرصه نمايش همواره جذاب و خاطره انگيز است . 

تماشاخانه  سنگلج



خانه نمایش 

خانه نمايش اداره تئاتر يکی از قديمی ترين ســالن های اجرای 
نمايش اســت که با قدمتی حدود 6 دهه فعاليــت، نمايش های 

زيادی در آن اجراشده است.
خانه نمايش چه زمانی که در ســاختمان اصلی واقع در خيابان 
انقالب ميدان فردوسی خيابان پارس قرار داشت و چه امروزکه در 
ساختمان جديد در خيابان انقالب خيابان موسوی کوچه محمد 
آقا پالك 34 واقع شده، گروه های نمايشی زيادی را ميزبانی کرده 
است. هنرمندان برجســته وگروه های با سابقه بسياری که برای 
تمريــن تئاتر و اجرای عمومی به اين ســالن آمــده اند همچون 

مخاطبين آثار همواره از اين سالن خاطره خوشی دارند.
از ويژگی های خانه نمايش بلك باکس بودن ســالن آن 
اســت که صحنه ای با عمق هفت و عرض چهار و نيم متر 

دارد . ظرفيت تماشاگر آن 50 نفر است.
خانه نمايش همه روزه ميزبان دو نمايش اســت که 

در نوبت عصرها اجرا می شوند.



تاالر هنــر به عنوان تنها ســالن مرکز 
هنرهــای نمايشــی کــه به صــورت 
حرفه ای به اجراهای کودك و نوجوان 
اختصاص دارد واقع در منطقه 7 تهران، 
خيابان شــهيد مفتح، خيابان ورزنده 

است.
 اين تاالر در حدود سال 1340 ساخته 
شــد و از ســال 1377 به عنوان مرکز 
ويژه نمايش های عروســکی و کودك 
و نوجوان شــناخته شــد. اين سالن با 
گنجايش 300 نفر دارای صحنه ثابت 

با امکانات نوری و صوتی است.
ســاليانه در حدود 15 گروه حرفه ای 
نمايش در اين سالن به اجرای نمايش 
می پردازند و بيش از 45000 تماشاگر 
از اجراها ديــدن می کنند. هنرمندانی 
ازجمله رضا فياضی، حســن دادشکر، 

رضــا بابك، ســيمين اميريــان، زهرا 
صبری، مريم کاظمــی، آزاده انصاری 
و شــيوا مســعودی در اين تاالر اجرا 

داشته اند.
از آغاز دوره جديــد فعاليت تاالر هنر 
بهروز غريب پــور، علی پويان، محمود 
عطار، ســيد صادق موســوی، شهرام 
کرمی و پريســا مقتدی مديريت تاالر 

هنر را بر عهده داشته اند.
بســياری ازپدر و مادرانی کــه امروز 
تماشــای  بــرای  را  فرزندانشــان 
نمايش هــای روی صحنــه می آورند 
کــودکان ديروز هســتند که مخاطب 
اصلی نمايش های تــاالر هنر بوده اند. 
کــودکان در اين تاالر تماشــای يك 
نمايش مناســب، شاد و مفرح را تجربه 

می کنند. 

تاالر هنر



استان آذربایجان شرقی
 

تاالر ميرزا جعفر قراچه داغی 
اهر / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی /

 تعداد صندلی : 250/ تلفن : 4144341345

پالتو استاد محب اهری
 اهر / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی /

 تعداد صندلی : بی جا/ تلفن : 4144341345

تاالر اجتماعات شهيد مطهری
 اهر / مالك : آموزش و پرورش / 

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 4144224771

تاالر شيخ شهاب 
اهر / مالك : نهاد کتابخانه هــا / تعداد صندلی : 80/ 

تلفن : 4144341345

تاالر سينما قدس  
اهر / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 210 

تلفن : 4144232401

تاالر تبليغات اسالمی
 اهر / مالك : سازمان تبليغات اسالمی /

 تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4135252003
تاالر دانشگاه آزاد اسالمی

 اهر / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی /
 تعداد صندلی : 250/ تلفن : 4144232163

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
آذرشــهر / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / 

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 4134224100

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بســتان آباد / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 198/ تلفن : 4143331272

تاالر مجتمع فرهنگی هنری چمران 
بناب / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 314/ تلفن : 4137734772

تاالر مرکز فرهنگی هنری
 بناب / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 155/ تلفن : 4137734772

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
 بناب / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی / 

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4137738893

تاالر دانشگاه سراسری
 بناب / مالك : دانشگاه سراسری /

 تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4137738180

تاالر کانون فرهنگی 
 بناب / مالك : آموزش و پرورش / 

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 4137744158

تاالر سپاه پاسداران 
بناب / مالك : سپاه پاسداران 

 تعداد صندلی : 150/ تلفن : 414799327
تئاترشهر-تاالر اصلی )تربيت( 

تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی / 
تعداد صندلی : 212/ تلفن : 4135243112

تئاتر شهر- تاالر استاد صادقی
  تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی / 

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 4135243112

تئاتر شهر- تاالر استاد پاياب  
تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 50/ تلفن : 4135243112

تئاترشهر-تاالر قبه  زرين 
تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

تعداد صندلی : بی جا/ تلفن : 4135243112

تاالر استاد صيامی مجتمع 22 بهمن
 تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 267/ تلفن : 413281672

تاالر اقباآلذر مجتمع29 بهمن
 تبريز / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 361/ تلفن : 4133329060

پالتو هنرستان هنرهای زيبای ميرك
 تبريز / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 40/ تلفن : 4134429119

تاالر بيگجه خوانی  هنرستان اقبال آذر
 تبريز / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 178/ تلفن : 4134410141

 تاالر کمال الدين بهزاد-خانه هنر
 تبريز / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 280/ تلفن : 4132844953

تاالر کمال  الدين بهزاد
 تبريز / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 280/ تلفن : 4132844953

تاالرهای  استان ها

ضميمه پيش رو به معرفی تاالرهای دولتی اســتان ها 
در ســال 1397 می پردازد، اطالعات الزم در خصوص 
17 استان بر اساس فرهنگ جامع تماشاخانه های ایران 

نوشته ناصر حبيبيان و غزال رحمانپور ارائه می شود.
این استان ها عبارت اند از آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبيل، البرز، ایالم، تهران، خراســان شمالی، 
زنجان، قزوین، قم، كردســتان، كرمانشــاه، گلستان، 

گيالن، لرستان، همدان و یزد.

این پژوهش كه بر اساس مشــاهده و بازدید تاالرهای 
نمایشی انجام شــده به معرفی اماكن اجرای نمایش در 
سطح كشور پرداخته است، بيش از 90 درصد از یافته های 
فرهنگ جامع تماشــاخانه های ایران بر اساس پژوهش 
ميدانی و باقی آن با مراجعه به اسناد و كتابخانه ها و مراجع 
معتبر تهيه شده است. پيش ازاین اطالعاتی با جامعيت 
پژوهش حاضر از تماشــاخانه های كشور وجود نداشته 

است.



پالتو رادی 
تبريز / مالك : دانشگاه نبی اکرم تبريز

 تعدادصندلی : 60/ تلفن : 4134421999

تاالر خاقانی- خانه فرهنگ تبريز
 تبريز / مالك : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 4133352281

تاالر دکتر مبين 
تبريز / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 200 

تلفن : 414779432

تاالر معلم 
تبريز / مالك : آموزش و پرورش / 

تعداد صندلی : 720/ تلفن : 4135542881

تاالر وحدت 
تبريز / مالك : دانشگاه سراسری تبريز

 تعدادصندلی : 800/ تلفن : 4133393599

مجتمع رفاهی پتروشيمی 
تبريز / مالك : پتروشيمی / تعداد صندلی : 600/ تلفن 

4134280000 :

تاالر همايشهای بين المللی سرباز
 تبريز / مالك : ارتش / تعداد صندلی : 700

/ تلفن : 4115417775

تاالر سازمان تبليغات 
تبريز / مالك : سازمان تبليغات / 

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4135252003

تاالر انديشه 
تبريز / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 400/ تلفن : 

4155460413

تاالر الغدير 
تبريز / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 500/ تلفن : 

4155460413

تاالر شايان مهر
 تبريز / مالك : علوم پزشــکی / تعــداد صندلی : 400/ 

تلفن : 4133355921

تاالر مصلی 
تبريز / مالك : ستاد اقامه نماز

 تعدادصندلی : 1500/ تلفن : 4135260400

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
  جلفا / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 200/ تلفن : 4142053123

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
خسروشــهر / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / 

تعداد صندلی : 220/ تلفن : 4132666744

تاالرمجتمع فرهنگی هنری سراب
 سراب / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 149/ تلفن : 4143233885

تاالر آموزش و پرورش 
سراب / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 300/ تلفن : 4143223041

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
 سراب / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی : 90/ تلفن : 4143223232

تاالر تبليغات اسالمی 
سراب / مالك : تبليغات اسالمی

 تعدادصندلی : 50/ تلفن : 4143222722

تاالر شبکه بهداشت 
سراب / مالك : علوم پزشــکی / تعداد صندلی : 300/ 

تلفن : 4143228502

مجتمع فرهنگی شبستر 
شبســتر / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 150/ تلفن : 412224055

تاالر مجتمع فرهنگی هنری  
عجبشير / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 160/ تلفن : 4137631003

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
 کليبر / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4144440551

تاالر صوفی 
مراغه / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 207/ تلفن : 4137407333

تاالر عبدالقادر مراغه 
ای مجتمع فرهنگی هنری 

مراغه / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 300/ تلفن : 4137407333

تاالر شهيد بهشتی 
مراغه / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 350/ تلفن : 4137223081

تاالر سينما فرهنگ مجتمع فرهنگی هنری
 مرند / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 257/ تلفن : 4142264488

پالتو مجتمع فرهنگی هنری
  مرند / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : بي جا/ تلفن : 4142264488
تاالر فرهنگسرای شهرداری

 مرند / مالك : شهرداری  
تعداد صندلی : 180/ تلفن : 4142253314

تاالر مدرسه شاملو 
مرند / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 300/ تلفن : 4143332700

تاالر سپاه پاسداران 
مرند / مالك : سپاه پاسداران  

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 412227600

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
 مرند / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی : 200/ تلفن : 4142292204

تاالر دانشگاه پيام نور
 مرند / مالك : دانشگاه پيام نور  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4142266712

مجتمع فرهنگی هنری 
 ملکان / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 210/ تلفن : 4137828854

مجتمع فرهنگی هنری فجر
 ميانه / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 356/ تلفن : 415233777

مجتمع فرهنگی هنری فجر 
ميانه / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 130/ تلفن : 4155233773

تاالر کتابخانه ثامن الحجج 
ميانه / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 168/ تلفن : 415232575

مجتمع فرهنگی هنری
 ورزقان / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 120/ تلفن : 4144551761

مجتمع فرهنگی هنر
 هريس / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 280/ تلفن : 4143435889

مجتمع فرهنگی هنری  
هشترود / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 250/ تلفن : 4156627360

استان آذربایجان غربی

 تاالر وحدت
 اروميه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تاالرهای دولتی استان ها



 تعدادصندلی : 406/ تلفن : 4433469791

تاالر فرهنگ 
اروميه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 81/ تلفن : 4433469791

تاالر کانون پرورش فکری 
اروميه / مالك : کانون پرورش فکری

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4433381230

تاالر دانشگاه اروميه 
اروميه / مالك : دانشگاه  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4432752741

تاالر کانون  بسيج
 اروميه / مالك : سپاه پاسداران

 تعدادصندلی : 150/ تلفن : 4433455849

تاالر فرهنگسرای خانه جوان
 اروميه / مالك : استانداری  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 4431972000

تاالر امام علی)ع( 
اروميه / مالك : نيروی انتظامی

 تعدادصندلی : 700/ تلفن : 442183223

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
اشنويه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4444626801

تاالر سيمرغ مجتمع فرهنگی هنری
 بوکان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 500/ تلفن : 4446260991

تاالر کتابخانه 
بوکان / مالك : نهاد کتابخانه  ها

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4446234063

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
پلدشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4434285675

تاالرمجتمع فرهنگی هنری 
پيرانشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4444222207

تاالرمجتمع فرهنگی هنری
 تکاب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4445527922

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
چالدران / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 400/ تلفن : 4434266381

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 

چايپاره / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4436721039

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
خوی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 450/ تلفن : 4436339870

تاالر سپاه پاسداران 
خوی / مالك : سپاه پاسداران

 تعدادصندلی : 400/ تلفن : 4436233010

تاالر هالل احمر
 خوی / مالك : هالل احمر  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 442224162

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
خوی / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی : مبلمان ندارد/ تلفن : 4436432682

تاالر دانشگاه پيام نور 
خوی / مالك : دانشگاه پيام نور

 تعدادصندلی : مبلمان ندارد/ تلفن : 4436349878

تاالر کانون پرورش فکری
 خوی / مالك : کانون پرورش فکری

 تعدادصندلی : 80/ تلفن : 443263612

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 سردشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 120/ تلفن : 4444328583

تاالرمجتمع فرهنگی هنری 
سلماس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 418/ تلفن : 4435231888

تاالر کانون شهيد رجائی 
سلماس / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 200/ تلفن : 4435224196

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 شاهين دژ / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 432/ تلفن : 4446328717

مجتمع واليت 
شوط / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4434278024

تاالر منطقه آزاد
 ماکو / مالك : سازمان منطقه آزاد ماکو

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4434377771

تاالر کانون امام علی )ع(
 ماکو / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4434240126

تاالر شهر بازرگان 
ماکو-بازرگان / مالك : فرهنگ و ارشــاد اســالمی / 

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 4434242477

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهاباد 
مهاباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 118/ تلفن : 4442222901

تاالر وحدت
 مهاباد / مالك : شهرداری

 تعدادصندلی : 1000/ تلفن : 4422223090

تاالر تبليغات اسالمی
 مهاباد / مالك : سازمان تبليغات اسالمی  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 4422226377

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
مياندواب/مالك:فرهنگ و ارشــاد اســالمی/تعداد 

صندلی:400تلفن:4445229500

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
اســالمی/تعداد  ارشــاد  و  نقده/مالك:فرهنــگ 

صندلی:82تلفن:4435663200

تاالر کتابخانه شماره 1 )شهيد علی علمی(
اســالمی/تعداد  ارشــاد  و  نقده/مالك:فرهنــگ 

صندلی:310تلفن:4435663200

استان اردبيل

تاالر شمس عطار اردبيلی مجتمع فدك 
اردبيل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 540/ تلفن : 4533721429

پالتو استاد نجف لو مجتمع فدك
 اردبيل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 60/ تلفن : 4533721429

تاالر بيضاء 
اردبيل / مالك : نهاد کتابخانه  ها

 تعدادصندلی : 240/ تلفن : 45332321533

تاالر انديشه فرهنگسرای سوم خرداد 
اردبيل / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 4533335720

تاالر محقق اردبيلی
 اردبيل / مالك : دانشگاه محقق

 تعدادصندلی : 300/ تلفن : 4533512081
تاالر مدرس

 اردبيل / مالك : آموزش و پرورش



 تعدادصندلی : 270/ تلفن : 4533521481

تاالر سماء 
اردبيل / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی : 350/ تلفن : 4533728020

تاالر دانشگاه پزشکی
 اردبيل / مالك : دانشگاه علوم پزشکی

 تعدادصندلی : 300/ تلفن :  04533522247

تاالر مجتمع فرهنگی هنری مقدس اردبيلی
 اردبيل- نيار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 150/ تلفن :  04533721429

تاالر کتابخانه مرکزی
 اردبيل / مالك : نهاد کتابخانه  ها

 تعدادصندلی : -/ تلفن : 4533232153

تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی )ع(
  بيله سوار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 300/ تلفن : 4533328764

تاالر مجتمع فرهنگی هنری جعفرآباد 
بيله ســوار- بخش جعفرآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
 تعداد صندلی : 200/ تلفن : 4533323724

تاالر صياد رمضانپور مجتمع آراز 
پارس آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 260/ تلفن : 4532723633

تاالر مجتمع فرهنگی هنری اصالندوز
 پارس آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 100/ تلفن : 4533325370

تاالر جهاد کشاورزی 
پارس آباد / مالك : جهاد کشاورزی

 تعدادصندلی : 400/ تلفن : 4532715418

تاالر اجتماعات دارالقرآن کريم 
پارس آباد / مالك : دارالقرآن کريم

 تعدادصندلی : 220/ تلفن : 4532725092

تاالر مجموعه فرهنگی سينمايی انقالب
 پارس آباد / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 450/ تلفن : 4532725002

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهدا
 پارس ــآباد- بخش تازه کند / مالك : فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی 
 تعداد صندلی : 150/ تلفن : 4533325370

تاالر مجتمع فرهنگی هنری  خلخال
  خلخال / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 340/ تلفن : 4532428759

تاالر صدف 
سرعين / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 4522222224

تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کوثر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی :  150/ تلفن : 4532923225

تاالر مجتمع فرهنگی هنری حافظ 
 گرمی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 256/ تلفن : 4532641333

تاالر اجتماعات  
گرمی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 68/ تلفن : 4532641333

تاالر استاد شهريار)در حال تجهيز( 
گرمی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 360/ تلفن : 4532641333

تاالر تبليغات اسالمی 
گرمی / مالك : سازمان تبليغات اسالمی

 تعدادصندلی : 100/ تلفن : 4532642401

تاالر دانشگاه پيام نور 
گرمی / مالك : دانشگاه پيام نور

 تعدادصندلی : 350/ تلفن : 4532643908

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
گرمی / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی : 250/ تلفن : 4532639721

تاالر مجتمع فرهنگی آموزش و پرورش 
گرمی / مالك : آموزش و پرورش

 تعدادصندلی : 400/ تلفن : 4532623430

تاالر اداره شبکه بهداشت و درمان 
گرمی / مالك : شبکه بهداشت و درمان

 تعدادصندلی : 150/ تلفن : 4532642021

تاالر مجتمع فرهنگی هنری انديشه  
مشگين شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 370/ تلفن : 4533323500

تاالر مجتمع فرهنگی هنری رضی 
مشگين شهر- رضی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی / 

تعداد صندلی : 150/ تلفن :  4533323500

تاالر شهريار 
مشگين شهر / مالك : کانون پرورش فکری
 تعدادصندلی : 100/ تلفن : 452223400

تاالر مجتمع امام حسن مجتبی)ع( آبی بيگلو
 نمين- آبي بيگلو / مالك : فرهنگ و ارشــاد اســالمی / 

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 4533232153

تاالر مجتمع فرهنگی هنری الغدير
 نير / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی : 150/ تلفن :  04532283724

استان اصفهان

 تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان
اصفهان / مالك: ارشاد اسالمی

 تاالر دانشگاه سوره
اصفهان / مالك: دانشگاه سوره  

تعداد صندلی: 150 / تلفن: 2315686

 تاالر شهرداری )هنر(
اصفهان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 280 

 تاالر هنرسرای خورشيد
اصفهان / مالك: دانشگاه سوره / تعداد صندلی: 100 

 تاالر هالل احمر
اصفهــان / مالك: هالل احمر / تعــداد صندلی: 180 / 

تلفن: 6618000

 تاالر انديشه
اصفهان / مالك: بنياد شــهيد / تعداد صندلی: 200 / 

تلفن: 6244472

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان

 تعدادصندلی: 300 

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان / تعداد صندلی: 350

 تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان / مالك: دانشگاه اصفهان / تعداد صندلی: 200

 تاالر دانشگاه هنر
اصفهان / مالك: دانشگاه هنر / تعداد صندلی: 300

تاالرهای دولتی استان ها



 تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان / مالك: دانشگاه آزاد اسالمی

 تعدادصندلی: 350

 تاالر بهزيستی
اصفهان / مالك: سازمان بهزيستی

 تعدادصندلی: 180/ تلفن: 6619431

 تاالر کارگران
اصفهان / مالك: اداره کار/ تلفن: 6610458

 تاالر شهيد آوينی
اصفهان / مالك: دانشگاه / تلفن: 7932243

 تاالر فلسطين
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان 

 تاالر چهارباغ
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان/ تلفن: 2226955

 تاالر برق منطقه ای
اصفهان / مالك: اداره برق / تلفن: 244002

 تاالر شريعتی
اصفهــان / مالك: دانشــگاه علوم پزشــکی / / تلفن: 

7922258

 تاالر هراتی
اصفهان / مالك: آموزش و پرورش / تلفن: 2217213

 تاالر مطهری
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان/ تلفن: 2222085

 تاالر خانه کارگر
اصفهان / مالك: خانه کارگر / تلفن: 6271336

 تاالر آب و فاضالب
اصفهــان / مالــك: ســازمان آب و فاضــالب / تلفن: 

66884152

 تاالر هنرسرای خورشيد
اصفهان / مالك: شهرداری / تلفن: 4593560

 تاالر دبيرستان سعدی
اصفهان / مالك: حوزه هنری/ تلفن: 2209970

 تاالر فرشچيان
اصفهان / مالك:فرهنگ و  ارشاد اسالمی

 تلفن: 6246001

 تاالر کوچك

اصفهان / مالك: شهرداری / تلفن: 5660881

 تاالر صائب
اصفهان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

تلفن: 2355589

 تاالر آموزش و پرورش
اصفهان / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 250

 تاالر فرهنگيان
اصفهان / مالك: بنياد جانبازان/ تلفن: 2227272

 تاالر ذوب آهن
فوالدشهر / مالك: ذوب آهن / تعداد صندلی: 150

 تاالر فرهنگ
فوالدشهر / مالك: ذوب آهن / تلفن: 2629624

 تاالر شهربازی
فوالدشهر/ تلفن: 2628001

 تاالر هنر و انديشه
فوالد شهر/ تلفن: 2637223

 تاالر نمايش کتابخانه
خمينی شهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعدادصندلی: 350

 تاالر کتابخانه عمومی
فالورجان / مالك: فرهنگ و ارشــاد اســالمی / تعداد 

صندلی: 250

 تاالر آيت اهلل خامنه ای
فالورجــان / مالــك: ســازمان تبليغات اســالمی/ 

تلفن:35884

 تاالر امام خمينی
فالورجان / مالك: فرهنگ و ارشــاد اســالمی/ تلفن: 

20231

 تاالر بهشتی
فالورجان / مالك: آموزش و پرورش

 تاالر فرهنگ
کاشان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تلفن: 4226669

 تاالر کتابخانه عمومی
کاشان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر امام خمينی
نايين / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 2252002

 تاالر کتابخانه اردستان
اردستان / مالك: آموزش و پرورش

 تعدادصندلی: 300

 تاالر شهيد مفتح
اردستان / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 2288

 تاالر مرکز تحقيقات معلمان
اردستان / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 7061

 تاالر فرهنگ
اردســتان / مالك: فرهنگ و ارشــاد اســالمی/ تلفن: 

4030-8420

 تاالر کانون فرهنگی و هنری
نطنز / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تلفن: 8905

 تاالر فرهنگ
سميرم / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تلفن: 4278

 تاالر دانشگاه آزاد
سميرم / مالك: دانشگاه آزاد/ تلفن: 200129

 تاالر معراج
گلپايگان/ تلفن: 27310

 تاالر گلپايگان
گلپايگان / مالك: فرهنگ و ارشــاد اســالمی/ تلفن: 

29413

 تاالر غدير
مبارکه / مالك: شهرداری/ تلفن: 6200

 تاالر ايران مبارکه
مبارکه / مالك: خصوصی/ تلفن: 5535

 تاالر شهيد عربيان
آران و بيدگل / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 3427

 تاالر بزرگمهر
آران و بيدگل / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 3040

 تاالر انديشه
آران و بيدگل / مالك: فرهنگ و ارشــاد اسالمی/ تلفن: 

4551

 تاالر آموزش و پرورش
تيران و کرون / مالك: شهرداری/ تلفن: 2111



 تاالر امام علی )ع(
تيران و کرون / مالك: شهرداری/ تلفن: 2444

 تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
تيران و کــرون / مالك: شــهرداری/ تلفن: 7736-

7737

 تاالر الغدير
خمينی شهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تلفن: 

4001

 تاالر سلمان فارسی
خمينی شهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تلفن: 

29121

 تاالر فجر
دهاقان / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 3187

 تاالر آزادی
دهاقان / مالك: فرهنگ و ارشــاد اســالمی/ تلفن: 

2883

 تاالر شيخ بهايی
شاهين شهر / مالك: خصوصی/ تلفن: 29700

 تاالر تئاتر ارشاد
شاهين شهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تلفن: 

26628

 تاالر شهروند
شاهين شهر / مالك: شهرداری

 تاالر اشراق
شاهين شهر / مالك: شهرداری

 تاالر هالل احمر
داران / مالك: هالل احمر/ تلفن: 2131

 تاالر شهيد رجايی
داران / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 6170

 
تاالر هفده شهريور

داران / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 2906
 تاالر زينب کبری

داران / مالك: آموزش و پرورش/ تلفن: 4700

 تاالر شهرداری
زرين شهر/ مالك: شهرداری/ تلفن: 2220015

 تاالر جام جم
زرين شهر/ تلفن: 2227060

 تاالر شهيد مطهری
زرين شهر/ تلفن: 2230068

 تاالر شهيد توکلی
زرين شهر/ تلفن: 2271516

 تاالر بهمن
زرين شهر/ تلفن: 2210535

 تاالر باغ بهاران
باغ بهاران/ تلفن: 6262

 تاالر چمگردان
چمگردان/ تلفن: 2267

 تاالر چرمهين
چرمهين/ تلفن: 4222

 تاالر سده لنجان
لنجان/ تلفن: 2332

 تاالر شريعتی
نجف آباد/ تلفن: 2627144

استان البرز
 

تاالرمجتمع فرهنگی هنری مالصدرا 
اشتهارد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی / 
تعداد صندلی : 95/ تلفن : 2637728511

تاالر فرهنگسرای امام علی)ع( 
ســاوجبالغ- هشــتگرد / مالك : فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی / تعداد صندلی : 197
 تلفن : 2644220222

تاالر پارك گلستان ساوجبالغ-شهرجديد 
هشتگرد / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 2644266400

تاالر مجتمع فرهنگی هنری طالقان 
طالقان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 2644726008

تاالرمجتمع فرهنگی هنری واليت
 فرديس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی : 349/ تلفن : 2636676400

تاالر فرهنگسرای گلستان 
فرديس / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 2636517274

تاالر استاد داوود فتحعلی بيگی)تئاترشهر( 
کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 2632519501

پالتوی رودکی)تئاترشهر( 
کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی : 30/ تلفن : 2632252211

پالتوی فردوسی)تئاترشهر( 
کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 40/ تلفن : 2632252211

تاالر سيروس صابر
 کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 308/ تلفن : 2632563150

پالتوی حياتی مهر 
کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 60/ تلفن : 2632563134

تاالر اداره فرهنگ و ارشاد )سينماتئاتر(-ماهدشت
 کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 100/ تلفن : 2637313911

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير- محمدشهر 
کرج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 94/ تلفن : 2636334920

تاالر شهيدان نژاد فالح
 کرج / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 1350/ تلفن : 2612730297

سينماتئاتر شهيد چمران 
کرج / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 440/ تلفن : 2632562266

سالن همايش باشگاه ميالد شهرداری
 کرج / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 170/ تلفن : 2634472044
تاالر اجتماعات امام خمينی)ره( پرديس کشاورزی

 کرج / مالك : دانشگاه تهران  
تعداد صندلی : 350/ تلفن : 2632224024

تاالر اجتماعات دکتر جاسبی]1[ 
کرج / مالك : دانشگاه آزاد  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی : 800/ تلفن : 2634418143

پالتو نمايش مهتاب
 کرج / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 30/ تلفن : 2634472291

آمفی تئاتر ميرشمسی موسسه رازی
 کرج / مالك : سرم رازی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 263457008

تاالر شهدای کانون سپاه پاسداران 
کرج / مالك : سپاه / تعداد صندلی : 300 

تلفن : 2632818816

تاالراصلی فرهنگسرای هنر
 نظر آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 99/ تلفن : 2645355766

پالتوی فرهنگسرای  هنر
 نظر آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعدادصندلی : 50/ تلفن : 2645355767

تاالر فرهنگسرای مهر 
نظر آباد / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 200/ 

تلفن : 2645358300

استان ایالم

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 آبدانان / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد 

صندلی : 156/ تلفن : 8433625268

تاالر سينما هنر
 آبدانان / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد 

صندلی : 400/ تلفن : 8433625268

تاالر کتابخانه عمومی
 آبدانان / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد 

صندلی : 90/ تلفن : 8433625268

تاالر سينمای پدافند هوايی 
آبدانان / مالك : نيروی هوايی ارتش

 تعداد صندلی : 130/ تلفن : 8432224244
تاالر کانون شهيد بهشتی 

آبدانان / مالك : آموزش و پرورش
 تعداد صندلی : 90/ تلفن : 8435222627

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
  ايالم / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعداد صندلی : 208/ تلفن : 8432225400

تاالر دانشگاه علوم پزشکی
 ايالم / مالك : علوم پزشکی 

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 8433364525

تاالر دانشگاه ايالم  
ايالم / مالك : دانشگاه ايالم 

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8432227029

تاالر امور تربيتی بعثت 
ايالم / مالك : آموزش و پرورش/

 تعداد صندلی : 380/ تلفن : 8433333125

تاالر سازمان فنی حرفه  ای 
ايالم / مالك : فنی حرفــه  ای /تعداد صندلی : 480/ 

تلفن : 8412220511

تاالر هالل احمر
 ايالم / مالك : هالل احمر 

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 8433232001

تاالر غدير 
 ايالم / مالك : نيروی انتظامی 

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8412182362

تاالر الله 
 ايالم / مالك : سپاه پاسداران 

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 8413381642

تاالر حوزه هنری
 ايالم / مالك : حوزه هنری 

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 8413336376

تاالر کانون پرورش شماره
1 ايالم / مالك : کانون پرورش فکری

 تعداد صندلی : 80/ تلفن : 8433322256

تاالر کانون پرورش شماره2
 ايالم / مالك : کانون پرورش فکری

 تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8433349376

تاالر اجتماعات هتل زاگرس
 ايالم / مالك : هتل زاگرس 

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8412234800

تاالر باشگاه فرهنگيان
 ايالم / مالك : خانه معلم 

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 8433332970

تاالر کميته امداد

 ايالم / مالك : کميته امــداد /تعداد صندلی : 300/ 
تلفن : 8444690813

تاالر بهزيستی 
ايالم / مالك : بهزيستی 

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 8432221868

تاالر سينمايی سپاه 
ايالم / مالك : ســپاه پاسداران /تعداد صندلی : 600/ 

تلفن : 8413381642

تاالر اداره ورزش و جوانان
 ايالم / مالك : اداره کل ورزش و جوانان

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8433330031

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 ايوان / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی : 198/ تلفن : 8433235569

تاالر امور تربيتی
 ايوان / مالك : آموزش و پرورش

 تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8433622177

تاالر کانون پرورش 
ايوان / مالك : کانون پرورش فکری

 تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8423231965

تاالر کانون جوانان سابق
 بدره / مالك : آموزش و پرورش 

تعداد صندلی : چيدمانی/ تلفن : 8433822239

تاالر کتابخانه عمومی 
چرداول- سرابله / مالك : امور کتابخانه ها

 تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8434224083

تاالر کتابخانه عمومی 
دره شهر / مالك : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد 

صندلی : 67/ تلفن : 8435223741

تاالر کتابخانه عمومی 
دهلران / مالك : امور کتابخانه ها 

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 8433723188
تاالر کتابخانه عمومی

 شيروان / مالك : امور کتابخانه ها 
تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8434224394

تاالر مجتمع فرهنگی ارکواز 
ملکشــاهی- ارکواز / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی



تعداد صندلی : 153 /تلفن : 8433855567

تاالر امور تربيتی 
ملکشــاهی- ارکواز / مالك : اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی /تعداد صندلی : 100 
تلفن : 8433855567

تاالر کتابخانه عمومی 
مهران / مالك : امور کتابخانه ها 

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8433825135

استان بوشهر

 تئاتر شهر، تاالر اصلی
بوشهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی: 380 / تلفن: 09173772648

 تاالر اداره کل
بوشهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 130/ تلفن: 33320536

 تئاتر شهر، تاالر روباز تابستانی
بوشهر / مالك فرهنگ و: ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی: 800/ تلفن: 09394522125

 تئاتر شهر، پالتوی استاد صغيری
بوشهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 170 / تلفن: 09394522125

 تئاتر شهر، پالتوی استاد اميری
بوشهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی: 80 / تلفن: 09394522125

 پالتوی حوزه هنری
بوشهر / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 50 

 تاالر ارشاد
دشتی / مالك: ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 270 / تلفن: 353227320

 پالتوی فرهنگسرا
دشتی / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:100 / تلفن: 353227320

 تاالر شهيد خاتمی
جم / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی: 320 / تلفن: 09176980032

 تاالر فرهنگ

دير / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعداد صندلی: 256 / تلفن: 09177725629

 تاالر هنر
دير / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 300 / تلفن: 35427500

 تاالر مفتون
دير-بردخون/ مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی: 130 / تلفن: 09177756835

 تماشاخانه آفتاب
دير / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 100

 تاالر هنر
کنگان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 280 / تلفن: 09177724739

 پالتوی ارشاد
گناوه / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 100 / تلفن: 7230344

 تاالر هنر
گناوه / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 272 / تلفن: 09173741605

 تاالر خليج فارس
گناوه / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 283 / تلفن: 09173741605

 پالتو
گناوه / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 80 / تلفن: 09171710421

 آمفی تئاتر
تنگستان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 300 / تلفن: 09177720280

 تاالر رئيس علی دلواری
تنگستان-دلوار / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 160/ تلفن: 09173770195

 پالتو يك
تنگستان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 135 / تلفن: 09177720280

 تاالر فرهنگ
دشتستان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 230 / تلفن: 09172672850

 تاالر شهيد روا
دشتستان/ مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 120 / تلفن: 09381813398

 تاالر شهيد رنجبر
دشتستان-آبپخش/ مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 300 / تلفن: 09330010848

 سينما صدف
خارگ/ مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 240 / تلفن: 33824671
 پالتو

خارگ / مالك: سازمان پايانه ها 
تعداد صندلی: 50 / تلفن: 07733824671

 تاالر پيامبر اعظم
ديلم / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 300 / تلفن: 09179928657

 پالتو چهره
ديلم / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 40 / تلفن: 09179928657

 تاالر کانون پرورش فکری
دير / مالك: کانون  

تعداد صندلی: 80 / تلفن: 35423702

 تاالر شهيد حکيمی
دير / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 230 / تلفن: 35424095

 تماشاخانه غالمحسين دريانورد
گناوه/ مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 150
 تاالر رئيس علی دلواری

دلوار/ مالك: آموزش و پرورش 
تعدادصندلی: 260 / تلفن: 35423702

 تاالر شهيد سياه بخش
دير / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 50 / تلفن: 35423702

 تاالر تربيت
خارك / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 80

 تاالر شهيد کشتکار
ديلم / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 150 / تلفن: 33240194

 پالتو نگاه
ديلم / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تاالرهای دولتی استان ها



تعدادصندلی: 150 / تلفن: 09179928657

 تاالر شهيد آوينی
بوشهر / مالك: سازمان تبليغات 

تعدادصندلی: 300

 تاالر سينما کانون
بوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: 270

 تاالر آفرينش
بوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: 90

 
تاالر شهيد باهنر

بوشهر / مالك: آموزش و پرورش 
تعدادصندلی: 300

 تاالر نيروی دريايی
بوشهر / مالك: نيروی دريايی / تعداد صندلی: 190

 تاالر پايگاه هوايی
بوشهر / مالك: نيروی هوايی / تعداد صندلی: 200

 تاالر کوثر
بوشهر / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 180

 تاالر امام خمينی )ره(
بوشهر / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 280

استان تهران)شهر تهران(

 آبی )کاخ نياوران(
تاالر آبی جزئی از مجموعه کاخ نياوران است که زير 

نظر سازمان ميراث فرهنگی اداره می شود.
گنجايش: 400 نفر

نشــانی: خيابان شــهيد باهنر )نياوران(. کاخ موزه 
نياوران./ تلفن: 22282012-15

www.niavaranmu.ir :وب سايت

 انقالب )مجتمع فرهنگی ورزشی(
گنجايش: 250 نفر

نشــانی: تهران. خيابــان وليعصر. ابتــدای اتوبان 
نيايش. مجموعه فرهنگی ورزشــی انقالب/ تلفن: 

26216153-26216152
وب سايت: 

www.enghelabsportcomplex.ir

 بوستان )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(
گنجايش: 134 نفر

نشانی: تهران. بلوار کشــاورز. خيابان حجاب. پارك 

الله. مرکز توليد تئاتر کانون/ تلفن: 88966119
وب سايت:

www.kanoonparvaresh.com 

 پرديس )کانون فرهنگی تربيتی(
کانــون پرديس در ســال 1372 تأسيس شــده و 
متعلق بــه ســازمان دانش آمــوزی، زيرمجموعه 
آموزش وپــرورش اســت. اين ســالن معمــوالً به 

نمايش های کمدی اختصاص دارد.
نشانی: خيابان شــريعتی. باالتر از دولت. روبه روی 

سينما فرهنگ./ تلفن:29030222

 تالش )مجموعه فرهنگی ورزشی(
مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی و تفريحی تالش 

مجموعه ای دولتی و وابسته به وزارت کار است.
نشانی: خيابان وليعصر. باالتر از جام جم. نرسيده به 
چهارراه پارك وی.جنب رستوران سوپراستار./ تلفن: 

22667732
www.talashcomplex.ir :وب سايت

 تئاتر شهر
مجموعه ای متشــکل از چند تاالر نمايش، امکانات 
تمرينی، فنی و همچنين بخــش اداری و کتابخانه. 
تئاتر شــهر در ســال 1351 افتتاح شــد و شامل 

تاالرهای زير است:
تاالر اصلی

تاالر اصلی، بزرگ ترين تــاالر اجرای نمايش در اين 
مجموعه به شمار می رود و معموالً ميزبان اجراهای 

پرهزينه و توليدات فاخر تئاتری است.
تعدادصندلی: 579

عمق صحنه 15 متــر. ارتفاع 10 متر. پهنای جلوی 
صحنه 19 متر. پهنــای صحنه از دهانــه 16 متر. 
پهنای صحنه از وســط 26 متر. طول دهانه صحنه 

از 12 تا 14 متر.

تاالر چهارسو
چهارســو مخصوص نمايش های ايرانی بوده که در 
دوره های مختلف به دليل اشکال بازسازی متفاوت، 
تعداد تماشاگران و شکل ســالن متغير بوده است.

تعدادصندلی: 150

تاالر قشقايی
قشــقايی در ســال 1359 دريکــی از انبارهــای 
زيرزمينی احداث شــد و نام يکی از شهدا )حسين 

قشقايی( را به خود گرفت.
تعدادصندلی:  150

تاالر سايه
ســايه يکی ديگر از بخش های زيرين ســاختمان 
است که از ســال 1377 به بعد بانام تاالر سايه مورد 

بهره برداری قرارگرفته است.

کافه تريای تاالر اصلی
اين محــل در حال حاضر جهت انجام نمايشــنامه 
خوانــی يا اجــرای نمايش های محيطی اســتفاده 

می شود.
نشــانی: تهران. تقاطع خيابان انقــالب و ولی عصر. 
مجموعــه فرهنگی و هنــری تئاتر شــهر./ تلفن: 

66460594 - 66460592
پيامك: 30006880

www.teatreshahr.com :وب سايت
www.gishetheater.com :خريد بليت

 حوزه هنری ســازمان تبليغات اسالمی )مجموعه 
تاالرها(

تاالر انديشه
يکی از بزرگ ترين تاالرهای در اختيار حوزه هنری 
که بيشــتر برای نمايش فيلم و اجرای آثار نمايشی 
مورداســتفاده قرار می گيرد. اين تاالر شــامل چند 
 VIP بخش: سالن انتظار، بالکن، تاالر اصلی و بخش

می شود.
تعدادصندلی: 680

تاالر سوره
اين تاالر در بخش زيرين ســاختمان جديد اداری 
واقع شــده و از امکانات مناسبی جهت نمايش فيلم 
و اجــرای نمايش بهره می برد. اين تاالر نيز شــامل 
بخش های: سالن انتظار، بالکن، تاالر اصلی و بخش 

VIP می شود.
تعدادصندلی:  400 

تماشاخانه ماه
تماشاخانه ماه، بيشــتر جهت اجرای نمايش هايی 
کــه امکانات اجرايــی محدودی طلــب می کنند، 
مورداســتفاده قرار می گيرد و عالوه بر اين به عنوان 

سالن تمرين نيز مورداستفاده دارد.
تعدادصندلی:  50 

تماشاخانه مهر
مهر ازجملــه تاالرهای قديمی مجموعه اســت که 
گستره اجرايی جشنواره ای و حرفه ای مرکز هنرهای 
نمايشــی حوزه را در برمی گيرد و از امکانات اجرايی 

مناسبی جهت اجرای نمايش برخوردار است.
تعدادصندلی:  150

نشــانی: تهــران. خيابــان حافظ. تقاطع ســميه. 
حــوزه هنری ســازمان تبليغات اســالمی./ تلفن: 

88804070-88895053-88804072
www.hozehonari.com :وب سايت

 خانه نمايش
خانه نمايش در سال 1349 در طبقه دوم اداره تئاتر 
تأسيس شد. در سال 1383 تعمير و بازگشايی شد. 



ساختمان پيشين در انتظار نوسازی است و در حال 
حاضــر خانه نمايش در محل جديد تأسيس شــده 

است.
تعدادصندلی:  80-50 

نشــانی: ميدان فردوســی. خيابان شهيد موسوی. 
خيابان محمد آقا. اداره تئاتر./ تلفن: 66700131

www.edareteatr.com :وب سايت
 سرو

تماشاخانه سرو تحت نظارت بنياد روايت است و در 
دوره جديد بنياد فرهنگی روايت با هماهنگی انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس در مورد انتخاب نمايش 

ها تصميم گيری می کنند.
تعدادصندلی: 160

تماشاخانه سرو به صورت بلك باکس، پرتابل و چهار 
سويه بوده با مساحت 13 در 13 مترمربع و ارتفاع 6 
مترمربع است. همچنين استوديو نمايش روايت نيز 
در حاشيه فضای باز ساختمان بنياد فرهنگی روايت 
در مجاورت تماشاخانه سرو با ظرفيت 60 تماشاگر 

قرار دارد.
نشــانی: ميدان فردوســی. ابتدای خيابان شــهيد 
قرنــی. خيابان شــهيد فالح پور. پــالك 1/ تلفن: 

88911450-2
وبالگ:

www.tamashakhanehsarv.blogfa.  
com

 سنگلج
تماشاخانه ســنگلج بيش از 50 سال قدمت و سابقه 
فعاليت دارد و در سال 1386 موردبازسازی زيربنايی 
قرار گرفت و بازگشايی شــد. اين تماشاخانه ازنظر 
تجهيزات فنی، نــور و صدا و آکوســتيك در زمان 
خود منحصربه فرد به حســاب می آمده اســت. اين 
تماشــاخانه در حال حاضر قديمی ترين تماشاخانه 

فعال تهران به حساب می آيد.
تعدادصندلی: 236

نشــانی: خيابان حافظ جنوبی. بعد از پارك شــهر. 
ابتدای خيابان بهشت./ تلفن: 55625444

www.sangelaj.ir :وب سايت

 ســينما تئاتر کانون )کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان(

گنجايش: 270 نفر
نشــانی: خيابــان وزرا. خيابــان بهشــتی. خالد 

اسالمبولی. مجتمع شهيد ملك شامران./ 
تلفن: 88715545

 سينما خانوادگی نور )سالن امام علی(
اين مجموعه وابسته به آموزش وپرورش است.

تعدادصندلی:  500 
نشــانی: تهران. ســتاری جنوب به شــمال. نبش 
فردوس شــرقی. ســينما خانوادگی نــور./ تلفن: 

09301518043

 شهيد واعظی )مجموعه فرهنگی هنری پرواز(
اين تاالر مجموعه ای دولتی اســت کــه متعلق به 
ارتش جمهوری اسالمی ايران است و به فعاليت های 

نمايشی اين ارگان اختصاص دارد.
نشانی: خيابان پيروزی. ايستگاه سليمانيه. مجموعه 

واعظی./ تلفن: 33309119

 فجر )مجموعه فرهنگی تربيتی(
اين مجموعــه تحت نظــر وزارت آموزش وپرورش 

است.
تعدادصندلی: 500

نشــانی: خيابان آزادی. رو به روی دانشگاه شريف. 
داخل پــارك. کانــون فرهنگــی تربيتــی فجر./ 

تلفن:66055024

 محراب
اين مجموعه شامل دو تاالر اصلی و کوچك است.
تعدادصندلی: تاالر اصلی 360 و تاالر کوچك 80

نشــانی: تقاطع خيابــان وليعصر و امــام خمينی. 
مجموعه تاالر محراب./ تلفن: 66402284

www.mehrab.farhang.gov.ir :وب سايت

 مولوی
تاالر مولوی طی فعاليت خــود در پنج دهه متوالی 
به عنــوان مرکز تئاتر دانشــگاهی ايران شــناخته 
می شــود. اين تاالر زيرمجموعه اداره کل فرهنگی 

دانشگاه تهران است.
اين تاالر بعد از بازگشــايی از دو سالن تشکيل شده 
است، سالن اصلی و سالن کوچك. سالن اصلی تاالر 
مولوی، با ابعــاد 18 متر عــرض در 24 متر طول و 
ارتفاع 3 متر، سالنی Black Box است که قابليت 
جابه جايی جايگاه تماشــاگران را داراســت. سالن 
کوچك تاالر مولوی با ابعاد 6 متر طول در 40/5 متر 
عرض و ارتفاع 3 متر فضای خوبی را برای تجربه های 

دانشجويی در اختيار گروه ها قرار می دهد.
تعدادصندلی:  تاالر اصلی 200 و تاالر کوچك 60 

نشــانی: خيابان انقــالب. خيابــان 16 آذر/ تلفن: 
66419850-61112669

پست الکترونيك:
info@molavitheatre.com 

www.molavitheatre.com :وب سايت

 ناصرخسرو
اين تاالر متعلق به دانشــگاه تهران است و در طبقه 

فوقانی تاالر مولوی قرار دارد.
نشانی: تهران. خيابان انقالب. خيابان 16 آذر. جنب 

تاالر مولوی/ تلفن: 61112997

 هنر
تاالر هنر در ســال 1340 ساخته شــده است و در 
هم جواری دانشکده سينما و تئاتر دانشگاه هنر قرار 

دارد. در طی سال های گذشته کانون تئاتر کودك و 
نوجوان در اين مکان مســتقر بوده است. اين سالن 
در سال 1387 موردبازســازی و تعميرات بنيادين 

قرارگرفته است.
گنجايش: 248 نفر

نشانی: ميدان هفت تير. خيابان شهيد مفتح جنوبی. 
خيابان ورزنده./ تلفن: 88306640 – 88813440

talarhonar@chmail.ir :پست الکترونيك
www.talarehonar.ir :وب سايت

تاالرهای غيردولتی تهران
در اين بخش به تاالرهايی اشــاره می شود که ازنظر 
مالی واداری از نهادها و سازمان های دولتی مستقل 
بوده و ســازوکار مديريتــی خاص خــود را دارند. 
تاالرهای وابسته به شهرداری و سازمان های وابسته 
به آن نيز به دليل تعريف شهرداری به عنوان سازمانی 
غيردولتی در اين بخــش آمده اند. تاالرهای ديگری 
نيز در اين بخش وجود داشــتند کــه به دليل فعال 
نبودن در زمينــه اجرای نمايش در فهرســت قرار 

نگرفتند.

 آفتاب
اين تاالر در سال 1395 افتتاح شده است.

تعدادصندلی:  80 تا 110
نشانی: خيابان آفريقا. قبل از چهارراه جهان کودك. 
ابتدای کوچه کمال. پالك 26/ تلفن:88780640-

88783867

 اباذر )سرای محله(
تاالر در محله ابوذر و در ســال 1391 افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
تعدادصندلی: 120

نشــانی: بزرگراه شهيد اشــرفی اصفهانی. خيابان 
پيامبر. ابتدای خيابان شهيد اســکندرزاده/ تلفن: 

44961379   -   44961376
سامانه پيامکی: 30006498

پست الکترونيك:
mahalleh.abazar@gmail.com 

abazar.mytehran.ir :وب سايت
 ابن سينا )فرهنگسرا(

فرهنگســرا در ســال 1373 راه اندازی شــد. اين 
مجموعه بين ســال های 1379 تا 1385 تحت نام 

فرهنگسرای قانون فعاليت می کرد.
تعدادصندلی:  175

نشــانی: شــهرك قدس فاز 1. خيابان ايران زمين 
شمالی. فرهنگسرای ابن سينا

 تلفن: 88366366-8
دورنگار: 88366366-8

پست الکترونيك: 
f_ebnesina@yahoo.com

وب سايت: 

تاالرهای دولتی استان ها



www.ebnesina.farhangsara.ir

 اخالق )فرهنگسرا(
فرهنگســرای اخالق به عنوان تنها فرهنگســرای 
منطقه 14 فعاليت خود را از ســال 1386 آغاز کرده 

است.
تعدادصندلی:  150

نشــانی: ميدان شــهدا. خيابان پيــروزی. خيابان 
شکوفه. خيابان شهيد کاظمی. جنب بوستان 

گلزار/ تلفن: 33312400 - 33312500
وب سايت: 

www.akhlagh.farhangsara.ir

 ارسباران )فرهنگسرا(
فرهنگ سرای ارســباران در آبان ماه سال 1374 در 
زمينی به مساحت حدود 2800 مترمربع گشايش 

يافت.
تعدادصندلــی: تــاالر هنــر: 297 و تاالر اســتاد 

ذوالفقاری: 45 
نشانی: شــريعتی. باالتر از پل سيدخندان. خيابان 
جلفا. فرهنگســرای ارســباران )هنر(/ تلفن: 20-

22872818
پست الکترونيك: 

arasbaran@farhangsara.ir
وب سايت: 

www.arasbaran.farhangsara.ir

 ارغنون
تماشــاخانه ارغنون زيرمجموعه موسســه مينای 

ارغنون در سال 1394 تأسيس شده است.
تعدادصندلی:150 

نشــانی: خيابان نوفل لوشــاتو. بعد از خيابان رازی. 
بن بست زيبا. پالك 1./ تلفن:664837342

 اريکه ايرانيان )مجموعه فرهنگی، ورزشی و تجاری(
مجتمع اريکه ايرانيان دارای سه سالن تئاتر، مجهز 

به سيستم های صوتی و تصويری است.
تعدادصندلی:160 تا 190 

نشــانی: تهران. شــهرك غرب. بلوار اصلی شــهيد 
فرحزادی. نبش ارغوان غربــی. مجموعه فرهنگی 
ورزشــی تجاری اريکه ايرانيــان./ تلفن: )55 خط( 

5-22370001/  دورنگار: 22370100
www.arikeh-iranian.ir:وب سايت

 آستارا )سينما تئاتر(
سينما آســتارا در ســال 1342، تأسيس شده و با 
داشــتن امکان اجرای تئاتر در روی ســن، در حال 

حاضر محل اجرای نمايش های کمدی است.
تعدادصندلی:860 

نشــانی: تهران. منطقه 1 – ميدان تجريش. خيابان 

شــهرداری. پــالك 77/ تلفــن: 22712966- 
22714022

 استاد فنی زاده
اين مرکز در ســال 1392 با عنوان مرکز هنری ميم 
به شــروع به فعاليت کرد و در ســال 1394 زير نظر 
موسسه آفرينش منشــور هنر به تماشاخانه استاد 

فنی زاده تغيير نام داده است.
امکانات: چهار پالتوی 25 متری و سالن اجرای 100 

متری
تعدادصندلی:حدود 50 

نشــانی: خيابان انقالب. خيابان استاد نجات الهی. 
کوچه مراغه پالك 2 طبقه ســوم. واحــد 4/ تلفن: 

88944078 -88808017 – 88808018
www.manshorehonar.com :وب سايت

 استاد مشايخی
اين تــاالر زيرمجموعه مرکــز آفرينش های هنری 
تئاترمان فعاليت می کند. تماشاخانه استاد مشايخی 

از 1393 به طور رسمی افتتاح شد.
تعدادصندلی:51 

نشــانی: ضلع شــمال غرب چهارراه وليعصر. جنب 
داروخانــه. پــالك 1478/ تلفــن: 66976475-

66976468

 استاد انتظامی )خانه موزه(
خانه موزه انتظامی در ســال 1392 به بهره برداری 
رسيد. تاالر بلك باکس اين مجموعه ميزبان اجرای 

نمايش است.
تعدادصندلی:حدود 100 

نشــانی: تهران. خيابان اندرزگو )قيطريه(. شــرق 
به غرب. روبروی بلــوار کاوه. خيابان احمدی. خانه 
موزه استاد عزت اهلل انتظامی/ تلفن:22390320-

22393238

 استاد عزت اهلل انتظامی )خانه هنرمندان(
اين تماشــاخانه يکی از تاالرهای تئاتر است که در 
جهت حمايت از آثار دانشجويی و هنرمندان جوان 

عرصه تئاتر راهاندازی شده است.
تعدادصندلی:120 

نشــانی: خيابان طالقانی، خيابان موســوی شمالی 
)فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر/ تلفن: 88310457-

88317487
دورنگار: 88140330

www.iranartists.org :وب سايت

 استاد شهريار )مجموعه فرهنگی دزاشيب(
نشــانی: تهران. انتهای فرمانيه. دزاشــيب، خيابان 
عمار. نرسيده به سه راه ياسر. خيابان مهر. کوی مهر 

دوم/ تلفن:26452933

 امام علی )ع( )مجتمع فرهنگی و هنری(
مجتمــع امام علی تحــت نظر معاونــت اجتماعی 
شهرداری شــروع به کار کرد. تعدادصندلی:حدود 

 350
نشانی: شهرك گلســتان )راه آهن( بلوار گلها. ياس 
چهارم. خيابان هجده متری ياس هــا. بلوار طوبی. 

مجتمع امام علی/ تلفن:44746797
دورنگار:44746795

پست الکترونيك
elaheh.nikakhtar@gmail.com:

 انديشه )فرهنگسرا(
فرهنگسرای انديشه در سال 1372 در منطقه هفت 

شهر تهران افتتاح شد.
آمفی تئاتر انديشــه در طبقه دوم ســاختمان واقع 
و دارای 409 صندلی اســت که 100 عــدد از اين 

صندلی ها در بالکن قرار دارد.
نشانی: خيابان شريعتی. نرسيده به پل سيدخندان. 
بوستان انديشــه. فرهنگ سرايانديشه./ تلفن: 15-

88505513
وب سايت: 

www.andisheh.farhangsara.ir

 ايرانشهر )تماشاخانه(
تماشــاخانه ايرانشهر يك مرکز اجرای نمايش است 
که در ضلع شــرقی پارك هنرمندان قرار دارد. اين 
مجموعه دارای 2 تاالر نمايش است و در سال 1388 

به طور رسمی افتتاح شد.
تماشاخانه استاد ناظرزاده کرمانی

تعدادصندلی:حدود 200 
تماشاخانه استاد سمندريان
تعدادصندلی:حدود 150 

نشــانی: خيابان طالقانی، خيابان شــهيد موسوی 
شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان/ 
 /16-88814115-27-88814125 تلفــن: 

دورنگار: 888311600
www.tamashakhaneh.ir :وب سايت

 اوين )سرای محله(
تعدادصندلی:حدود 220 

نشــانی: بزرگراه يادگار امام. نبش خيابان کچويی/ 
تلفن:22433004-8

سامانه پيامکی:3006863004040
www.evin.mytehran.ir:وب سايت

 ايوان شمس
بانام پيشــين تاالر حرکت در ســال 1389 توسط 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران 

تاسيس شد.
تعدادصندلی:حدود 400 



نشــانی: بزرگراه جالل آل احمد. ابتــدای بزرگراه 
کردستان./ تلفن: 88015227-9

www.eivaneshams.com :وب سايت

 ايوان عطار )کاخ سعدآباد(
تعدادصندلی:460 

نشــانی: خيابــان وليعصر. خيابان شــهيد فالحی 
)زعفرانيــه( انتهای خيابان شــهيد کمال طاهری. 
مجموعــه فرهنگــی تاريخــی ســعدآباد/ تلفن: 

22752031

 ايوانك )سرای محله(
سرای محله ايوانك به صورت مجموعه ای تحت نظر 
شــهرداری و به صورت خود گردان در محله ايوانك 

ايجادشده است.
تعدادصندلی:150 

نشــانی: شــهرك غرب. فاز 6. تقاطع گل افشــان 
شمالی و بلوار ايوانك. ســرای محله ايوانك./ تلفن: 

88373183
پست الکترونيك:

eyvanak.sara@gmail.com 
www.eyvanak.mytehran :وب سايت

 باران
تئاتر باران در زمســتان ســال 93 زيرنظر موسسه 
باران هامون هنر افتتاح شــد. ابعاد صحنه  اين سالن 

20*8/50 و ارتفاع 5 متر است.
تعدادصندلی:121 

نشانی: خيابان فلسطين. پايين تر از خيابان انقالب. 
پالك 292/ تلفن: 66176812-66176828

 باربد
تئاتر باربد در سال 1394 افتتاح شده است.

تعدادصندلی:55 
نشــانی: چهارراه وليعصر. نرسيده به پل کالج. جنب 
فروشــگاه تن درســت. پالك 994 واحد 2/ تلفن: 

66715503

 بازيگاه
اين تماشاخانه در کنار سالن اصلی اش از چهار پالتو 

تمرين تئاتر نيز برخوردار است.
تعدادصندلی:45 

نشــانی: ميدان وليعصر. بلوار کشاورز. بعد از خيابان 
فلســطين. خ کبکانيان. خ مرتضی زاده. پالك 12، 

طبقه ی 4/ تلفن: 88963180

 باغ دربند )مجتمع تفريحی فرهنگی(
اين مجموعه تفريحی فرهنگی در کنار نمايش فيلم 

به اجرای نمايش های معموالً کمدی می پردازد.
نشــانی: ميدان تجريش. خيابان فنا خسرو. باالتر از 

مجتمع عدالت. باغ دربند.

 برج آزادی )مجموعه فرهنگی هنری(
ساختمان اين برج که در ميدان آزادی قرار دارد، در 

ســال 1350 مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از 
انقالب اسالمی نيز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
واگذار شد. سالن آمفی تئاتر برج آزادی به طول 50 
و عرض 24 متر در عمق 15 متری از ســطح زمين 
قرارگرفته و به پيشــرفته تريــن تکنولوژی مجهز 
است. اين ســالن می تواند به شــکل چندمنظوره 
مورداســتفاده قرار گيرد و عالوه بر اکــران فيلم و 
کنســرت موســيقی برای اجرای نمايش نيز از آن 

استفاده می شود.
تعدادصندلی:288 

نشــانی: تهران. ميــدان آزادی. مجموعه فرهنگی 
هنری آزادی./ تلفن: 66023951-4

pr@azadi-tower.com :پست الکترونيك
www.azadi-tower.com :وب سايت

 برج ميالد
برج ميالد شــامل چندين تاالر اســت. تاالر اصلی 

)ورودی اصلی( در 2 طبقه همکف و بالکن است.
تاالر مولــوی )طبقــه B1/-1( جهــت برگزاری 

همايش ها و پذيرايی های ويژه
تعدادصندلی:1600 و 150 

نشانی: تهران. بزرگراه شيخ فضل اهلل نوری. ورودی 
بزرگراه شهيد همت. کنار گذر اختصاصی برج ميالد

نشــانی: تهران. بزرگراه شهيد همت شرق. خروجی 
شيخ فضل اله جنوب. پل کابلی اختصاصی برج ميالد 

تهران/ تلفن:8585-84361000
تلفن گويا:  84361000 )9821(

www.tehranmiladtower.ir :وب سايت

 بلوار )سينما تئاتر(
سينما تئاتر بلوار يکی ديگر از تاالرهايی است که به 

فعاليتهای تئاتر کمدی اختصاص دارد.
تعدادصندلی:700 

نشانی: بلوار کشــاورز. نبش خيابان 16 آذر. سينما 
تئاتر بلوار./ تلفن: 88965292-88952984

 بوستان واليت
بوســتان واليت در زمين های پــادگان قلعه مرغی 
احداث شده است. اين بوســتان در سال 1390 به 
بهره برداری رسيد. اين مکان عالوه بر تمام امکانات 
فرهنگی، هنری و ورزشی سالنی به نام قلعه شادی 

برای نمايش های ويژه کودك و نوجوان دارد.
نشــانی: انتهای بزرگراه نواب. ضلع جنوبی بوستان 
واليــت. پارکينگ شــماره 3. قلعه شــادی/ تلفن: 

55022816

 بهاران )فرهنگسرا(
تعدادصندلی:ســالن آمفی تئاتــر 470 و ســالن 

اجتماعات 80 
نشــانی: خيابان قزوين. ميدان ابــوذر. انتهای 20 
متری ابوذر. انتهای ســجاد جنوبــی. ميدان بهاران 

فرهنگسرای بهاران/ تلفن: 62231118
دورنگار: 62231119

پست الکترونيك:
baharan.farhangsar@yahoo.com 

وب سايت:
www.baharan.farhangsara.ir 

 بهمن )فرهنگسرا(
اين مجموعه در ســال 1370 ساخته شده و دارای 
چهار تاالر مختص نمايش است. اين تاالرها عبارتند 

از:

تاالر شهيد آوينی
يکی از تاالرهای کاربردی موجود در اين فرهنگسرا 
با مســاحت حدود 2500 مترمربع به صورت روباز 

شکل گرفته است.
تعدادصندلی:1550 

مجموعه تاالرهای مبارك
اين مجموعه دارای دو تاالر تماشاخانه مبارك و تاالر 

تجربه است.
مبارك،167 صندلی
تجربه 160 صندلی

از ديگر بخش های موجود در اين فرهنگســرا   می 
توان به 3 پالتوی حرفه ای تمرين با عنوان نقش )55 
مترمربع(، نگاه )65 مترمربع( و بازی )75 مترمربع( 

اشاره نمود.

مجتمع فرهنگی هنری شهيد کريمی
اين مجتمع در دل فرهنگســرای بهمن و به منظور 
تامين فضای کافی و مناســب جهت توليد و ضبط 
برنامه های نمايشــی و تله تئاتر تأسيس شده است. 
اين تاالر شــامل 800 صندلی متحرك با مساحت 
نزديك به 600 مترمربــع و ارتفاع 10 متر به همراه 
کف مســطح جهت فيلمبرداری، سن به مساحت 

تقريبی 30 مترمربع است.
همچنين اين مجتمع شــامل سالن نغمه با ظرفيت 

450 صندلی  است.
نشــانی: ميــدان راه آهن. ميــدان بهمــن./ تلفن: 

55310745-55058831
تلفن تاالر شهيد آوينی: 55071208

تلفن تاالر مبارك: 55058831
تلفن تاالر نغمه: 55071208

پست الکترونيك:
bahman.cu.ce@gmail.com 

وب سايت: 
www.bahman.farhangsara.ir

 پاليز
اين تماشاخانه در سال 1395 تأسيس شده است.

نشــانی: تهران. خيابان کريم خان. خيابان عضدی 
)آبان(. خيابان سپند. پالك 69

تاالرهای دولتی استان ها



 پندار
تماشــاخانه پندار در 1394 تاســيس شــد. اين 

مجموعه دارای سه پالتو برای تمرين است.
تعدادصندلی:40 

نشــانی: خيابان نجات اللهی. بعد از فالحپور. پالك 
69، درب اول. سالن پندار./ تلفن: 88939246

 تتماج
تماشاخانه تتماج در ســال 1394 زير نظر موسسه 
فرهنگی هليا فيلم شروع به کار کرد. اين تماشاخانه 

در کنار خود پالتويی برای تمرين دارد.
تعدادصندلی:40 

نشانی: خيابان طالقانی. خيابان بهار شمالی. کوچه 
 يزدان نياز. پالك 34، طبقه 3/ تلفن: 77601790- 

77601790
www.heliafilm.ir :وب سايت

 تجريش )سرای محله(
ســرای محله تجريش در زمينه های هنری ازجمله 

تئاتر نيز فعال است.
نشانی: تجريش. ابتدای خيابان شريعتی. پايين تر از 

داروخانه طالقانی./ تلفن: 22248017
info@mytajrish.ir :پست الکترونيك

www.tajrish.mytehran.ir :وب سايت

 تئاتر مستقل تهران
تئاتر تهران در سال 1394 افتتاح شد.

تعدادصندلی:164 تا 230 
نشانی: تهران. ضلع شرقی چهارراه وليعصر. خيابان 
رازی. نبش کوچه زند وکيل. پالك 50 تئاتر مستقل 

تهران/ تلفن: 66979735

 تيراژه 2 )پرديس سينمايی(
اين پرديس سينمايی به دست بخش خصوصی در 
شرق تهران بنا شده است. دارای دو تاالر مجهز است.

تعدادصندلی:180 
نشــانی: اتوبان امام علی به سمت جنوب. خروجی 

شهيد مدنی. جنب مترو مدنی.

 پرديس تئاتر تهران )خاوران(
بزرگ ترين مجموعــه تاالرهای تئاتر ايران اســت 
کــه در منطقه 15 تهــران قرار دارد. ايــن مرکز در 
همسايگی فرهنگسرای خاوران ساخته شده است. 

شروع ساخت اين مرکز از سال 1386 بوده است.

تاالر نمايش اصلی
تاالر نمايش اصلی اين مجموعه با دارا بودن صحنه 
بزرگ و حرفه ای در دو بخش تفکيك پذير اســت. 
يکی صحنه اصلی اســت که 34 مترعرض، 12 متر 
عمق و برج صحنه ای به ارتفاع 22 متر دارد و ديگری 

صحنه جلويی است که 32 متر عرض و 10 متر عمق 
دارد.

تعدادصندلی:1200 
تاالرهای بلك باکس

در کنــار تاالر نمايش اصلی، چهار تــاالر برای تئاتر 
تجربی احداث شده است.

تعدادصندلی:150 

تاالر نمايش عروسکی
مرکــز تئاتر حرفــه ای خاوران همچنيــن به تاالر 

نمايش عروسکی نيز مجهز است.
تعدادصندلی:120 

کارگاه ساخت دکور و کارگاه خياطی
همچنين در اين مجموعه، فضايی به مســاحت يك 
هــزار مترمربع برای کارگاه ســاخت دکور و کارگاه 
خياطی و ســه هزار مترمربع هم به اتاق های پشت 
صحنه و ســالن های تمرين اختصاص داده شــده 

است.
فضای باز اجرای نمايش

فضايی نزديك به 3500 مترمربع نيز به نمايش های 
آئينی و سنتی اختصاص داده شده است.

نشــانی: تهران. خيابان خاوران. ســه راه هاشم آباد. 
جنب فرهنگســرای خاوران. پرديس تئاتر تهران./ 

تلفن: 33034199

 جنت آباد )سرای محله(
سرای محله جنت آباد شمالی در  سال 1391 افتتاح 

شد.
نشانی: جنت آباد شــمالی بهارستان دهم. روبروی 

دبستان ادب. سرای محله/ تلفن: 44835787
پست الکترونيك:

jannat.shomali@gmail.com 
www.itjannat.blogfa.com :وبالگ

 جام جم همت
اين تاالر بخشــی از برج تجاری مســکونی جام جم 
همت اســت که در کنار فعاليت های ديگر در عرصه 

نمايش نيز فعاليت دارد.
تعدادصندلی:حدود 500 

نشــانی: تهران. بزرگراه همت غرب. بعد از اشــرفی 
اصفهانی. ابتدای ســردار جنــگل. خيابان حيدری 
مقدم. مجتمع جام جم همت./ تلفن: 4491856 - 

94 8 93 444
پست الکترونيك:

info@jamejam-hemat.com 
www.jamejam-hemat.com :وب سايت

 چارسو )پرديس سينمايی(
طبقه ششــم بازار چارسو يك فضای باز فرهنگی  به 
متراژ 3000 مترمربع است که دارای 5 سالن سينما 
است و اجرای نمايش و نمايشنامه خوانی نيز در آن 

صورت می گيرد.

تعدادصندلی:حدود 500 
نشانی: تهران. ضلع جنوب شــرقی تقاطع خيابان 

جمهوری اسالمی و حافظ.
کدپستی: 1135714468/ تلفن: 66724444

دورنگار: 66734421
www.cinemacharsou.com :وب سايت

 حافظ
تعدادصندلی:در حالت دوســويه 175  و در حالت 

چهارسويه 400 
نشــانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. رو به 

روی تاالر وحدت
تلفن تاالر وحدت: 66731419 – 66705101

پست الکترونيك:
support@talarvahdat.com 

www.talarvahdat.com :وب سايت
www.bonyadroudaki.ir 

 حافظ )سينما تئاتر(
سينما حافظ در سال 1338 افتتاح شده و دارای دو 
تاالر اســت که تاالر اصلی آن به اجرای نمايش های 

کمدی اختصاص دارد.
تعدادصندلی:300 

نشانی: جمهوری. بين بهارستان و سعدی. روبروی 
باغ سپهساالر.

کدپســتی: 1143914135/ تلفن: 33921751-
33115386

 خاوران )فرهنگسرا(
فرهنگسرای جوان که بيشــتر به اسم فرهنگسرای 
خاوران شــناخته می شــود يکی از فرهنگسراهای 
فعال در شــهر تهران اســت. اولين گام احداث اين 
مکان در بهار ســال 1372، برداشته شد. اين مرکز 

دارای سه تاالر بزرگ به شرح زير است:
تاالر فرهنگ. ابعاد صحنه  اين سالن در دهنه صحنه 

8 متر عمق صحنه از جلوی آوانسن 5 متر است.
تعدادصندلی:حدود 183 

تاالر شــهيد مطهری صحنه ای قاب عکسی دارد و 
ابعاد صحنه اش 9 متر در 7 متر است.

تعدادصندلی:حدود 320 
فضای نمايشی روباز ســوم خرداد که در فضای آزاد 

درست شده است.تعدادصندلی:حدود 2000 
نشــانی: خيابــان خــاوران. ســه راه هاشــم آباد. 

فرهنگسرای خاوران./ 
تلفن: 33708496-33000033

Info@farhangsara.ir :پست الکترونيك
وب سايت: 

www.khavaran.farhangsara.ir
 دا

 قدمت ساختمان »تماشــاخانه دا« به سال 1303 
بازمی گردد. ايــن بنا يك حمام قديمــی بوده که 



در خــرداد ســال 1391 تغيير کاربــری يافته و به 
تماشاخانه و فضای تمرين تئاتر تبديل شده است.

تعدادصندلی:40 
نشانی: ميدان فاطمی. ابتدای خيابان شهيد گمنام. 

خيابان جهانمهر. پالك 26/ تلفن: 88021646

 دارآباد )سرای محله(
ســرای محله دارآباد در تابستان ســال 1392 در 
بوستان ساحلی دارآباد احداث شد و همچون ديگر 
ســرای محالت زير نظر ســازمان فرهنگی هنری 

شهرداری فعاليت می کند.
نشانی: بلوار اوشان. خيابان هاشمی. بوستان ساحلی 

دارآباد/ تلفن: 26105001-26105553
پست الکترونيك:

sarayemahaledarabad@yahoo.com 
www.darabad.mytehran.ir :وب سايت

 دراما
تماشاخانه دراما در سال 1392 تاسيس شد.

تعدادصندلی:45 
نشانی: خيابان انقالب. فلســطين جنوبی. خيابان 
لبافــی نژاد. کوچــه ی زحل. بن بســت اول. پالك 
2. طبقــه 1/ تلفــن: 66176814-66176802-

66714445
پست الکترونيك:

dramatheather1393@gmail.com 

 دماوند )سينما تئاتر(
سينما دماوند متعلق به فدراسيون ناشنوايان است و 
معموالً به اجرای نمايش های کمدی نيز می پردازد.

تعدادصندلی:حدود 450 
نشانی: ميدان امام حسين. خيابان دماوند. روبروی 

بيمارستان بوعلی/ تلفن: 77557700

 دهکده المپيك ) سينما تئاتر(
اين مجموعه فرهنگی در غرب تهران )منطقه 22( 

فعاليت خود را زير نظر سينما آزادی انجام می دهد.
تعدادصندلی:حدود 400 

نشــانی: تهران. انتهای اتوبان همت به سمت غرب. 
دهکده المپيــك. خيابان ورزش شــرقی. المپيك 

چهارم/ تلفن: 6- 44764085
پست الکترونيك:

cinema.olympic@gmail.com 
 زرگنده )سرای محله(

سرای محله حسن آباد زرگنده از فروردين سال 91 
شروع به کار نمود.

نشانی: خيابان ظفر. خيابان فريد افشار. سرای محله 
زرگنده./ تلفن: 26602280-6
پيامك: 50002926602280

پست الکترونيك: 

saraezargandeh@yahoo.com
وب سايت:

www.zargandeh.mytehran.ir 

 زعفرانيه )سرای محله(
نشانی ســرای محله: زعفرانيه. خ اعجازی )آصف(. 
باالتر از ميدان اعجازی. روبروی کوچه زنبق. داخل 
پارك ريحانه./ تلفن: 22439502 – 22439504- 

22439506
پست الکترونيك:

zaferanieh.sara@gmail.com 
وب سايت:

www.zaferaniyeh.mytehran.ir 

 زندگی )پرديس سينمايی(
نشانی: فلکه دوم صادقيه. بزرگراه آيت اهلل کاشانی. 
بلوار اباذر. روبه روی بيمارســتان پيامبران. مجتمع 
تجاری سينمايی پرديس زندگی طبقه دوم/ تلفن: 

44004800
www.cinemazendegi.com :وب سايت

 سپهر )هتل ارم(
نشــانی: تهران. ونك. بعد از چهارراه جهان کودك. 
بزرگــراه حقانــی. بعــد از کتابخانه ملــی. جنب 
روگذر شــهيد همت غرب. هتل بــزرگ ارم/ تلفن: 

22266644-5
www.tehraneramhotel.com :وب سايت

 سرو )فرهنگسرا(
اين فرهنگســرا در ســال 1374 در ضلع شــمالی 
بوستان ســاعی افتتاح شــد و دارای دو تاالر است. 
آمفی تئاتــر جهت اجرای ســمينارها، نشســتها و 

همايش
تعدادصندلی:100 
آمفی تئاتر روباز سرو

تعدادصندلی:حدود 700 
نشانی: خيابان ولی عصر )عج(. باالتر از پارك ساعی. 

کوی ساعی دوم. فرهنگسرای سرو.
کدپســتی: 1511913811/ تلفن: 88651786 و 

88881879
دورنگار: 88799154

پست الکترونيك:
sarv.farhangsara@gmail.com 

www.sarv.farhangsara.ir :وب سايت

 سروش ) سينما تئاتر(
سينما سروش در شهريور 1393 به سه تاالر تبديل 
شــد که گاه ميزبــان اجــرای نمايش های کمدی 

هستند.
تعدادصندلی:400، 200 و 180 

نشانی: خيابان شريعتی. نرسيده به سه راه طالقانی. 

سينما سروش./ تلفن: 77632168-77502929

 سعادت آباد )سرای محله(
نشانی: سعادت آباد. خيابان شــهيد عبقری )دوم( 
بوستان شقايق. خانه سالمت ســعادت آباد/ تلفن: 

22116762
وب سايت:

www.saadat-abad.mytehran.ir 

 سمرقند )پرديس سينمايی(
اين مجتمع در کنار تاالرهای سينما، يك تاالر را نيز 
به هنرهای نمايشی اختصاص داده است. در اين تاالر 
نمايش کارهای گروه کودك و نوجوان و نمايش های 

کمدی به اجرا درمی آيند.
تعدادصندلی:180 

نشانی: جنت آباد جنوبی. تقاطع بلوار الله. مجتمع 
سمرقند. طبقه اول/ تلفن: 47256

وب سايت:
www.cinemasamarghand.com 

 سه نقطه )تاالر شکيبايی و تاالر خسروی(
تماشاخانه سه نقطه در سال 1389 افتتاح شد.

پالتوی استاد رکن الدين خسروی
تعدادصندلی:60 

تاالر استاد خسرو شکيبايی
تعدادصندلی:49 

نشانی: ميدان ولی عصر. بلوار کشاورز. بعد از خيابان 
فلســطين. خيابان کبکانيان. نبش کوچه مرتضی 
زاده. پالك 10 و 12/ تلفــن: 021 88952392 - 

88952440 021
پست الکترونيك:

support@3-noghte.com 
www.3-noghte.com :وب سايت

 سينما ايران )مجتمع فرهنگی هنری تهران(
تعدادصندلی:600 

نشانی: تهران. خيابان شريعتی. روبه روی بهارشيراز/ 
تلفن: 77538711

www.cinema-iran.ir :وب سايت
 شفق )فرهنگسرا(

فرهنگســرای دانشــجو يا شــفق در پارك شفق 
تأسيس شده است.

تعدادصندلی:210 
نشانی: تهران. خيابان سيدجمال الدين اسدآبادی. 
خيابان 21. بوســتان شــفق. فرهنگ سرای شفق./ 

تلفن: 88554015-19
دورنگار: 88717195

پست الکترونيك:
f.shafagh6@yahoo.com 

وب سايت:
www.shafagh.farhangsara.ir 

تاالرهای دولتی استان ها



 شکوفه )پرديس سينمايی(
سينما شــکوفه در سال 1340 تاســيس شد و در 
سال 1388 بازسازی شده اســت. نام سينما پس از 
بازگشايی مجدد به پرديس سينمايی شکوفه تغيير 

کرد.
تعدادصندلی:770 

نشــانی: ميدان شــهدا. ضلع جنوب غربی. پرديس 
سينمايی شکوفه/ تلفن: 33512701

دورنگار: 33124218

 شهرآرا )سرای محله(
نشانی: خيابان ســتارخان. خيابان شــهرآرا. ضلع 
شمالی پارك شهرآرا. ســرای محله شهرآرا/ تلفن: 

88244672
www.shahrara.mytehran.ir :وب سايت

 شهيد چمران )مجموعه فرهنگی تفريحی(
اين مجموعه در سال 1342 بانام شرکت سی آر سی 

شروع به کار کرد.
يك تاالر اين مجموعه به نمايش های کمدی تعلق 
دارد و تاالر ديگر مجموعه چمــران در طول روز به 
اکران فيلم اختصاص داشــته و در شب نمايش روی 

صحنه می برد.
تعدادصندلی:300 

نشــانی: خيابان شــريعتی. جنب پل شهيد صدر. 
روبروی در مترو./ تلفن: 22203031

www.chamrancomplex.ir :وب سايت

 صدرا )تاالر همايش و مراسم(
صدرا سه تاالر مناسب برای اجراهای نمايشی دارد.

تعدادصندلی:460،260 و 180 
نشانی: تهران ميدان ونك. خيابان مالصدرا. خيابان 
شيخ بهايی جنوبی. جنب مســجد بقيه اهلل )عج(./ 

تلفن: 88604924
دورنگار: 88603966

contact@site.com :پست الکترونيك
www.hamayeshsadra.ir :وب سايت

 صحرا )سينما تئاتر(
اين تاالر محلی برای اجرای آثار نمايشــی کمدی و 

اکران فيلم های سينمايی است.
تعدادصندلی:1200 

نشانی: تهران. خيابان شريعتی. ســه راه طالقانی./ 
تلفن: 77647445-77647228

 عطار نيشابوری )فرهنگسرا(
تعدادصندلی:100 

نشــانی: خيابــان خوش جنوبــی. خيابــان نيکو. 
فرهنگسرای عطار./ تلفن: 55715579

پست الکترونيك:
farhangsara_attar@yahoo.com 

www.attar.farhangsara.ir :وب سايت

 عمارت مسعوديه
عمارت مســعوديه مربوط به دوره قاجار است. اين 
اثر در 1377 به عنوان يکی از آثار ملی ايران به ثبت 
رسيده اســت. در حال حاضر حوضخانه اين عمارت 

تبديل به تاالری شده است.
تعدادصندلی:140 

نشانی: خيابان بهارســتان. خيابان اکباتان./ تلفن: 
33992012-14

 فانوس
تئاتر فانوس بلك باکســی به مساحت 60 متر است. 
اين تاالر زير نظر موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر 

پارس اداره می شود.
تعدادصندلی:48 

نشانی: تهران. ميدان هفت تير. جنب مجتمع ياس. 
کوچه آذری. پالك 25/ تلفن: 88319270

 فدك )سرای محله(
تعدادصندلی:170 

نشــانی: نارمك. خيابان گلستان. ضلع شمال غربی 
ميدان هالل احمر. سرای محله فدك.

chmail.ir@fadak8 :پست الکترونيك
www.fadak.mytehran.ir :وب سايت

 فردوس )سرای محله(
تعدادصندلی:100 

نشــانی: فلکــه دوم صادقيه، ابتــدای محمد علی 
جناح، نبش خيابان طاهريان./ تلفن: 44961382-

44961377
 فردوسی

تاالر فردوسی در سال 1381 رو به روی تاالر وحدت 
و در قلب کارگاه دکور سابق ساخته و در سال 1382 

افتتاح شد.
تعدادصندلی:140 

نشــانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. بنياد 
رودکی.

تلفن تاالر وحدت: 66731419 - 66705101
support@talarvahdat. :پســت الکترونيــك

com
www. talarvahdat.com :وب سايت

www.bonyadroudaki.ir

 فردوس )فرهنگسرا(
فرهنگســرای فردوس در سال 1381 تأسيس شده 

است.
تعدادصندلی:260 

نشــانی: فلکــه دوم صادقيه. بلوار فــردوس. بعد از 
چهارراه مخابرات. فرهنگسرای فردوس.

کدپستی: 1481743331/ تلفن: 44081039
پيامك: 30002581171018

www.ferdos.farhangsara.ir :وب سايت

 فردوسی )خانه انديشمندان علوم انسانی(
خانه انديشمندان علوم انســانی مجموعه ای است 
متعلق به شــهرداری تهران. آمفی تئاتر فردوسی در 

ضلع جنوب غربی پارك ورشو واقع شده است.
تعدادصندلی:350 

نشــانی: خيابان اســتاد نجات اللهی )ويال(. نبش 
خيابان ورشو. خانه انديشمندان علوم انسانی/ تلفن: 

88911611
دورنگار: 88928521

www.ihht.ir :وب سايت

 قصر )باغ موزه(
تاالر فرخی يزدی، در ضلع غربی مجموعه واقع شده 

است.
تعدادصندلی:100 

نشانی: خيابان شــريعتی. خيابان مطهری شرقی. 
ميدان پليس./ تلفن: 88443311

تلفن های گويــای باغ موزه قصــر: 88435330-
88445806-88423400
www.qasr.ir :وب سايت

 قيام )سينما تئاتر(
اين ســينما تا اواســط دهه ی 1380 بانام ســينما 
قيام فعال بود و پس از چند ســال تعطيلی به عنوان 
تماشــاخانه تهران تحت مالکيت بنياد مستضعفان 

شروع به فعاليت نمود.
ظرفيت: 416 

نشــانی: خيابان طالقانی )تخت جمشــيد(. بعد از 
تقاطع ولی عصر./ تلفن: 88938322 - 88938323

 کانون امام خمينی )ره(
نشانی: تهران. کوی نصر )گيشــا(. خيابان 13 رو به 

روی اداره آموزش وپرورش/ تلفن: 88260685

 کانون تربيتی قدس
نشــانی: تهران. ميدان صنعت. ابتدای ايران زمين. 

جنب سينما قدس/ تلفن: 88088511
www.kanoon-ghods.ir :وب سايت

 کاووسيه )سرای محله(
تعدادصندلی:50 تا 100 

نشــانی: خيابان جــردن. کوچه ســرو. پالك 44. 
طبقه ســوم./ تلفن: 88656982-88656984-

88656981
پيامك: 30002100270270

پست الکترونيك: 
kavoosiyeh@gmail.com

وب سايت: 
www.kavosiyeh.mytehran.ir



 کنش معاصر
ايــن تماشــاخانه در ســال 1395 افتتاح شــد و 
زيرمجموعه موسسۀ فرهنگی هنری کنش معاصر 

است.
تعدادصندلی:140 تا 170 

نشــانی: ميدان فلســطين. خيابان طالقانی غربی. 
به ســمت تقاطع وصال. بين خيابان سرپرســت و 
فريمان. جنب کلينيك آلــرژی. پالك 542/ تلفن: 

66404498
www.act-institute.com :وب سايت

 کوروش )پرديس سينمايی(
پرديس سينمايی دارای 2 تاالر مجهز و اختصاصی 
تئاتر است. تاالر ژوپيتر هم در داخل مجتمع تجاری 
کوروش قــرار دارد که به اجرای نمايش های کودك 

اختصاص دارد.
تعدادصندلی:حدود 800 

نشــانی: بزرگراه شهيد ســتاری. باالتر از خروجی 
حکيم. خيابــان پيامبر مرکزی شــماره 57/ تلفن: 

44971791
تلفن گويا: 4701

تلفن سالن ژوپيتر: 44971583
پست الکترونيك:

info@kouroshcineplex.com 
info@familyjupiter.com

وب سايت:
www.kouroshcineplex.com 

 کوهك )سرای محله(
خانه فرهنگ و هنر ســرای محله کوهك از ســال 

1390 فعاليت خود را آغاز کرد.
تعدادصندلی:100 

نشانی: ميدان رسالت خيابان هنگام انتهای خيابان 
طاهر خانی ضلع جنوب غربی پارك وليعصر

سرای محله: ميدان رسالت. خيابان نيروی دريايی. 
خيابان طاهرخانی. ســاختمان معاونت اجتماعی 

منطقه 4 طبقه اول/ تلفن: 77274121
پست الکترونيك: 

mahale.koohak@gmail.com
www.kalad.mytehran.ir :وب سايت

 گلستان )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(
تعدادصندلی:134 

نشانی: تهران. بلوار کشــاورز. خيابان حجاب. پارك 
الله. مرکز توليد تئاتر کانون/ تلفن: 88966119

وب سايت:
www.kanoonparvaresh.com 

 گلستان )فرهنگسرا(
فرهنگسرای گلستان از ســال 1376 بانام مجتمع 
فرهنگی هنری گلســتان آغاز به کار کرد. اين مکان 

به تاالر اجتماعاتی مجهز است که از آن برای اجرای 
نمايش نيز استفاده می شود.

تعدادصندلی:300 
نشانی: نارمك. ميدان هالل احمر. خيابان گلستان. 

فرهنگسرای گلستان./ تلفن: 77413769
وب سايت:

www.golestan.farhangsara.ir 

 ماندانا )سينما تئاتر(
اين تــاالر دو منظوره در حوالی ســال های 1340 
افتتاح شــد و اکنون محلی برای اجرای نمايش های 

کمدی است.
تعدادصندلی:حدود 500 

نشــانی: خيابان دماوند. ابتدای سی متری نارمك. 
نبش کوچه بيهقی.

تلفن رزرو تئاتر: 77401698
www.cinemamandana.com :وب سايت

 مرزداران شرقی )سرای محله(
سرای محله مرزداران شــرقی در تاالر نمايش خود 

نمايش هايی را برای عموم اجرا می کند.
تعدادصندلی:95 

نشــانی: خيابــان جــالل آل احمد غــرب. بعد از 
پل آزمايــش. ســرای محلــه مــرزداران./ تلفن: 

44251503-44249441

 مجتمع فرهنگی آموزشی سوده
آمفی تئاتر اين مجموعه ميزبان اجراهای نمايشــی 

است.
تعدادصندلی:100 

نشــانی: تهران. بزرگراه اشرفی اصفهانی. نرسيده به 
پل همت. انتهای خيابان شــهيد قموشی. بن بست 

سوده. مجتمع آموزشی سوده/ تلفن: 44249702
www.soodeh.com :وب سايت

 مکتب تهران
مکتب تهــران زيرمجموعه مؤسســهی فرهنگی و 

هنری مکتب تهران است.
تعدادصندلی:30 

نشــانی: تهــران. خيابــان کريم خــان. خيابــان 
آبــان )عضــدی( کوچه کيــوان. پــالك 6/ تلفن: 

88891512-88935585
www.maktabetehran.com :وب سايت

 ملل )فرهنگسرا(
فرهنگسرای ملل که در وسط بوستان قيطريه قرار 
دارد، از ســال 1373 شــروع به فعاليت کرده است. 
ســالن آمفی تئاتر اين مکان به نام سالن فرهنگ با 
110 مترمربع مســاحت، دارای سن با مساحت 24 

مترمربع است.
تعدادصندلی:85 تا 115 

نشــانی: بزرگراه آيت ا ...صدر. بلوار قيطريه. بوستان 
قيطريه. فرهنگســرای ملل./ تلفن: 22671718-

 22212392
دورنگار: 22671717 

www.melal.farhangsara.ir :وب سايت

 مهر )فرهنگسرا(
فرهنگسرای مهر دارای 4 طبقه و 1600 متر زيربنا 

است که آمفی تئاتر آن در طبقه دوم قرار دارد.
تعدادصندلی:100 

نشــانی: ميدان بهمــن. اتوبان شــهيد تندگويان. 
خانی آباد نو. خيابان شــهيد لطيفی. کوچه تگرگ. 

پارك بعثت.
کدپســتی:1891689443/ تلفن: 55037799-

55037766
دورنگار: 55037766

پست الکترونيك:
culturalmehr@yahoo.com 

www.mehr.farhangsara.ir :وب سايت

 ميالد )سينما تئاتر(
تعدادصندلی:588 

نشــانی: تهران. ضلع جنوبی ميدان شــهدا./ تلفن: 
021-33353452

 نپتون )شهر کتاب(
شهر کتاب نپتون نمايش های عموماً کمدی را روی 

صحنه می برد.
تعدادصندلی:300 

نشــانی: ميدان امام حســين )ع(. خيابان دماوند. 
نبــش خيابــان شــهيد فتح هايی )کهن ســابق(. 
ساختمان شهر کتاب )سينما نپتون سابق(./ تلفن: 

88744299

 نياوران )فرهنگسرا(
اين مکان زيرمجموعه بنيــاد آفرينش های هنری 
نياوران است. فعاليت ها در حوزه تئاتر شامل اجرای 
نمايش هــای منتخب در تاالرهــای خليج فارس و 

گوشه است.
تاالر اصلی )خليج فارس(

تعدادصندلی:262 
تاالر گوشه

تعدادصندلی:109 
نشانی: خيابان پاســداران. بعد از ســه راه اقدسيه. 
روبــروی پــارك. خيابــان فرهنگســرا./ تلفــن: 

22287081-2
پست الکترونيك:

niavrancenter@gmail.com 
www.fniavaran.ir :وب سايت

 وحدت
تاالر وحــدت يکــی از مجهزتريــن و بزرگ ترين 
تاالرهای اپرا و موســيقی تئاتر ايران و زيرمجموعه 

تاالرهای دولتی استان ها



بنياد رودکی اســت. سن اصلی اين تاالر با عرض 12 
متر و بيش از 10 متر عمق دارای 3 سيســتم ســن 

متحرك است.
تعدادصندلی:740 

نشــانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. بنياد 
رودکی.

تلفن تاالر وحدت: 66731419 - 66705101
پست الکترونيك: 

support@talarvahdat.com
www.talarvahdat.com :وب سايت

www.bonyadroudaki.ir

 هامون
اين تماشــاخانه زيرمجموعه موسسه هنر ماندگار 

هامون است و در سال 1394 تاسيس شد.
تعدادصندلی:100 

نشــانی: خيابان ميرداماد. بين ميدان محســنی و 
خيابان شريعتی. خيابان رودبار غربی جنوبی. پالك 

16. واحد 1.
کدپســتی: 154675111/ تلفــن: 26409415-

22227091
پست الکترونيك:

hamoon.st@gmail.com 

 هتل فردوسی
تاالر اين هتل هــرازگاه ميزبان نمايش های کمدی 

است.
تعدادصندلی:حدود 500 

نشانی: ميدان امام خمينی، ابتدای خيابان فردوسی، 
خيابان کوشــك مصری، جنب کاخ وزارت خارجه، 

شماره 24/ تلفن: 66727026 - 66711449
پست الکترونيك:

info@ferdowsihotel.com 
www.ferdowsihotel.com :وب سايت

 همای سعادت
موسســه فرهنگی همای ســعادت از سال 1381 
فعاليت خود را آغاز کرده است. اين موسسه مجهز به 
تماشاخانهای با امکانات جهت اجرای نمايش است 

که از آن برای اجرا و تمرين تئاتر استفاده می شود.
تعدادصندلی:70 

نشانی: شــهر زيبا. خيابان آيتاهلل کاشــانی. زيرپل 
شــهيد باکری. جنب بانك پارســيان. پالك 261، 
طبقه 4، واحد 5/ تلفن: 44361504-44353050

پست الکترونيك:
homayesaadatfilm@gmail.com 

www.homayesaadatfilm.ir :وب سايت

 هنگام )فرهنگسرا(
فرهنگســرای هنگام از دی ماه ســال 1382 بانام 
»ســالمت« فعاليتش را آغاز کرد و در سال 1389 

نامش به »هنگام« تغيير يافت.
تعدادصندلی:200 

نشــانی: ميدان رســالت. خيابان هنــگام. خيابان 

دالوران. خيابان آزادگان شــمالی. جنب فروشگاه 
تلفــن:2- فرهنگ ســرای هنــگام./  شــهروند. 

77491491
دورنگار: 7727771

f.hengam@gmail.com :پست الکترونيك
وب سايت:

www.hengam.farhangsara.ir 

 ياخچی آباد )سرای محله(
سرای محله ياخچی آباد در سال 1385 افتتاح شد.

نشــانی: نازی آباد. ميــدان بهشــت. خيابان 400 
دستگاه.

وب سايت: 
www.yakhchiabad.mytehran.ir

شهرستان های استان تهران

سالن فرهنگسرای شهيد چمران 
اسالمشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی : 93/ تلفن : 55263343

سالن مجتمع فرهنگی هنری شهيد صارمی 
اسالمشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 94/ تلفن : 564468833

سالن مجتمع فرهنگی هنری شهيد نواب 
اسالمشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 113/ تلفن : 56134854

سالن فجر  
اسالمشهر / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 500/ تلفن : 56126425

سالن فجر 
اسالمشهر / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 230/ تلفن : 56359332

آمفی تئاتر شهيد آوينی 
اسالمشهر / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 172/ تلفن : 76326161

سالن فرهنگسرای امام علی 
اسالمشــهر / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 90/ 

تلفن : 56556590

سالن مجتمع فرهنگی هنری قلم- نسيم شهر 
بهارستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 91/ تلفن : 56768728

سالن مجتمع فرهنگی هنری صالح آباد 
بهارستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 60/ تلفن : 56655770

ســالن مجتمع امــام خمينی )زنده ياد هوشــنگ 
حنيفه( 

پاکدشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 91/ تلفن : 36036151

سالن کانون شهدای دانش آموز  
پاکدشت / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 320/ تلفن : 36025152

سالن کتابخانه امام صادق 
پاکدشت / مالك : نهاد کتابخانه ها 

تعدادصندلی : 149/ تلفن : 36022985
سالن سينما فرهنگ 

پاکدشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 102/ تلفن : 36010507

آمفی تئاتر کانون  
پاکدشت / مالك : کانون پرورش فکری 
تعدادصندلی : 80/ تلفن : 36028005

سالن شهيد موسوی پرديس ابوريحان  
پاکدشت / مالك : دانشگاه تهران 

تعدادصندلی : 250/ تلفن : 36041218

سالن  همايش شهرك صنعتی عباس آباد 
پاکدشت / مالك : شهرك صنعتی 

تعدادصندلی : 150/ تلفن : 36423452

مجتمع فرهنگی هنری مهر-بومهن 
پرديس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 137/ تلفن : 76257203

سالن اجتماعات شهرداری پرديس 
پرديس / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 90

تلفن : 76244994

سالن اجتماعات  هالل احمر 
پيشوا / مالك : سازمان هالل احمر 

تعدادصندلی : 300 / تلفن : 36721100

سالن اجتماعات هنرستان کارو دانش سرمد 
پيشوا / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 280/ تلفن : 36726446

سالن مجتمع فرهنگی هنری کوثر 
دماوند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 122/ تلفن : 76326500

سالن فرهنگسرای وصال رودهن 
دماوند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 144/ تلفن : 76504666



سالن امام علی رودهن 
دماوند / مالك : تربيت بدنی 

تعدادصندلی : 1400/ تلفن : 5723765

آمفی تئاتر دانشگاه آزاد رودهن
 دماوند / مالك : دانشگاه آزاد 

 تعداد صندلی : 700/ تلفن : 76505891

آمفی تئاتر دانشگاه آزاد 
دماوند / مالك : دانشگاه آزاد

 تعداد صندلی : 250/ تلفن : 76301225

سالن مجتمع فرهنگی هنری بهاران نصير شهر
رباط کريم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 70/ تلفن : 56655770

سالن آوينی فرهنگ
 رباط کريم / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 600/ تلفن : 56215972

سالن فرهنگسرای معلم
رباط کريم / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 177/ تلفن : 54213470

آمفی تئاترعالمه طباطبايی
 رباط کريم / مالك : دانشگاه آزاد 

تعدادصندلی : 160/ تلفن : 56733001

فرهنگسرای بهشت  
رباط کريم / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 60

تلفن : 56653810

آمفی تئاتر آموزش و پرورش
رباط کريم / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 530/ تلفن : 56427170

سالن دارالقران شهرداری
 رباط کريم / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 100/ تلفن : 56413014

سالن سرای محلۀ شهرداری رباط کريم
 رباط کريم / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 300/ تلفن : 564213141

سالن ايوان عطار
شميرانات / مالك : مجموعه کاخ موزه سعد آباد

تعداد صندلی : 900/ تلفن : 22752031

سالن سينمای اختصاصی کاخ سعد آباد
شميرانات / مالك : مجموعه کاخ موزه سعد آباد 

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 22752064

فرهنگسرای نياوران)سالن گوشه(
 شميرانات / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تعداد صندلی : 109/ تلفن : 22287081

فرهنگسرای نياوران)سالن اصلی خليج فارس(
شميرانات / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 262/ تلفن : 22287081

سالن سينمای اختصاصی کاخ نياوران 
شــميرانات / مالــك : مجموعه فرهنگــی تاريخی 

نياوران / تعداد صندلی : 80/ تلفن : 22282012
مجموعه فرهنگی منظومه خرد

شميرانات / مالك : خيريه بيگم حائری زاده  
تعداد صندلی : 400/ تلفن : 22420086

 22420093

مجموعه فرهنگی ورزشی شهيد چمران
 شميرانات / مالك : بنياد مستضعفان 

تعدادصندلی : 300/ تلفن : 22244071

کانون پرورش فکری لواسان 
شميرانات / مالك : کانون پرورش فکری لواسان 

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 26544190

سالن همايش فرهنگ)فرهنگسرای ملل( 
شميرانات / مالك : سازمان  فرهنگی و هنری 

شهرداری  
تعداد صندلی : 85/ تلفن : 22671718

سالن همايش بخشداری لواسانات 
شميرانات / مالك : بخشداری لواسانات 

تعدادصندلی : 150/ تلفن : 26542155

تاالرابوريحان بيرونی
 شميرانات / مالك : دانشگاه شهيد بهشتی 

تعدادصندلی : 650/ تلفن : 22431765

 تاالر عالمه تاالرخوارزمی 
شميرانات  / تعداد صندلی : 150 

ســالن همايش ســرای محله جماران شميرانات / 
مالك : ســرای محله جماران  / تعداد صندلی : 160 

تلفن : 22805159-26453173 

ســالن مجتمع آموزشی شهيد مهدوی  شميرانات / 
مالك : مجتمع آموزشی شهيد مهدوی 

تعدادصندلی : 400
 تلفن : 22435560-22435550 

تاالر شمس 
شميرانات / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 392/ تلفن : 27673501

سالن فرهنگسرای ميگون 
شميرانات / مالك : خانم صالحی 

تعدادصندلی : 60/ تلفن : 26504535-
26504662

سالن سرای محله اوين
 شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 80 

تلفن : 22433004

سالن سرای محله امامزاده قاسم
 شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 90 

تلفن :  22700330 -22745100 

سالن سرای محله دارآباد
 شميرانات / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 166/ 

تلفن : 26105001- 26105553

سالن سرای محله شهرك نفت 
شــميرانات / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 70/ 

تلفن : 22496449

سالن سرای محله تجريش 
شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 70 

تلفن : 22855688

سالن سرای محله قيطريه 
شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 90 

تلفن : 22683265- 22390480

سالن سرای محله ازگل 
شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 50 

تلفن : 22461337

سالن مجموعه فرهنگی هنری اوشان 
شميرانات / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 80 

تلفن : 26500243

سالن مجتمع ابوالفتوح رازی 
شهرری  / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 136/ تلفن : 33394060

سالن سرای محله شهادت  
شهرری / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 76 تلفن 

33775982 :

سالن شيخ صدوق 
شهرری / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 130 

تلفن : 33755970

تاالرهای دولتی استان ها



سالن عطر ياس باقر شهر 
شهرری / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 320 

تلفن : 55203951

سالن کانون سميه 
شهرری / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 270/ تلفن : 36802036

سالن کتابخانه سيزده آبان 
شهرری / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 117 

تلفن : 55525577

سالن اجتماعات ميالد نور حسن آباد 
شهرری / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 460 

تلفن : 56222345

سالن ولی عصر )عج( 
شهرری / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 350 

تلفن : 55203710

سالن اجتماعات کهريزك
شهرری / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 150/ تلفن : 51096000

سالن خوارزمی- واحد يادگارامام خمينی)ره(  
شهرری / مالك : دانشگاه آزاد ساالمی 

تعدادصندلی : 300/ تلفن : 55229200

سالن مجتمع فرهنگی باقرالعلوم شهرقدس / مالك : 
شهرداری / تعداد صندلی : 220 

تلفن : 46812602

سالن فرهنگسرای استاد شهريار
 شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 118/ 

تلفن : 62258338

فرهنگسرای ايثار 
شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 153/ 

تلفن : 65525252

امام علی)ع( 
شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 150/ 

تلفن : 65325779

سعدی
 شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 156/ 

تلفن : 65355022

الغدير 
شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 300/ 

تلفن : 65649820

فرهنگسرای کوثر)خليج فارس( 
شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 650/ 

تلفن : 65634460

فرهنگسرای کوثر)فردوسی(
 شهريار / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 250/ 

تلفن : 65634460

سالن شهيد آوينی 
فيروزکوه / مالك : دانشگاه آزاد 

 تعداد صندلی : 400/ تلفن : 76444091
سالن همايش آفرينش 

فيروزکوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 142/ تلفن : 76446520

سالن مجتمع بانوان مفت آباد 
فيروزکوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 30/  تلفن : 76402811

سالن مجتمع کوثر لزور 
فيروزکوه  / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 60 / تلفن : 6823266

آمفی تئاتر شقايق، مجتمع مالئك 
قرچك / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 250 / تلفن : 36155001

سالن همايش محمد ناصر رحيمی، مجتمع مالئك
 قرچك / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 80 / تلفن : 36155001

سالن کتابخانه واليت
 قرچك / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 36137740

سالن غدير اداره ارشاد 
 مالرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی : 105/ تلفن : 65142828

سالن شهيد شکری فرهنگسرای بعثت
صفا دشت مالرد / مالك : شهرداری 

تعدادصندلی : 610/ تلفن : 65437030

سالن اجتماعات شهيد طحانی
 مالرد / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 480/ تلفن : 65994601

سالن شهيد علی تاجيك 
ورامين / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 260/ 

تلفن : 36243444
تاالر شهابی مجتمع رازی 

ورامين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 200/ تلفن : 36252022

سالن کانون فرهنگی تربيتی هدايت
 ورامين / مالك : آموزش و پرورش 

تعدادصندلی : 180/ تلفن : 36249551

آمفی تئاتر فرهنگسرای ارشاد
 ورامين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی : 110/ تلفن : 36256082

استان چهارمحال و بختياری

 تاالر مجتمع غدير
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 تعداد صندلی: 400 /تلفن: 33348903

 تاالر مجتمع فرهنگی اميرکبير
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 350 /تلفن: 32271772 

 تاالر کوچك فرهنگسرای شهرکرد
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 300 /تلفن: 091318119095 

 تاالر اصلی فرهنگسرای شهرکرد
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 1200 /تلفن: 091318119095

 تاالر بهشتی
شهرکرد / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 150 /تلفن: 09133812736

 تاالر دانشگاه شهرکرد
شهرکرد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 250

 تاالر سازمان برنامه و بودجه
شهرکرد / مالك: برنامه و بودجه 

تعدادصندلی: 180

 تاالر کميته امداد امام )ره(
شهرکرد / مالك: کميته امداد / تعداد صندلی: 150

 تاالر مهر
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 300/تلفن: 09398477767

 تاالر مجتمع امين فرخشهر
شهرکرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 150 / تلفن: 09132826756

 تاالر فرهنگسرای فارسان



فارسان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 250 / تلفن: 33226066

 تاالر فرهنگسرای بروجن
بروجن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی: 400 /تلفن: 09132850173

 تاالر مجتمع هنری امام خمينی )ره(
بروجن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 150 

 تاالر اداره ارشاد
اردل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 100 

 تاالر مجتمع هنری نقنه
بروجن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 100

 تاالر ارشاد
لردگان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 170 /تلفن: 34442477

 تاالر خورشيد مجتمع سپاه
بروجن / مالك: سپاه / تعداد صندلی: 300

 تاالر اداره بهداشت
بروجن / مالك: بهداری / تعداد صندلی: 150 

استان خراسان جنوبی

 تاالر بشرويه
بشرويه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 80 

 تاالر محراب
فردوس / مالك : فرهنگ و ارشــاد اســالمی / تلفن: 

2900-3775

 تاالر آموزش و پرورش
تربت جام / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 200

 تاالر مجتمع ارشاد قائن
قائنات / مالك : فرهنگ و ارشــاد اســالمی / تلفن: 

9801

 تاالر مجتمع فرهنگی نور
نهبندان / مالك : فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تلفن: 

4061-2161

 تاالر گلبانگ
بيرجند / مالك : فرهنگ و ارشــاد اســالمی / تلفن: 

2212571

 تاالر سيد محمد فرزان
بيرجند /  تعداد صندلی: 80/ تلفن: 4423395

 تاالر استاد عبدالحسين فرزين
سربيشه /تلفن: 2989

 تاالر مجتمع ذغال سنگ
طبس / مالك: مجتمع ذغال سنگ 

تعدادصندلی: 150

 تاالر دانشگاه آزاد
طبس / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 100

 تاالر هفت تير
طبس / مالك: آموزش و پرورش 

 تعداد صندلی: 150

 تاالر ارشاد
طبس / مالك: ارشاد 

تعدادصندلی: 98/ تلفن: 2718

استان خراسان رضوی

 تاالر هنر
قوچان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 235 / تلفن: 17222444

 تاالر ارشاد
سرخس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 135 / تلفن: 34528881

 تاالر شهيد مطهری
فريمان / مالك: شــهرداری / تعداد صندلی: 350/ 

تلفن: 34622591

 تاالر سرو
کاشمر / مالك: سينما جوان / تعداد صندلی: 485 / 

تلفن: 355234960

 تاالر مدرس
خواف / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعداد صندلی: 300 / تلفن: 4226101

 شهيد کاظميان
خواف / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی:130 / تلفن: 54322003

 تاالر کوير
خواف / مالك: شــهرداری / تعــداد صندلی: 150 / 

تلفن: 54322091
 تاالر تربيت

فيروزه / مالك: آموزش و پرورش 
تعدادصندلی: 150 / تلفن: 45323011

 تاالر ثامن الحجج
خليل آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 212 / تلفن: 577274
 

تاالر سلمان
خليل آباد / مالك: آموزش و پرورش 
تعدادصندلی: 300 / تلفن: 577274

 تاالر خواجه نظام الملك
چناران / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 120 / تلفن: 46126542

 تاالر دانشگاه آزاد
چناران / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 560

 تاالر انديشه
تربت حيدريه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 210/ تلفن: 5228101

 تاالر والفجر
تربت حيدريه / مالك: آموزش و پرورش 
تعدادصندلی: 400/ تلفن: 22522060

 تاالر هنر
تربت حيدريه / مالك: انجمن نمايش 
تعدادصندلی: 70/ تلفن: 2224533

 تاالر ياقوت
بجستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 300 / تلفن: 56523599

 تاالر شهيد تندگويان
تربت حيدريه / مالك: شرکت نفت 

تعدادصندلی: 400 / تلفن: 52318030

 تاالر هاشمی نژاد
تايباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 150 / تلفن: 54524366

 تاالر هنر
بردسکن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 130 / تلفن: 55421360

 تاالر مهر خاتم االنبيا
بردسکن / مالك: شــهرداری / تعداد صندلی: 400 / 

تلفن: 55424160

تاالرهای دولتی استان ها



 تاالر وکيلی
نيشابور / مالك: شــهرداری / تعداد صندلی: 165 / 

تلفن: 42240420

 تاالر اديب
نيشابور/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 165 / تلفن: 42240802

 تاالر هنر
تربت جام / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعدادصندلی: 170 / تلفن: 5525218

 تاالر تربيت
تربت جام / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 300/ تلفن: 52527115

 تاالر ارشاد
گناباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 258 / تلفن: 57250547

 تاالر بهلول
گناباد / مالك: دانشــگاه آزاد / تعداد صندلی: 400 / 

تلفن: 57258470

 تاالر کاشفی
سبزوار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعدادصندلی: 380 / تلفن: 44660230

 تاالر بيهقی
سبزوار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 تعداد صندلی:120 / تلفن: 44660230

 تئاتر شهر، تاالر اصلی
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:310/ تلفن: 536075481

 تئاتر شهر، تاالر بهار
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:80/ تلفن: 536075481

 تئاتر شهر، تاالر عروسکی
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 230 / تلفن: 536075481

 تاالر هاشمی نژاد
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 800 / تلفن: 32764110

 تاالر جهاد دانشگاهی
مشهد / مالك: دانشگاه فردوسی 

تعدادصندلی: 200 

 تاالر ابن ميثم
مشهد / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 500 / تلفن: 32764110

 تاالر مهندس مشکی
مشهد / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 500

 تاالر هنرستان سيد جمال
مشهد / مالك: آموزش و پرورش 

تعدادصندلی: 350

 تاالر هالل احمر
مشهد / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 500

 تاالر ابن سينا
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 700

 تاالر دانشکده علوم اداری
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 500

 تاالر دانشکده فنی مهندسی
مشهد / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 500

 تاالر گلستانه
مشهد / مالك: اداره کار / تعداد صندلی: 500

 تاالر الغدير
مشهد / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 500

 تاالر رازی
مشهد / مالك: دانشگاه/ تعداد صندلی: 500

 تاالر فردوسی
مشهد / مالك: اداره کار / تعداد صندلی: 300

 تاالر صاحب الزمان
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 250

 تاالر هنرستان هنرهای زيبا
مشهد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 198

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری درگز
درگز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
درگز / مالك: آموزش و پرورش 

تعداد صندلی: 200

 تاالر ارشاد
کالت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 80

 تاالر شهيد باهنر
کاخك / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 120

 تاالر آموزش و پرورش
قوچان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200
 تاالر آموزش و پرورش

سرخس / مالك: آموزش و پرورش  
تعداد صندلی: 150

 تاالر آموزش و پرورش
فريمان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 250

 تاالر آموزش و پرورش
چناران / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 250
 تاالر سيمرغ

نيشابور / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 700

 تاالر دانشگاه هنر
نيشابور / مالك: دانشگاه هنر / تعداد صندلی: 300

 تاالر دانشگاه آزاد
نيشابور / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 300

 تاالر شهيد باهنر
نيشابور / مالك: آموزش و پرورش

 تعداد صندلی: 200

 تاالر دانشگاه سبزوار
سبزوار / مالك: دانشگاه سبزوار / تعداد صندلی: 300

 تاالر تربيت معلم
نيشابور / مالك: دانشگاه فرهنگيان  

تعداد صندلی: 300

 تاالر کانون پرورش فکری
نيشابور / مالك: کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی: 300

 تاالرپيام نور
نيشابور / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 300

 تاالر فرهنگسرای امام رضا )ع(
نيشابور / مالك: آستان قدس / تعداد صندلی: 300



 تماشاخانه اشراق
مشــهد / مالك: حوزه هنری / تعداد صندلی: 100 / 

تلفن: 05138830361

استان خراسان شمالی

تاالر نسيم 
اسفراين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 292/ تلفن : 5837235434

تاالر استاد شاهد 
اسفراين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 50/ تلفن : 5837235434

تاالر دانشکده فنی 
اسفراين / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 1000/ تلفن : 5837266501

تاالر شهيد رخشی 
اسفراين / مالك : آموزش پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 5837222701

تاالر روستای رويين 
اسفراين / مالك : آموزش پرورش  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 5837222701

تماشاخانه شمس تئاترشهر  
بجنورد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 5832212404

تاالر گلشن تئاترشهر  
بجنورد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 453/ تلفن : 5832212404

تاالر حافظ 
بجنورد / مالك : شــهرداری / تعداد صندلی : 266/ 

تلفن : 5832222818

تاالر ريحانه 
بجنورد / مالك : آموزش پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 5832243302

تاالر هالل احمر 
بجنورد / مالــك : هالل احمر / تعداد صندلی : 300/ 

تلفن : 5832211685

تاالر پتروشيمی 
بجنورد / مالك : پتروشــيمی / تعداد صندلی : 700/ 

تلفن : 5832234560

تاالر دانشگاه آزاد 
بجنورد / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 750/ تلفن : 5832296982

تاالر بانك ملی 
بجنورد / مالك : بانك ملی / تعــداد صندلی : 182/ 

تلفن : 5832223117
تاالر بانك صادرات 

بجنورد / مالك : بانك صادرات  
تعداد صندلی : 220/ تلفن : 5832228068

تاالر اداره کل پست 
بجنورد / مالك : اداره پســت / تعداد صندلی : 150/ 

تلفن : 5832249710

تاالر کانون پرورش فکری 
بجنورد / مالك : کانــون / تعداد صندلی : 80/ تلفن : 

5832222902

تاالر مجتمع شهيد مطهری 
جاجرم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 583276080

تاالر حجاب 
جاجرم / مالك : آموزش پرورش  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 5832272023

تاالر مجتمع غدير 
شيروان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 298/ تلفن : 5836233010

تاالر شبکه بهداشت 
شيروان / مالك : مرکز بهداشت  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 5832296787

تاالر فردوسی 
شيروان / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 5836243900

تاالر حافظ 
شيروان / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 5836243900

تاالر فنی حرفه ای 
شيروان / مالك : فنی حرفه ای  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 5832245836

تاالر فرهنگسرا

فاروج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 100/ تلفن : 5836425415

تاالر ياس شهر تيتکانلو
 فاروج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 5836425415

تاالر انديشه 
گرمه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 58325805461

تاالر مجتمع فرهنگی آشخانه 
مانه و سملقان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 241/ تلفن : 5832920999

تاالر معلم 
مانه و سملقان / مالك : آموزش پرورش  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 5832923122

استان زنجان

تاالر مجتمع فرهنگی هنری نور 
ابهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 220/ تلفن : 2435226381

تاالر آموزش و پرورش 
ابهر / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 2435222335

تاالر دانشگاه آزاد 
ابهر / مالك : دانشــگاه آزاد / تعــداد صندلی : 300/ 

تلفن : 2435226080

تاالر هنر  فرهنگسرای اشراق- شهر قيدار 
خدابنده-قيدار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 700/ تلفن : 2434220177

تاالر مجتمع فرهنگی هنری  امام خمينی )ره( 
خرمدره / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 2435530032

تاالر هنر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی )ره(  
زنجان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 283/ تلفن : 2433444297

تاالر کوثر 
زنجان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2433535651

تاالر سهروردی 
زنجان / مالك : نهاد کتابخانه ها  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی : 185/ تلفن : 2433328026

تاالر دانشگاه آزاد 
زنجان / مالك : دانشــگاه آزاد / تعداد صندلی : 400/ 

تلفن : 2433421291

تاالر کانون شيخ اشراق 
زنجان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 170/ تلفن : 2433442888

سينما هالل 
زنجان / مالك : هالل احمــر / تعداد صندلی : 900/ 

تلفن : 2433322784

تاالر کانون پرورش فکری 
زنجان / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 800/ تلفن : 2433461115

تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهيد بهشتی 
طارم- آب بر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2432822691

تاالر آموزش و پرورش 
طارم- آب بر / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 2432822688

تاالر امام علی )ع( 
ماهنشان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2436224296

استان سمنان
 

تاالر آفتاب يك
سمنان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 280/ تلفن: 3326954

 تاالر آفتاب دو
سمنان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:100/ تلفن: 3326954

 تاالر هالل احمر
سمنان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 500

 تاالر آموزش و پرورش
سمنان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200

 تاالر پيراپزشکی
سمنان / مالك: دانشکده علوم پزشکی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر تئاتر شهر
سمنان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تاالر حکيم الهی
سمنان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 تاالر آموزش و پرورش
سمنان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 400

 تاالر سرخه )يادگار امام(
سمنان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر مجتمع فرهنگی
مهدی شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 90

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
شاهرود / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 100

 تاالر بهمن
شاهرود / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 230/ تلفن: 3334106-7

 تاالر بهشتی
شاهرود / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 180

 هالل احمر
شاهرود / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 150

 تاالر ارشاد
گرمسار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 285/ تلفن: 23127

 تاالر ايوانکه
گرمسار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 100

 تاالر آرادان
گرمسار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر شهيد شاهچراغی
دامغان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 285

 تاالر اميريه
دامغان / مالك: نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی: 80

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ميامی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 180

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ايوانك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرخه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر شهيد بهشتی
بســطام / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 

300

استان سيستان و بلوچستان

 تاالر دانشگاه آزاد
زاهدان / مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 130 / 

تلفن: 09153434109

 تاالر دانشگاه ادبيات علوم انسانی
زاهدان / مالك: دانشگاه سيستان و بلوچستان  
تعداد صندلی: 460 / تلفن: 09158456073

 تاالر دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت
زاهدان / مالك: دانشگاه سيستان و بلوچستان  
تعداد صندلی: 140 / تلفن: 09158456073

 تاالر تربيت معلم
زاهدان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 250

 تاالر جهاد کشاورزی
زاهدان / مالك: جهاد / تعداد صندلی: 200 

 تاالر دانشکده دندان پزشکی
زاهدان / مالك: دانشگاه علوم پزشکی  

تعداد صندلی: 200 

 تاالر اداره استاندارد
زاهدان / مالك: اداره استاندارد  

تعداد صندلی: 250 

 تاالر فردوسی
زاهدان / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 975 / تلفن: 

09158456073



 تاالر دانشکده مامايی
زاهدان / مالك: دانشگاه 

 
تاالر تئاتر شهر

زاهدان / مالك: انجمن نمايش  
تعداد صندلی: 230 / تلفن: 09151413385

 تاالر اشراق
زاهدان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200  تلفن: 05433444351

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری زابل
زابل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 270 / تلفن: 32390280

 تاالر دانشکده زابل
زابل / مالك: دانشگاه زابل / تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خاش
خاش / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 230 

 تاالر آموزش و پرورش
خاش / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 700

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سراوان / مالك: اراشد اسالمی  

تعداد صندلی: 270 / تلفن: 376631199

 تاالر واليت
ايرانشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 223 / تلفن: 37227559

 تاالر امام علی )ع(
چابهار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 250 / تلفن: 35320499

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نيکشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 230 / تلفن: 35233204

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
زهك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 150 / تلفن: 32613921

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرباز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 100 / تلفن: 09138520251

استان فارس

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری آباده
آباده / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقليد
اقليد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09171532879

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوانات
بوانات / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمبيد
خرمبيد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مرودشت
مرودشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قادرآباد
قادرآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 150

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارسنجان
ارسنجان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09173289517

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری لپويی
بوانات / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارژن
ارژن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری داريون
داريون / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری الزهرا شيراز
شيراز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 180/ تلفن: 37267520

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری حافظ
شيراز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 1200/ تلفن: 32280791

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ابوريحان شيراز

شيراز/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 250/ تلفن: 37384058

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
شيراز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 65/ تلفن: 32297042
 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سپيدان

سپيدان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 150

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری بيضا
بيضا / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 150

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ممسنی
ممسنی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300
 تاالر مجتمع فرهنگی هنری کازرون

کازرون / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 250/ تلفن: 09397099485

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری نودان
نودان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری قائميه
قائميه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 160/ تلفن: 2228100

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خشت
خشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری کنارتخته
کنارتخته / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری باالده
باالده / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ناصرآباد
ناصرآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فراشبند
فراشبند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فيروزآباد
فيروزآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی: 180/ تلفن: 09173120188

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
مرودشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 160/ تلفن: 09171837767

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری المرد
المرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 180/ تلفن: 09177817626

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری الر
الر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09173051913

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری جهرم
جهرم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09177285897

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری سروستان
سروستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 180

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری نيريز
نيريز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری استهبان
استهبان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09178729463

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری زرين دشت
زرين دشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 170

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فسا
فسا / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 09173323494

 تاالر خانه فرهنگ فسا
فسا / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 50/ تلفن: 09177324665

 تاالر شهرکتاب
شيراز / مالك: خصوصی / تعداد صندلی: 80/ تلفن: 

09177000811

استان قزوین
 

تاالر مجتمع فرهنگي هنري باران 
آبيك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2832895450

تاالر اجتماعات سمائيان 
آبيك / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2832823347

آمفی تئاتر خانه فرهنگ آبگرم 
آوج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 1396/ تلفن : 2834762988
تاالرمجتمع فرهنگي هنري کوثرالوند
البرز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 110/ تلفن : 2832246040

تاالر شهر الوند 
البرز / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 330/ تلفن : 2832239241

تاالر مجتمع فرهنگي هنري نيايش  
محمديه-زيباشــهر البرز / مالك : فرهنگ و ارشاد 

اسالمی  
تعداد صندلی : 276/ تلفن : 2832577001

تاالر همايش شهيد آوينی الوند 
البرز / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 160/ تلفن : 283233247

تاالر غدير مجتمع فرهنگي هنري واليت 
بوئين زهرا / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 288/ تلفن : 2834225373

تاالر خانه فرهنگ دانسفهان 
بوئين زهرا / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی / تعداد 

صندلی : 84/ تلفن : 2834535531

تاالر انديشه 
بوئين زهرا / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 2834222360

تاالر ريحانه مجتمع فرهنگي هنري امام علي)ع( 
تاکستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 286/ تلفن : 2835240810

تاالرمجتمع فرهنگي هنري خرمدشت 
تاکستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 106/ تلفن : 2835240810

تاالر اداره ارشــاد) تغير کاربری به مخزن کتابخانه 
شهيدبهشتی( 

تاکستان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 110/ تلفن : 2835240810

تاالر کانون فرهنگی تربيتی پسران 
تاکستان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 2833327904

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
تاکستان / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 130/ تلفن : 2835270146

تاالر دانشگاه پيام نور 
تاکستان / مالك : دانشگاه پيام نور  

تعداد صندلی : 130/ تلفن : 2835236615

تاالر کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان- 
مرکز شماره دو 

تاکستان / مالك : کانون / تعداد صندلی : 80
 تلفن : 2835239886

تاالر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز 
شماره يك 

تاکستان / مالك : کانون / تعداد صندلی : 60
 تلفن : 2825227967

تاالر کتابخانه امام خميني)ره( 
قزوين / مالك : نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی : 196/ تلفن : 2833660033

تاالر عالمه رفيعي)ره( 
قزوين / مالك : نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی : 95/ تلفن : 2833223780

تاالر موالنا مجتمع فرهنگي هنري ارشاد 
قزوين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 114/ تلفن : 2833340159

تاالر بانو فاطمه زهرا)س( 
قزوين / مالك : شــهرداری / تعــداد صندلی : 147/ 

تلفن : 2833227001

تاالر مجتمع فرهنگي هنري پيامبر اعظم اقباليه 
قزوين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 109/ تلفن : 2833422811

تاالر اجتماعات کوثر 
قزوين / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 439/ تلفن : 2833375601

تاالر مجتمع فرهنگی هنری معلم اقباليه 
قزوين / مالك : شــهرداری / تعــداد صندلی : 100/ 

تلفن : 2815411109

تاالر ســينماتئاتر مرکز فرهنگــی و هنری مجتمع 
کانون 

قزوين / مالك : کانون / تعداد صندلی : 100 
تلفن : 2832788299



تاالر دانشگاه علوم پزشکی 
قزوين / مالك : دانشگاه علوم پزشکی  

تعداد صندلی : 370/ تلفن : 2833336001

تاالر جهاد 
قزوين / مالك : اداره کل جهاد کشاورزی  

تعداد صندلی : 260/ تلفن : 2833321771

تاالر دانشگاه امام خمينی)ره( 
قزوين / مالك : دانشگاه / تعداد صندلی : 800/ تلفن 

2833780021 :

استان قم

 تاالر شهيد آوينی
قم  /  مالك  :  فرهنگ و ارشاداسالمی

  تعداد صندلی  :  250
  تلفن  :  2532114271

تاالر مرکزی شهر  
قم  /  مالك  :  فرهنگ و ارشاداسالمی

  تعداد صندلی  :  498
  تلفن  :  2532114271

تاالر ميدانی)چارسو(  
قم  /  مالك  :  فرهنگ و ارشاداسالمی 

  تعداد صندلی  :  141
  تلفن  :  2532114271

تاالر اجتماعات  
قم  /  مالك  : فرهنگ و ارشاداسالمی 

  تعداد صندلی  :  200
  تلفن  :  2532114271

تاالر انجمن نمايش  
قم  /  مالك  : فرهنگ و ارشاداسالمی

  تعداد صندلی  :  70  
تلفن  :  2532114271

تاالر همايش بعثت  
قم  /  مالك  :  اداره کل ورزش و جوانان  

  تعداد صندلی  :  263  تلفن  :  2536564570

پالتو ماه  
قم  /  مالك  :  اداره کل ورزش و جوانان 

 تعداد صندلی  :  60  تلفن  :  2536564570

پالتو سوره  
قم  /  مالك  :  حوزه هنری  /  تعداد صندلی  :  60  تلفن  

2537747700  :

تاالر دانشگاه  
قم  /  مالك  :  دانشگاه علمی کاربردی   

  تعداد صندلی  :  120  تلفن  :  2537209330
تاالر غدير  

قم  /  مالك  :  اداره کل کتابخانه ها
 تعداد صندلی  :  250  تلفن  :  253720239

تاالر هنر  
قم  /  مالك  :  سازمان تبليغات  

 تعداد صندلی  :  250  تلفن  :  25371160

تاالر قدس  
قم  /  مالك  :  سازمان تبليغات   

  تعداد صندلی  :  250  تلفن  :  25371160
تاالر همايشهای شهرداری  

قم  /  مالك  :  شهرداری  /  تعداد صندلی  :  400  تلفن  
2537831540  :

تاالر معصوميه  
قم  /  مالك  :  اســتانداری  /  تعداد صندلی  :  1000  

تلفن  :  2537716201

تاالر شيخ مفيد   
قم  /  مالك  :  دانشــگاه قم  /  تعــداد صندلی  :  680  

تلفن  :  2532103000

استان كردستان

مجتمع فرهنگی و هنری 
بانه / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 216/ تلفن : 8734244030

تاالر فرهاد اصالنی مجتمع اميرنظام گروسی 
بيجار / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 226/ تلفن : 8738223800

پالتو مجتمع فرهنگی هنری اميرنظام گروسی 
بيجار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 8738223800

تاالر حوزه هنری 
بيجــار / مالك : حوزه هنری / تعــداد صندلی : 80/ 

تلفن : 8738234079

تاالر کتابخانه عمومی 
بيجار / مالك : نهاد کتابخانه  ها  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 8734220566

تاالر سينما 
بيجار / مالك : حوزه هنــری / تعداد صندلی : 600/ 

تلفن : 8738234079

تاالر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بيجار / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 90/ تلفن : 8724223501

مجتمع فرهنگی و هنری 
دهُگالن / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 85/ تلفن : 8735124700

تاالر کانون شهيد مطهری)سميه( 
دهُگالن / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8735122288

تاالر کتابخانه شهيد بهشتی  
ديواندره / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8738725890

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ديواندره 
ديواندره / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 218/ تلفن : 8738722960

مجتمع فرهنگی و هنری 
سرو آباد / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 302/ تلفن : 8734823184

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
سقز / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی   

تعداد صندلی : 272/ تلفن : 8736222266

تاالر شهيد بهشتی 
سقز / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 8736226556

تاالر شهيد باهنر 
سقز / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8736226556

تاالر آموزشکده فنی و حرفه ای 
سقز / مالك : فنی و حرفه  ای

 تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8736315639

تاالر سازمان تبليغات 
سقز / مالك : تبليغات اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8733168204

تاالر اجتماعات بسيج 
سقز / مالك : سپاه پاسداران / تعداد صندلی : 130/ 

تلفن : 8737249779

تاالر اجتماعات کتابخانه عمومی 
سقز / مالك : نهاد کتابخانه  ها  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8743222830

تاالر شهرداری 
سقز / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 80

تلفن : 8736228863

تاالر فروردين فجر 
سنندج)تئاترشهر( سنندج 

 مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی
تعداد صندلی : 380 / تلفن : 8733291976

تاالرتماشا)تئاترشهر( 
سنندج / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی 

 تعداد صندلی : 60/ تلفن : 8733291976

تاالر مولوی)دانشگاه کردستان( 
سنندج / مالك : دانشگاه  کردستان 

 تعداد صندلی : 350/ تلفن : 8733664600

تاالر ابن سينا)علوم پزشکی( 
سنندج / مالك : علوم  پزشکی

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 8733232441

تاالر بهزيستی 
سنندج / مالك : بهزيســتی / تعداد صندلی : 300/ 

تلفن : 8733281540

کانون فرهنگی هنری)آموزش و پرورش( 
سنندج / مالك : آموزش و پرورش

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 8733285015

تاالر امام خمينی)آموزش و پرورش( 
سنندج / مالك : آموزش و پرورش 

 تعداد صندلی : 800/ تلفن : 8733285015

تاالر صدا و سيما 
سنندج / مالك : صدا و سيما  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 8733660501

تاالر صدا و سيما 
سنندج / مالك : صدا و سيما 

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8733660501

تاالر هالل احمر 
ســنندج / مالك : هالل احمر / تعداد صندلی : 350/ 

تلفن : 8733234475

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
سنندج / مالك : دانشگاه  آزاد  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8733289421

تاالر پيامبر اعظم)استانداری( 
سنندج / مالك : اســتانداری / تعداد صندلی : 400/ 

تلفن : 8733163813

تاالر شماره 1 سينما بهمن 
سنندج / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 720/ تلفن : 8733290922

تاالر شماره 2 سينما بهمن سنندج 
سنندج / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8733290922

تاالر شــهيد هوشــنگ ورمقانی مجتمع فرهنگی 
هنری 

قروه / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  
تعداد صندلی : 187/ تلفن : 8735247410

پالتو شهيد فريدون نعمتی 
قروه / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8735247410

تاالر کانون شهيد مطهری)خانه دانش  آموز( 
قروه / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 8735220142

تاالر سازمان تبليغات 
قروه / مالك : سازمان تبليغات  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8733168204

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
قروه / مالك : دانشگاه آزاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8735232997

تاالر فجر)شهيد مطهری( 
قروه / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8735220142

تاالر واليت 
قروه / مالك : کميته امداد امام خمينی

  تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8735249831

مجتمع فرهنگی هنری 
کامياران / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8735526100

پالتو تمرين 
کامياران / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  
تعداد صندلی : 40/ تلفن : 8735526100

تاالر مجتمع فرهنگی و هنری 
مريوان / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 8734601154

تاالر فرهنگسرا)شهرداری( 
مريوان / مالك : فرهنگ و ارشاداسالمی  

تعداد صندلی : 305/ تلفن : 8734521157

تاالر نشاط 
مريوان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 500/ تلفن : 8734530950

كرمان جنوب

 تاالر شهيد مداحی پور
جيرفت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 250 / تلفن: 43318231

 تاالر ابرار
جيرفت / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی:600 / تلفن: 43217900

 تاالر شهيد ميثم
کهنوج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 210 / تلفن: 43206080

 تاالر شهيد مطهری
کهنوج / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی:300 / تلفن: 43203772

 تاالر ولی عصر )عج(
منوجان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:322 / تلفن: 43305290

 تاالر فاطميه
منوجان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 500 / تلفن: 09133488300

 تاالر مهر
منوجان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200

 تاالر امام رضا )ع(
رودبار جنوب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:360 / تلفن: 43367889

 تاالر بهداشت
رودبار جنوب / مالك: بهداشت و درمان  
تعداد صندلی:150 / تلفن: 43366016

 تاالر پيامبر اعظم )ع(
عنبرآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  



تعداد صندلی: 290 / تلفن: 43294605

 تاالر بهداشت
عنبرآباد / مالك: بهداشت و درمان  

تعداد صندلی:250 / تلفن: 43294551

 تاالر الزهرا
عنبرآباد / مالك: آموزش و پرورش 

تعداد صندلی: 170 / تلفن: 09139402127
 

تاالر آيت اهلل خامنه ای
قلعه گنج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:300 / تلفن: 43390296

استان كرمان

 تاالر عماد مرکزی
کرمان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 220/ تلفن: 2460991

 تاالر مجتمع شهيد بهشتی
کرمان / مالك: امور کتابخانه / تعداد صندلی:120/ 

تلفن: 4218089

 تاالر خانه شهر
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 100

 تاالر وحدت
کرمان / مالك: دانشگاه باهنر  

تعداد صندلی: 400

 تاالر هالل احمر
کرمان / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 350

 تاالر آموزش و پرورش دبيرستان امام
کرمان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 700

 تاالر آموزش و پرورش ناحيه يك
کرمان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش امام علی )ع(
کرمان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر آموزش و پرورش انديشه
کرمان / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 220/ تلفن: 2460991

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ترابی موسوی
کرمان / مالك: امور کتابخانه ها / تلفن: 364225

 تاالر نمايش
کرمان / تلفن: 2460991

 تاالر هنرستان هنرهای زيبا
کرمان / مالك: فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
بافت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200/ تلفن: 3716

 تاالر هالل احمر
بافت / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 200

 تاالر پرستو
بم / مالك: ارگ بم / تعداد صندلی: 450

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بم / مالك: ارگ بم / تعداد صندلی: 120

 بسطامی
بم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تلفن: 512541

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بردسير / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 250

 تاالر امام خمينی )ره(
بردسير / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 220/ تلفن: 223130

 تاالر شهيد بهشتی
بردسير / تلفن: 1302

 تاالر دانشگاه آزاد
بردسير / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 400

 تاالر آموزش و پرورش
بردسير / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی:/ تلفن: 3102

 تاالر امفی تئاتر دکتر ناظرزاده کرمانی
بردسير

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سيرجان/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 120

 تاالر هالل احمر
سيرجان/ مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 400

 تاالر آموزش و پرورش
سيرجان/ مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 300

 تاالر فردوسی
سيرجان/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 150/ تلفن: 3227090

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رفسنجان/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان/ مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 350

 تاالر افعص هجری
رفسنجان/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 220

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شهر بابك/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
شهر بابك/ مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200

 تاالر آموزش و پرورش
راور/ مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 200

 تاالر ارشاد اسالمی
راور/ مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 400
 مجتمع فرهنگی هنری

زرند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 250/ تلفن: 8818

 تاالر هالل احمر
زرند / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 120

 مجتمع فرهنگی هنری ماهان
ماهان / مالك: امور کتابخانه ها 

تعداد صندلی: 150/ تلفن: 6211

 تاالر ارشاد اسالمی
انار / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی: 120

تاالرهای دولتی استان ها



 تاالر شهرداری
انار / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 200

 تاالر کانون پرورش فکری
انار / مالك: کانون / تعداد صندلی: 110

 تاالر کوثر
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 250

 تاالر بسطامی
کرمان / مالك: شهرداری / تعداد صندلی: 300

 تاالر موزه رياست جمهوری
رفسنجان / مالك: رياست جمهوری  

تعداد صندلی: 150

استان كرمانشاه

تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير  
اسالم  آباد غرب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8345222250

تاالر مجتمع فرهنگی-بخش ُهميل 
اسالم  آباد غرب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 130/ تلفن : 8345222250

تاالر شهيد فهميده 
اسالم  آباد غرب / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8435222034

تاالر تبليغات اسالمی 
اسالم  آباد غرب / مالك : تبليغات اسالمی  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8345224110

تاالر شهر 
اسالم  آباد غرب / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8435223080

کانون پرورش فکری شماره 2 
اسالم  آباد غرب / مالك : کانون پرورش فکری  
تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8435232459

تاالر هالل احمر اسالم  آباد 
اسالم  آباد غرب / مالك : هالل احمر 

 تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8435234951

تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد 
پاوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 172/ تلفن : 8346125702

تاالر وحدت ثالث 

باباجانی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 140/ تلفن : 8326723070

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
جوانرود / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8326222632

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
داالهو / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 140/ تلفن : 8343723558

تاالر مجتمع فرهنگی هنری کرند 
داالهو-کرند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 140/ تلفن : 8343723558

تاالر مجتمع فرهنگی هنری توحيد 
روانسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8346525886

تاالر فجر سرپل 
ذهاب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8342222899

تاالر آموزش و پرورش سرپل 
ذهاب / مالك : آموزش و پرورش 

/ تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8342222037

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
سنقر  / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 112/ تلفن : 8384227481

تاالر آموزش و پرورش 
سنقر  / مالك : آموزش و پرورش 

/ تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8348422607

تاالر مجتمع فرهنگی هنری فجر 
صحنه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 240/ تلفن : 8348330526

تاالر مجتمع فرهنگی هنری صحنه 
صحنه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 130/ تلفن : 8348327472

تاالر شهيد رجائی 
صحنه / مالك : آموزش و پرورش 

/ تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8348322911

تاالر کانون پرورش فکری شماره 1 
صحنه / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 90/ تلفن : 8383222349

تاالر کانون پرورش فکری شماره 2  
صحنه / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8383222349

تاالر تبليغات اسالمی 
صحنه / مالك : تبليغات اسالمی

 / تعداد صندلی : 117/ تلفن : 8345224110
تاالر واحد فرهنگی 

سپاه صحنه / مالك : سپاه پاسداران  
تعداد صندلی : سيار/ تلفن : 8348222500

تاالر مجتمع فرهنگی امام حسن مجتبی)ع( 
صحنه / مالك : کميته امداد  امام خمينی  

تعداد صندلی : 300 / تلفن : 8338239483

مجتمع فرهنگی هنری ارشاد 
قصر شيرين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8354222381

تاالر آموزش و پرورش 
قصر شيرين / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8342423575

تئاترشهر- تاالر اصلی  
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 603/ تلفن : 8337264132

تئاترشهر- تاالر شماره 2 )سينما(  
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 230/ تلفن : 8337264132

تئاترشهر- پالتو  
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 8337264132

تاالر غدير مجتمع شهيد آوينی 
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 280/ تلفن : 8337281237

پالتو تجربه مجتمع شهيد آوينی 
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 40/ تلفن : 8337281237

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
کو زران کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 140/ تلفن : 8338244744
تاالر هنرستان هنرهای زيبا 

کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8338257828

تاالر حوزه هنری 
کرمانشاه / مالك : حوزه هنری / تعداد صندلی : 150/ 



تلفن : 8317271489

تاالر مرکز فنی  حرفه  ای 
کرمانشاه / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 500/ تلفن : 8338374987

تاالر شهيد مفتح 
کرمانشاه / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 8338252001

تاالر شهيد بهشتی 
کرمانشاه / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 8338252001

تاالر  طالقانی 
کرمانشاه / مالك : دانشگاه  علوم پزشکی   

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 8338358239

تاالر وحدت)دانشگاه علمی کاربردی( 
کرمانشاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 380/ تلفن : 8337281237

تاالر مجتمع فرهنگی هنری يادگار امام 
کنگاور / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 160/ تلفن : 8348221144

تاالر عالمه طباطبايی 
کنــگاور / مالك : آموزش و پــرورش / تعداد صندلی : 

300/ تلفن : 8348226534

تاالر کانون پرورش فکری  
کنگاور / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8372222992
تاالر سپاه پاسداران 

کنگاور / مالك : سپاه پاســداران / تعداد صندلی : 80/ 
تلفن : 8348222500

تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گيالن غرب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 140/ تلفن : 8353222599

تاالر فرهنگ و هنر مجتمع فرهنگی هنری 
هرسين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 8345125026
تاالر چندمنظوره انقالب 

هرسين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 580/ تلفن : 8345125026

تاالر امام خمينی )معلم( 
هرسين / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 1500/ تلفن : 8345122205

تاالر کانون بعثت 
هرسين / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 70/ تلفن : 8345122205

تاالر الزهراء 
هرسين / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 8345122205

تاالر تبليغات اسالمی 
هرسين / مالك : تبليغات اسالمی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 2188900237

تاالر شبکه بهداشت 
هرسين / مالك : شبکه بهداشت  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 8337220596

استان كهگيلویه و بویر احمد

 تاالر فرهنگ
ياسوج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:350/ تلفن: 2227110

 تاالر هالل احمر
ياسوج / مالك: هالل احمر  

تعداد صندلی:400/ تلفن: 2238620-2222285

 تاالر شهيد ايزدپناه
ياسوج / مالك: آموزش و پرورش  
تعداد صندلی:600/ تلفن: 3015

 تاالر بنياد شهيد
ياسوج / مالك: بنياد شهيد/ تلفن: 19-2226717

 پالتوی حسين پناهی
ياسوج / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تاالر دهدشت
دهدشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر هالل احمر
دهدشت / مالك: هالل احمر  

تعداد صندلی:300/ تلفن: 2015

 تاالر شرکت نفت
گچساران / مالك: باشگاه کارگری/ تلفن:33233021

 تاالر شرکت نفت
گچساران / مالك: تاالر اجتماعات/ تلفن:33233021

استان گلستان

تاالر مجتمع فرهنگی هنری
آزادشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 140/ تلفن : 1735728928
تاالر مجتمع فرهنگی هنری 

آق قال / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 220/ تلفن : 1734528933

تاالر آموزش و پرورش 
آق قال / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1734524485

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
بندرترکمن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 397/ تلفن : 173427109

تاالر آموزش و پرورش 
بندر ترکمن / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1734424079

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
بندرگز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 163/ تلفن : 1734366325

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
راميان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 320/ تلفن : 1735880699
تاالر مجتمع فرهنگی هنری 

علی آبادکتول / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 256/ تلفن : 1734224131

تاالر بوستان 
علی آبادکتول / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 340/ تلفن : 1734222325

مجتمع فرهنگی هنری فاضل آباد 
علی آبادکتول / مالك : فرهنگ و ارشــاد اسالمی بهره 

 بردار / تعداد صندلی : 270 / تلفن : 1734224131

تاالر شهيد بهشتی  
کردکوی / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 243/ تلفن : 1734342551

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
کالله / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 238/ تلفن : 1735444600

تاالر شهيد عودی 
کالله / مالك : آموزش و پرورش  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1735441720

تاالر فخرالدين اسعد گرگانی)تئاترشهر( 
گرگان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 486/ تلفن : 1732225242
تاالر نگاه)تئاترشهر( 

گرگان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 142/ تلفن : 1732225242

تاالر کانون فرهنگی تربيتی طاها 
گرگان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 1732420052

تاالر حکمت آفرينش 
گرگان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 230/ تلفن : 1732235925

تاالر شهيد مطهری 
گرگان / مالك : دانشگاه علوم کشاورزی  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 1712220320

تاالر خليج فارس 
گرگان / مالك : دانشگاه علوم کشاورزی  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 1712220320

تاالر مجتمع فرهنگی هنری 
گنبدکاووس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 508/ تلفن : 1733344811

تاالر آموزش و پرورش 
گنبد کاوس / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1733224087
تاالر مجتمع فرهنگی هنری 

مينودشت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1735224395

تاالر دانشگاه آزاد اسالمی 
مينودشت / مالك : دانشگاه آزاد 

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1745226680

تاالر کوثر 
مينودشت / مالك : آموزش و پرورش 

 تعداد صندلی : 150/ تلفن : 17332622664

تاالر اردوگاه شهيد فهميده 
مينودشت / مالك : آموزش و پرورش 

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 17332622664

تاالر کتابخانه عمومی 
مينودشت / مالك : نهاد کتابخانه ها 

 تعداد صندلی : 120/ تلفن : 1735224395

استان گيالن

مجتمع فرهنگی هنری 
آستارا / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی : 678/ تلفن : 1344833988

مجتمع فرهنگی هنری خاتم االوصياء آستانه 
اشرفيه / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 1342123555

تاالر شهيد موسوی  
املش / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 170/ تلفن : 1342722885

مجتمع فرهنگی هنری شهيدچمران 
انزلی / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 270/ تلفن : 1344427653

مجتمع فرهنگی هنری 
تالش / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 269/ تلفن : 1344233005

شهيد انصاری مجتمع خاتم االنبيا 
رشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 417/ تلفن : 1333226413

دکتر رحمدل مجتمع خاتم االنبيا 
رشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 138/ تلفن : 1333226413

پالتو مجتمع خاتم االنبياء 
رشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 40/ تلفن : 1333226413

تاالر سردار جنگل 
رشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 225/ تلفن : 1333226413

خانه کوچك نمايش 
رشت / مالك : شهرداری / تعداد صندلی : 50

 تلفن : 1312223850

مجتمع فرهنگی هنری سنگر 
رشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 188/ تلفن : 1333849127

مجتمع فرهنگی هنری 
رودسر / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 410/ تلفن : 1342629110

مجتمع فرهنگی هنری مهيار ديلمی 
سياهکل / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 320/ تلفن : 1342327988

مجتمع فرهنگی هنری 
شفت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 177/ تلفن : 1334783977

تاالر شهيد آوينی مجتمع فارابی 
صومعه سرا / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 422/ تلفن : 1344324860

تاالر شهيد بهشتی 
صومعه سرا / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 170/ تلفن : 1344322069

مجتمع فرهنگی هنری گوراب زرميخ 
صومعه سرا / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 180/ تلفن : 1344324860

تاالر شهيدان خدمتگزار 
فومن / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 396/ تلفن : 1334723151

مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( 
کياشهر / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 184/ تلفن : 1342820839
تاالر فرهنگ و ارشاد 

الهيجان / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 60/ تلفن : 1342332103

تاالر شهيد باهنر 
الهيجان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 240/ تلفن : 1342232174

تاالر حزين الهيجی 
الهيجان / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 1342229081

تاالر دانشکده سما 
الهيجان / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 1342249501

تاالر همايش شهرداری 
الهيجان / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 160/ تلفن : 1342245054

تاالر دانشکده شهيد رجايی 
الهيجان / مالك : پارك علم وفناوری  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 1342233088

تاالر دکتر حکيم زاده 
الهيجان / مالك : بهزيستی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 1342340866

تاالر کانون پرورش فکری 
الهيجان / مالك : کانون پرورش  

تعداد صندلی : 60/ تلفن : 1342228142

مجتمع فرهنگی هنری شهيد امالکی 
لنگرود / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 240/ تلفن : 1342543100

مجتمع فرهنگی هنری شاندرمن 
ماسال / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  



تعداد صندلی : 98/ تلفن : 1344661430

مجتمع فرهنگی هنری طاسکوه 
ماسال / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 1344661430

استان لرستان

تاالر کمال 
اليگودرز / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 305/ تلفن : 6643320961

تاالرسايه 
اليگودرز / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 6643320961

سالن همايش محمدرسول ا...)ص( 
اليگودرز / مالك : دانشگاه آزاد  

تعداد صندلی : 520/ تلفن : 6643334731

تاالر زرين کوب 
بروجرد / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 352/ تلفن : 6642538003

کانون ادب 
بروجرد / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 6623530264

تاالر شهيد رجايی 
بروجرد / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 6623530264

تاالر ارشاد 
پلدختر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 6632220260

تاالر شهيد آوينی 
خرم آباد / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 340/ تلفن : 6633403098

پالتو شيدا 
خرم آباد / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 55/ تلفن : 6633403098

تاالر حوزه هنری 
خرم آباد / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 191/ تلفن : 6633435301

تاالر بانك ملی 
خرم آباد  / مالك : بانك ملی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 6633302062

سالن فرمانداری 
خرم آباد / مالك : فرمانداری  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 6633325578

تاالر شهيد باهنر 

خرم آباد / مالك : آموزش و پرورش  
تعداد صندلی : 400/ تلفن : 6633403098

تاالر هالل احمر 
خرم آباد / مالك : هالل احمر  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 6633315223
دانشگاه لرستان 

خرم آباد / مالك : دانشگاه لرستان  
تعداد صندلی : 300/ تلفن : 6633120101

سالن مديريت دولتی 
خرم آباد / مالك : استانداری  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 662191201

تاالر کانون ادب 
خرم آباد / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 6633403098

کانون پرورش فکری 
خرم آباد / مالك : کانون پرورش فکری  

تعداد صندلی : 180/ تلفن : 662204159

تاالر همايش 
دلفان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 6637222185

کانون امام علی)ع( 
دورود / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 6654236011
تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر 

دورود / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : -/ تلفن : 6643244678

صنايع دفاع 
دورود / مالك : صنايع دفاع  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 6654224065

کارخانه سيمان 
دورود / مالك : کارخانه سيمان  

تعداد صندلی : 100/ تلفن : 6654222114

تاالر کانون آفرينش ازنا 
سلسله / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 200/ تلفن : 6664222052
تاالر اميد 

کوهدشت / مالك  : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی : 278/ تلفن : 6632633066

استان مازندران

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی )ره(
تنکابن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:300 / تلفن:54224452

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمينی

نوشهر مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 230 / تلفن:52323379

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری پيامبر اعظم )ص(
نور / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 282 / تلفن:44554963

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
محمودآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 297 / تلفن:44745330

 تاالر مجموعه تئاتر شهر
آمل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:180 / تلفن:44151921
 تاالر مجموعه فرهنگی هنری وليعصر )عج(

آمل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 240 / تلفن:44151922

 تاالر مجموعه فرهنگی هنری امام خمينی )ره(
بابلسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 274 / تلفن:3536080

 تاالر مجموعه فرهنگی هنری شهيد باهنر
بابلسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 205 / تلفن:3536080

 پالتوی مرکزی
بابلسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 100 / تلفن:3536080

 تاالر مجتمع فرهنگی سينمايی
بابل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 213 / تلفن:32199889

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری حر
قائم شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 218 / تلفن:42266119

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سوادکوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 285 / تلفن:42424199

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سوادکوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:180 / تلفن:42454510

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
جويبار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:187 / تلفن:42531880

 تاالر آمفی تئاتر سلمان هراتی
ساری / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تاالرهای دولتی استان ها



تعداد صندلی: 230 / تلفن:3374810

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری اميرالمومنين )ع(
نکاء / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:356 / تلفن:34745858
 

تاالر مجتمع فرهنگی هنری بصيرت
بهشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 228 / تلفن:34660244

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری فجر
گلوگاه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 216 / تلفن:34660244

 تاالر مجتمع سينمايی يك
بابل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 200/ تلفن: 32643121

 تاالر امور تربيتی يك
بابل / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 200

 تاالر امور تربيتی دو
بابل / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 200

 تاالر امور تربيتی سه
بابل / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 200

 تاالر دانشکده فنی نوشيروانی
بابل / مالك: دانشکده فنی بابل / تعداد صندلی: 700

 تاالر دانشکده علوم پزشکی
بابل / مالك: علوم پزشکی / تعداد صندلی: 500

 تاالر هالل احمر
بابل / مالــك: هالل احمــر / تعداد صندلــی: 200/ 

تلفن:2192177

 تاالر ارشاد
بابل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 150/ تلفن:2299891

 تاالر آموزش و پرورش
بابل / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی:/ تلفن:2224974

 آمفی تئاتر
بابل / مالك: دانشگاه صنعتی نوشير  

تعداد صندلی:/ تلفن:3232071

 تئاتر شهر، تاالر ارشاداسالم )امام خمينی(
آمل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 200/ تلفن:2243011

 تاالر شهرداری آمل
آمل / مالك: شهرداری  

تعداد صندلی: 400/ تلفن:2243011

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری خانه جوان
آمل / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 150/ تلفن:2243011

 تاالر مجتمع ارشاد
قائم شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 100

 تاالر کانون پرورش فکری
قائم شهر / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 100

 تاالر ابن شهرآشوب
قائم شهر / مالك: هالل احمر /تلفن:2370971

 آمفی تئاتر
قائم شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 200/ تلفن:3287866

 تاالر حر
قائم شهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:/ تلفن:2245450

 آمفی تئاتر نيما
نور / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 300/ تلفن:5591

 تاالر مجتمع فرهنگی وزير
محمودآباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 250/ تلفن:45330

 آمفی تئاتر
محمودآباد / مالك: امور کتابخانه ها 
تعداد صندلی: 250/ تلفن:42576

 تاالر مجتمع فرهنگی
جويبار / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 250/ تلفن:45330

 تاالر مجتمع فرهنگی
زيرآب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 250/ تلفن:4510

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدير
پل سفيد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی: 250

 تاالر آمفی تئاترکتابخانه عمومی
شيرگاه / مالك: امور کتابخانه ها  
تعداد صندلی: 200/ تلفن:2484

 آمفی تئاتر
چالوس / مالك: آموزش و پرورش  
تعداد صندلی: 400/ تلفن: 26110

 آمفی تئاترکتابخانه عمومی
بابلسر / مالك: امور کتابخانه ها  

تعداد صندلی: 200/ تلفن: 33910

 آمفی تئاتر سيمان نژاد
رامسر / مالك: کانون  

تعداد صندلی: 150/ تلفن: 24069

 تاالر مجتمع فرهنگی امام خمينی )ره(
تنکابن / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300/ تلفن: 24452

 تاالر دانشگاه آزاد
تنکابن/ مالك: دانشگاه آزاد / تعداد صندلی: 300

 تاالر هالل احمر
تنکابن / مالك: هالل احمر/ تلفن: 22058

 آمفی تئاترکانون فرهنگی
تنکابن / مالك: آموزش و پرورش / تلفن: 21067

 تاالر آموزش و پرورش
بهشهر / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 300

 آمفی تئاتر بهداشت
بهشهر / مالك: اداره بهداشــت / تعداد صندلی: 200/ 

تلفن: 25551
 آمفی تئاتر دانشگاه علم و صنعت

بهشهر / مالك: دانشگاه / تعداد صندلی: 350
 تلفن: 42001

 آمفی تئاتر
چالوس / مالك: سازمان جنگل ها 

تعداد صندلی: 300

 تاالر هالل احمر
چالوس / مالك: هالل احمر / تعداد صندلی: 300

 تاالر بهزيستی
چالوس / مالك: بهزيستی / تعداد صندلی: 130

 تاالر مجتمع يك
بابلسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 300

 تاالر مجتمع دو
بابلسر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  



تعداد صندلی: 300
 آمفی تئاتر تاالر شرکت نفت

محمودآباد / مالك: شرکت نفت  
تعداد صندلی: 500

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نوشهر / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 250
 

تاالر کانون پرورش و فکری کودکان
نوشهر / مالك: کانون / تعداد صندلی: 120

 آمفی تئاتر اداره منابع طبيعی
نوشهر / مالك: منابع طبيعی / تعداد صندلی: 250

 آمفی تئاتر آموزش و پرورش
نوشهر / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 300

 تاالر ادراه کل بنادر و دريانوردی
نوشهر / مالك: اداره بنادر / تعداد صندلی: 200

استان مركزی

 تاالر فرهنگسرای آيينه
اراك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:300 / تلفن:33133307

 تاالر عباس اقبال آشتيانی
آشتيان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعداد صندلی: 270 / تلفن:09183688851)رضايی(

 تاالر مجتمع پرفسور حسابی
تفرش / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی:320 / تلفن:09183688161)اترکی(

 تاالر سلمان ساوجی
ساوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی:380 
تلفن:09123550784)محمودی فر( 

 تاالر شهيدچمران
مالك : فرهنگ و ارشــاد اسالمی / تعداد صندلی:120  

تلفن:09123550784)محمودی فر(

 تاالر کتابخانه اشراق
دليجان / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:150 / 

تلفن:09183669834)صادقی(

 تاالر مجتمع فرهنگی
دليجان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی:80 / تلفن:09183669834)صادقی(
 

تاالر مجتمع فرهنگی کوثر
خمين / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 تعداد صندلی: 254 

تلفن:09181690730)خانم حسينی(

 تاالر کتابخانه فخرالدين عراقی
کميجان / مالك: امور کتابخانه ها  

تعداد صندلی:100 / تلفن:35453143

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شازند / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:100
 تاالر مجتمع فرهنگی اميرالمنين

نراق /

 تاالر کتابخانه عمومی )هندودر(
شازند / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:100

 تاالر کتابخانه عمومی
آستانه / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:100

 پالتو شهی بهشتی
خمين / مالك: امور کتابخانه ها / تعداد صندلی:100

 تاالر امام علی )ع(
اراك / مالك: آموزش و پرورش / تعداد صندلی: 300

 تاالر فرهنگسرای امام خمينی )ره(
خمين / مالك: آموزش و پرورش  

تعداد صندلی: 300

 تاالر بيت امام خمينی )ره(
خمين / مالك: موسسه آثار امام  خمينی

تعداد صندلی: 300

استان هرمزگان

 تاالر شهيد آوينی
بندرعباس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:750
 تلفن: 66666653-66724113

 تماشاخانه آفتاب
بندرعباس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:110/ تلفن: 09171587446

 تاالر فارغان
بندرعباس / مالك: نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی:110

 تاالر پارسيان
پارسيان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 140

 تاالر مقام
بندرمقام / مالك: نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی: 110
 تاالر گوهران

بشاگرد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 110

 تاالر فرهنگسرای طوبی
بندرعباس / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:350

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهيد بهشتی
ميناب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:160
 تاالر اداره ارشاد )بعثت(

ميناب / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی: 85

 تاالر سندرك
سندرك / مالك: نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی: 110

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری شيخ طوسی
رودان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:160

 تاالر مجتمع فرهنگی هنری باهنر
جاسك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:110

 تاالر فرهنگسرای گوهر
بندرلنگه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:308

 تاالر پيامبر اعظم
بستك / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:308

 تاالر ايسين
پشته ايسين / مالك: نهاد کتابخانه ها  

تعداد صندلی: 110

 تاالر شهيد حسن زاده
حاجی آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:308/ تلفن: 0761-5554237
 

تاالر مجتمع فرهنگی سيدالشهدا
حاجی آباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:280
 تاالر هرمز

هرمز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  
تعداد صندلی:85

 تاالر جغين
جغين / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 110

 تاالر زياتعلی
جغين / مالك: نهاد کتابخانه ها / تعداد صندلی: 110

 تاالر فرهنگسرای حرا
قشم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تاالرهای دولتی استان ها



 تاالر مجتمع فرهنگی هنری
قشم / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تاالر فرهنگ
بندرعباس / مالك: سازمان تبليغات 

 تاالر شرکت ملی گاز
بندرعباس / مالك: شرکت گاز 

 تاالر الغدير
بندرعباس / مالك: اموزش و پرورش 

تاالر دانشگاه علوم پزشکی
بندرعباس / مالك: دانشگاه علوم پزشکی 

استان همدان

تاالر مجتمع سيدجمال الدين
اسدآباد/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 440 / تلفن: 08133125058

تاالر آيت اله بهاری
بهار/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی: 316/تلفن: 08134506999 

تاالر فجر صالح آباد
بهار/ مالك : نهاد کتابخانه ها 

تعداد صندلی: 143/تلفن: 08134622266  

تاالر فرهنگسرای آوينی اللجين
بهار/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی:190/تلفن: 08134528279 

تاالر فردوسی
تويسرکان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعداد صندلی:320/تلفن: 08134920018 

تاالر انديشه
رزن/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  /تعداد 

صندلی:320/تلفن: 08136222355 

تاالر عالمه دهخدا  
رزن/مالك :  نهاد کتابخانه ها/تعداد صندلی:250

تلفن: 08136226457 

تاالر کتابخانه مطهری
فامنين/ مالك : نهاد کتابخانه ها/تعداد صندلی:114

تلفن: 08136823989 

تاالر دانشگاه
فامنين/ مالك : دانشگاه پيام نور/تعداد صندلی:100

تلفن: 08136826832 

تاالر مجتمع بعثت
کبودراهنگ/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:382/تلفن: 08135228231 

تاالر اصلی مجتمع فرهنگی هنری
مالير/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:274/تلفن: 08133350420 

تاالر مرکز آموزش هنر
مالير/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:174/تلفن: 08132217550 

سينما بهمن
مالير/ مالك : حوزه هنری/تعداد صندلی:375

تلفن: 08132222453 

سينما فرهنگيان
مالير/ مالك : آموزش و پرورش/تعداد صندلی:540

تلفن: 08132280120 

تاالر انديشه
نهاوند/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:252/تلفن: 08133232006 

تاالر اصلی مجتمع بوعلی سينا
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:500/تلفن: 08132660070 

پالتو شماره 1 بوعلی سينا
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:80/تلفن: 08132660070 

تاالر عبادی مجتمع بوعلی سينا
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:41/تلفن: 08132660070 

تاالر اصلی مجتمع آوينی
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:227/تلفن: 08138386018 

پالتو مجتمع آوينی
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی:81/تلفن: 08138386018 

تاالر اجتماعات اداره کل
همدان/مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعداد صندلی:94/تلفن: 08132512127 

تاالر فجر
همدان/ مالك : شهرداری/تعداد صندلی:247

تلفن: 08138274915 

تاالر کانون مهديه
همدان/ مالك : آموزش و پرورش/تعداد صندلی:352

تلفن: 08138370174 

تاالر معلم
همدان/ مالك : آموزش و پرورش/تعداد صندلی:380

تلفن: 08138324017 

تاالر کانون پرورش 
همدان/ مالك : کانون پرورش فکری/تعداد 

صندلی:206
تلفن: 08134223411 

تاالر دانشکده دندانپزشکی
همدان/مالك :  علوم پزشکی همدان/تعداد 

صندلی:208
تلفن: 08132526200 

تاالر سينما  فلسطين
همدان/ مالك : حوزه هنری/تعداد صندلی:200

تلفن: 08132522344 

اتا الر فارابی
همدان/مالك :  دانشگاه آزاد/تعداد صندلی:350

تلفن: 08134494000 

تاالر کانون بسيج
همدان/ مالك :  سپاه پاسداران/تعداد صندلی:288

تلفن: 08138255882 

استان یزد

تاالرمجتمع فرهنگی هنری
 ابرکوه / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 154/ تلفن : 3532820601

تاالر ساختمان باغ هنر
 ابرکوه / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 70/ تلفن : 356231400

تاالرهنر
 اردکان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 3532242160

تاالر فرهنگ 
اردکان / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 292/ تلفن : 35322221724

تاالر کانون امام خمينی 
اردکان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 3532223081

تاالر شهيد مدرس
 اردکان / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 3532223081

تاالر دانشگاه پيام نور 
اردکان / مالك : دانشــگاه پيام نور  / تعداد صندلی : 

300/ تلفن : 3532220011

تاالر بسيج



 اردکان / مالك : سپاه / تعداد صندلی : 100
تلفن : 3531242837

تاالرآيت ا... حائری
 اردکان / مالك : کتابخانه ها / تعداد صندلی : 80

 تلفن : 3537263790

تاالر هالل احمر 
اردکان / مالك : هــالل احمر / تعداد صندلی : 240/ 

تلفن : 356281404

تاالر شهيد مطهری کانون
 خاتم اشکذر / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 206/ تلفن : 351327226

تاالر کمال الدين وحشی بافقی
 بافق / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 187/ تلفن : 3532429200

تاالر سنگ آهن
 بافق / مالك : سنگ آهن  بافق  

تعداد صندلی : 220/ تلفن : 3532423001

تاالر هالل احمر
 بافق / مالك : هالل احمر  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 3532423039

تاالر مال عبداهلل بهابادی
 بهاباد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 326/ تلفن : 3532471314

تاالرمجتمع ديدار
 تفت / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 32632200

تاالرکانون واليت
 تفت / مالك : آموزش وپرورش / 

تعداد صندلی : 353/ تلفن : 3532628330

تاالر موسسه فاطمه الزهرا
 تفت / مالك : موسسه نيکوکاری / 

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 3532632672

تاالر آيت  اهلل خاتمی)هرات(
 خاتم / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 334/ تلفن : 3532573004

تاالر کانون پرورش )مروست( 
خاتم / مالك : کانون پرورش  

تعداد صندلی : 84/ تلفن : 3532584761

تاالر خاتم)مروست(
 خاتم  / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 3532573004

تاالر کانون پرورش)هرات(
 خاتم / مالك : کانون پرورش  

تعداد صندلی : 60/ تلفن : 3532584761

تاالرمجتمع مهريز
مهريز / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 185/ تلفن : 3532523110

تاالر جمعيت هالل احمر
 مهريز / مالك : هالل احمر  

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 3532520004

تاالر شهيد کشاورزی 
مهريز / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 300/ تلفن : 3532522048

تاالر دانشگاه)پرديس شکيب(
 مهريز / مالك : دانشگاه دولتی   

تعداد صندلی : 500/ تلفن : 3532539340

تاالر سينما ستاره
 ميبد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 3532333667

تاالر امام صادق  
ميبد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 164/ تلفن : 3532333667

تاالر خانه دکتر اسالمی)ندوشن(
 ميبد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 80/ تلفن : 3532313320

تاالرفرهنگ
 يزد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 299/ تلفن : 3536247411

تاالرشرف الدين علی يزدی
 يزد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 165/ تلفن : 35362697990

تاالرهنر)تئاترشهر يزد( 
يزد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : 174/ تلفن : 35372662260

پالتو هنر)تئاترشهر يزد( 
يزد / مالك : فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تعداد صندلی : تجهيز/ تلفن : 35372662260

پالتو    حوزه هنری
 يزد / مالك : حوزه هنری  

تعداد صندلی : 120/ تلفن : 356231400

تاالرشهيدعباسپور
 يزد / مالك : سازمان برق  

تعداد صندلی : 350/ تلفن : 3538251751

تاالرشهيد  پاکنژاد
 يزد / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 750/ تلفن : 3537243021

تاالرهالل احمر
 يزد / مالك : هالالحمر  

تعداد صندلی : 92/ تلفن : 356247326

تاالراستعدادهای درخشان
 يزد / مالك : آموزش وپرورش / تعداد صندلی :400/

 تلفن : 3537243021

تاالرفرهنگسرای شهرداری 
يزد / مالك : شهرداری  

تعداد صندلی : 360/ تلفن : 356275068

تاالرشهيد قندی
 يزد / مالك : مخابرات  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 3537333030

تاالرفوالد آلياژی
 يزد / مالك : فوالدآلياژی  

تعداد صندلی : 400/ تلفن : 3572590011

تاالراستانداری
 يزد / مالك : استانداری  

تعداد صندلی : 250/ تلفن : 3531111

تاالرشهيدصدوقی)آزارچ(
 يزد / مالك : آموزش وپرورش  

تعداد صندلی : 150/ تلفن : 3537243021

سينما دانش آموز 
يزد / مالك : آموزش و پرورش  

تعداد صندلی : 600/ تلفن : 3537243021



اردیبهشت
خيابان وليعصر نرسيده به خيابان فاطمی خيابان 

صدر پالك 60 واحد 2 / 88934791

انتخاب نواندیشان
تجريش ابتدای وليعصر جنب دنيس تريکو پالك 

3159 طبقه سوم واحد 5  / 22721911

اندیشه
خيابان سهروردی جنوبی نرسيده به ماليری پور 

پالك 85 طبقه دوم واحد 3
88471238-88418041

اندیشه ماهان
سهروردی شمالی باالتر از بهشتی جنب بانك 

صادرات پالك 413  / 88759110

ایران شعبه 1
خيابان شريعتی خيابان کالهدوز نرسيده به سه راه 

نشاط پالك 424 طبقه دوم  /426604487

ایران شعبه 2
خيابان وليعصر بعد از پارك و ايستگاه محموديه 

پالك 2784 طبقه اول واحد 9
22653260-22666190

ایران شعبه 3
ضلع شمال شرقی پل سيدخندان پالك 19 طبقه 

دوم  /  88464899-88462105

برنا
خيابان شريعتی رو به روی بهار شيراز سينما ايران 

واحد آموزش /  77538711

پانيذ
تهرانپارس بزرگراه رسالت بين چهارراه رشيد و 

زرين پالك 178 طبقه دوم واحد 10
77708683 - 77052633

پرنده آبی هنر
خيابان يوسف آباد باالتر از ميدان فرهنگ پالك 

283 واحد 2

پگاه اندیشه جوان
بزرگراه نواب پايين تر از جمهوری فاز يك 

ساختمان توکای 3 واحد 304 / 6638943
پویا هنر

خيابان انقالب خيابان پورموسی پالك 17 طبقه 
چهار واحد 14 / 8893188

تجربه
خيابان انقالب نبش فخررازی پالك 56 ساختمان 

باران واحد 102 /  66951057

تصویر امروز
خيابان توحيد بعد از فرصت جنب بانك آينده 

کوچه آزادی پالك 2
66568945 -66565965
66569781- 66569514 

جام جم
خيابان ولی عصر ابتدای خيابان سيد جمال الدين 

اسد آبادی خيابان چهارم پالك 3 طبقه اول 
موسسه سينمايی جام جم /  88970019

جهان نما
باالتر از ميدان وليعصر کوچه ناصر پالك 36 

طبقه 3  /  88935466-88935465

خانه هنر جوان
خيابان شريعتی پايين تر از خيابان بهارشيراز 

خيابان خداپرست پالك 1 طبقه دوم واحد 2  /  
77624325 -77505711

دارالفنون
خيابان آزادی نرسيده به انقالب خيابان نو فالح 

خيابان کلهر پالك 42 /  66493224

روزنه
خيابان وليعصر پايين تر از ميدان ونك کوچه 
هجدهم گاندی پالك 17 طبقه سوم واحد 6

88209130- 1

ستاره
يوسف آباد تقاطع فتحی شقاقی پالك 32 واحد 

يك /  88104582

سپند هنر
پل سيد خندان ابتدای سهروردی کوچه حاج 

حسنی پالك 28 /  88749311

سمندریان
خيابان شريعتی قبل از چهار راه قصر انديشه يك 

شرقی پالك 6 طبقه همکف /  88408228

سوده
فلکه دوم صادقيه )آرياشهر( مجتمع پزشکی 

تخصصی طال طبقه دوم واحد 5
44469751 -44076642

سه نقطه
ميدان ولی عصر بلوار کشاورز بعد از خيابان 

فلسطين خيابان کبکانيان نبش کوچه مرتضی زاده
88952392- 88952440

آموزشگاه های آزادهنری تهران

آموزشگاه های 
آزادهنری)نمایشی(



آذربایجان شرقی

تکم
تبريز /خيابان وليعصر خيابان استاد شهريار ده متری 

اول پالك 58 /  33331522

هنر معاصر
تبريز/ خيابان ولی عصر خيابان فروغی کوچه گلباد 

جنب بانك صادرات پالك 2 /  5262543

ياجلو

تبريز/ وليعصر خيابان فروغی کوی آرش پالك 27
33315023

اردبيل
فروغ

اردبيل/ خيابان بعثت نرسيده به هتل مهدی جنب 
آژانس بعثت /  33631636

اصفهان
آدمك

اصفهان/ خيابان حاج رحيم ارباب کوچه شماره سه 
شهيد اصغری نبش کوچه

آفرينش
اصفهان/ خيابان رودکی روبه روی مدرسه محسنيه 

طبقه 1 پ 146 /  3117866310

ارديبهشت
اصفهان/ خيابان وحيد خيابان خاقانی بن بست 

شمشاد 37 پالك 407  /  36283251

بازيگر
اصفهان /خيابان توحيد جنوبی چهارراه پليس کوچه 

سپيدار پالك 2 

آموزشگاه های آزادهنری استان ها

سينمای ایران
منطقه 2 آزادی نبش خيابان بهبودی پالك 2 

واحد 5 /  66033575-66041225

سينمای كهن
سهروردی شمالی بعد از بهشتی بين کوچه امامی و 

کوشش پالك 422 طبقه دوم /  88748212

صدای ایران
خيابان آزادی انتهای جيهون خيابان رنجبر تقاطع 

گلستانی کوچه آالپوش پالك 12 /  55756935

صدای سحر
ميدان فردوسی فردوسی شمالی چهار راه کوشك 

خيابان صادق پالك 10 /   66735456

عرفان كهن
يوسف آباد سيد جمال الدين اسدآبادی نبش 11 

پالك 38 /  88101040 الی 44

عشق برتر خوارزمی
خيابان قيطريه ابتدای اندرزگو کوچه الدن پالك 

22211331  / 84

فجر
خيابان قائم مقام فراهانی ميدان شعاع خيابان 

شهيد خدری پالك 46 /  8844028

فدک
خيابان انقالب اسالمی خيابان دوازدهم فروردين 

خيابان روانمهر غربی شماره 198
66485314- 66485313 -  66485312

فروهر

خيابان وليعصر تقاطع توانير رو به روی بيمارستان 
دی پالك 2335 طبقه اول واحد يك/88880191

فيلم تهران
کوی نصر خيابان جواد فاضل غربی پالك 78

88266172

كارنامه
ميدان تجريش خيابان شهيد ملکی )سعدآباد( 

خيابان شهيد افراز کوچه انوش پالك 5
22745179   -  22745177  -  22751410 

كارگاه آزاد بازیگری
بزرگراه کردستان نبش خيابان 37 پالك 38

88026932- 88026962

كارگاه آزاد فيلم )مسعود كيميایی(
خيابان سليمان خاطر خيابان وراوينی پالك 29 

موسسه آزاد سينمايی / 88329442

موسسه فرهنگی و هنری كارنامه
خيابان شريعتی خيابان ظفر بين نفت و 

مدرس خيابان فريد افشار کوچه نور پالك 34 
22273918- 22273917

كانون سينماگران جوان
منطقه 6 احمدقصير )بخارست( کوچه نهم 

ساختمان 4 طبقه همکف / 88714363 الی 4

كشتان فيلم
ميدان ونك مالصدرا بعد از چهاراه شيراز پالك 

150 طبقه 7 واحد 20 /  88030715

مكتب كمدی ایران

خيابان ستارخان باقرخان پالك 116 واحد 7
88568104 - 66568103

نمای نزدیک
پل تجريش جنب کفش ملی پالك 117 طبقه 4

22737317

نماوا
وليعصر خيابان جامی خيابان کسری پالك 30 

واحدهای يك و شش /  66754404

نوآور
شهرك غرب بلوار فرحزادی ميدان کتاب خيابان 

کوهستان پالك 8 طبقه دوم واحد 3
22082388

هزاردستان
شهر زيبا روبروی بلوك 9 پالك 1919

44324558

هليا فيلم
خيابان طالقانی بهار شمالی کوچه يزدان نياز پالك 

34 طبقه سوم /  77501973

همای سعادت
بلوار کاشانی زيرپل بارکی ضلع شمال غربی 

ساختمان بانك پارسيان پالك 261 واحد 5 طبقه 
چهارم /  4435050

هنر و اندیشه
ميدان هفت تير خيابان کريمخان ابتدای خردمند 

جنوبی کوچه يگانه پالك 48 /  88090366

هيالج
خيابان کريمخان ابتدای ايرانشهر کوچه مهاجر 

پالك 22  /  88518515

آموزشگاه های آزادهنری)نمایشی(



بسته نگار
اصفهان / خانه اصفهان خيابان گلخانه سه راه ماه 

فرخی جنب بانك ملت و دفتر اسناد رسمی 40
4396848

پارسا
نجف آباد / خيابان فردوسی مرکزی بن بست فردوسی 

طبقه فوقانی دفتر اسناد

توفان
نطنز/ سرشك کوچه شقايق 63 جنب چشمه

جلفا
اصفهان / خيابان بزرگمهر خيابان فرهنگيان پالك 5 

طبقه فوقانی عکاسی هديه

رهنما
فالورجان / خيابان طالقانی بازارچه طال طبقه دوم

فروردين
اصفهان/  سه راه سيمين ابتدای خيابان سهروردی 

جنب پست بانك

ميم
اصفهان خيابان مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی 
جنب ش / هدای خواجو کوچه مسائلی پالك 42

نگاه
فريدن داران/  بلوار طالقانی روبروی اداره آب و 

فاضالب

نقش خانه
لنجان / چهارصد دستگاه فرهنگسرای شهيد مطهری

نيك پندار نوين
اصفهان/ خيابان شيخ صدوق شمالی جنب تاالر آيينه 

کوچه بهمن شريفات پالك 131

ياقوت قرمز نقش جهان
شاهين /  شهر بلوار عطار بين 8 و 9 شرقی پالك 3

بوشهر
آفرينگان

خيابان انقالب روبروی مدرسه علميه
 
دير/

آسوريك
بوشهر/  خيابان امام روبه رويمرکز جراحی دی 

ساختمان رضايی
آوا

بوشهر/ خيابان امام اول بی سيم

ايليا
بندر گناوه / خيابان امام جنب فرمانداری

تئاتر کودك و نوجوان صحنه
بوشهر/  عاشوری کوچه روزنامه جمهوری اسالمی 

طبقه دوم مهد شاپرك

متد
بوشهر/  خيابان امام کوچه گلخانه ساختمان سيراف 

طبقه 9 واحد 13

ميم
بوشهر/  ميدان قدس جنب حوزه هنری

چهارمحال و بختياری
آرام

شهرکرد/ چهارراه بو علی سينا خيابان سعدی پالك 
556

خراسان رضوی
 سيمرغ

گناباد/ ميدان الغدير روبه روی سازمان انتقال خون
722449

شمايل
مشهد / خيابان سناباد بين سناباد 45 و 47 گروه تئاتر 

شمايل/  8465523

عرشيا
سبزوار/ ميدان مادر خيابان امير مسعود 1, پالك 2

2299224

گلشن
قوچان  / خيابان امام پاساژ رحيم پالك 2

47236259

وحدت
سبزوار / خيابان 24 متری انقالب بين فلکه طبس و 

نجار آباد خانه فرهنگ دانشجو طبقه اول
2228593

خراسان شمالی
تهم

بجنورد / ميدان خرمشهر شانزده متری اول روبه روی 
هنرستان مدرس پالك 1

شکوری
بجنورد/  خيابان شريعتی شمالی کوچه عليزاده

2232858
صحنه

بجنورد / خيابان شهيد رضا امامی جنوبی کوچه 

شهيد ترکانلو پالك 13 /  32225725

ميم
بجنورد/  بلوار مدرس م شهدای دانش آموز

خوزستان
عتمادی کيا

آبادان / خيابان يکم احمد آبادو رو به روی پارك 
کودك /  4423562

باغبان باشی
رامهرمز/  چهارراه طالقانی جنب حسينيه امام 

دبيرستان غيرانتفاعی شهيد قنواتی پور

شکوريان
بهبهان / ميدان شهيد محسنی بلوار امام خمينی 

فرهنگسرای بهبهانيان واحدشماره 1

ضرغامپور
شوشتر / خيابان امام ضلع شرقی مقابل دبستان سميه

طهماسبی دزفولی
دزفول/  خيابان شريعتی پاساژ قائم طبقه دوم

زنجان
بهاران

زنجان / کوچه مشکی آموزشگاه بهاران

سمنان
تی آرت

شاهرود / خيابان فروغی فروغی سوم پالك 4
32222373

فارس
آرش روشن

شيراز/  بلوارزرهی بعد از درمانگاه محمد رسول اله 
جنب رنگ روناس

بامداد
شيراز/  بلوار آزادی حد فاصل فلکه گاز و سه راه سميه

 پالك 97 / 2272345

پارس
شيراز / خيابان قصرالدشت ابتدای خيابان برق

ترنم
آباده/ خيابان امام خمينی کوچه 36 رو به روی 

آزمايشگاه حجتی

ققنوس
شيراز/  بلوار رحمت رو به روی پمپ بنزين /  



6247716
قم

آرين
قم/ 51 متری صدوق 85 متری قائم کوچه يك 

پالك 28

كردستان
شانو

سنندج/  مجتمع فرهنگی وهنری فجر انجمن نمايش 
33230009  /

ميم
سقز/ بلوار حافظ روبروی تقاطع خيابان رودکی نبش 

کوچه بهشاد پالك 48

ياور
سنندج/  بلوار پاسداران بعد از پل بهاران جنب 

شهرداری منطقه 2

كرمان
آرين

کرمان / پارك مطهری ابتدای بلوار قدس روبروی 
شهرداری منطقه 3

پژوهان
کرمان / خيابان 74 آذر نبش کوچه 6 پالك 37 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ گستر

رنگ هنر
زرند/ خيابان تختی نبش کوچه 77 جنب اتحاديه 

شرکت های تعاون روستايی

ماسك
کرمان/  خيابان ابوحامد يخدان موبدی

نمايش نو
سيرجان / خيابان شهيد نصيری جنوبی کوچه شهيد 

مهجور شفيعی

كرمانشاه
ماری

کرمانشاه / فرهنگيان فاز يك بلوار شهيد فهميده 
شمالی جنب حج و زيارت تبوك / 8243785

كهكلویه بویر احمد
 باران

بهمنی ليکك خيابان دين و دانش رو به روی 
آموزشگاه قلم چی / 44823416

 پرواز
کهگيلويه/  دهدشت کوی آزادگان کوچه شهيد پرهام 

ساختمان جمشيدی
 چهره

ياسوج / خيابان شهيد هرمزپور جنب بانك ملی شعبه 
آريوبرزن /  12235511

 رها
گچساران/  کوی پانصد دستگاه باالتر از زندان منازل 

آپارتمانی صدفی

 سفير
گچساران/  مجتمع شهرداری آموزشگاه سفير

 ماسك و گريم
گچساران / خيابان مدرس مرکزی نبش کوچه دوم

 نگين دنا
ياسوج / کوچه بانك ملی شعبه آريوبرزن انتهای کوچه

 وار
ياسوج / تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان 

جديد دادگستری

گلستان
 انجمن هنرهای نمايشی

گرگان / تاالر فخرالدين اسعد گرگانی انجمن هنرهای 
نمايشی

 چوپان نژاد
گرگان / خيابان وليعصر رو به روی ساختمان رازی 

نيم طبقه اول

 رها
کردکوی /  خيابان جنگل پاساژ رويال طبقه 2 جنب 

خانه فرهنگ

گرگان / خيابان شهدا الله 22 طبقه سوم چاپ 
شگفت

 مرکز گريم مهرآفرين
گنبد / طالقانی شرقی طالقانی 4 پالك 18

 نهان
گنبد/  طالقانی شرقی کوچه اشرافيان

گيالن
افرا

رشت / خيابان سعدی باالتر از بازار روز پالك 89
33238689

 روزنه آبی
صومعه سرا/  خيابان جعفری کوی عمار رو به روی 

ساختمان حسين پالك 82 /  4437757

صحنه
رشت/ خيابان سعدی باقر آباد جنب نمايندگی 

سامسونگ رو به روی فروشگاه پدر پالك 454
33353251

مين فيا
فومن/ خيابان فلسطين ر و به روی ساختمان کبيری 

جنب چاپ اورنگ داخل کوچه پالك 47

گيالن
رشت/ خيابان نامجو کوچه عاشوری نژاد پالك 

33330207  /14

مازندران
پيشداديان

نوشهر/ بهارستان جنوبی،بهار جنوبی 14
01152320754

قاصدك
ساری/ ساريکنار ابتدای خيابان ساری کنار

مركزی
آبان

انتهای/ خيابان نيسانيان کوچه وکيل دانشکده 
صنايع دستی شهيد غالمی / 32214336

نگار سيما
ساوه/ خيابان کارگر نبش وليعصر شرقی 

42430627/

سی نما
ساوه / خيابان شهيد مطهری ساختمان 

شکوهی طبقه دوم پاساژ جوان

هرمزگان
تی تووك

بندرعباس/ پارك دباغيان جنب آموزشگاه 
رانندگی بهار

چهره ها
بندرعباس/ کوی فرهنگيان جنب سرپرستی 

بانك کشاورزی کوچه ارمغان 3  /  33342221

یزد
سروش

يزد / بلوار 29 شهريور جنب پل 29 شهريور 
نبش کوچه امام حسين )ع( پالك 131  /  

37250608
مهتاب

يزد/ خيابان شهيد مطهری جنب بانك سپه 
طبقه فوقانی فروشگاه آب حيات /  37253294

آموزشگاه های آزادهنری)نمایشی(



هنرستان های هنر های زيبای استان ها

آذربایجان شرقی
هنرهای زيبای دختران تبريز

تبريز/ رجايی شهر خيابان دکتر حسابی ميدان دانش 
جنب درمانگاه شهيد باالپور خيابان ويال

0411-38124950
 

هنرهای زيبای اقبال آذر / ميرك تبريز
تبريز/  ابتدای خيابان رسالت خيابان استاد ابوالحسن 

اقبال آذر هنرستان استاد اقبال  آذر
0411- 4410141   /   0411-4410057

آذربایجان غربی
هنرهای زيبای پسران اروميه

اروميه/  بلوار امامت خيابان ديانت نبش کوی 7
0441-3379110

اصفهان
هنرهای زيبای پسران اصفهان

اصفهان / ميدان انقالب خيابان شهيد مطهری
0311- 2336063    / 0311- 2337040

0311-2356176

البرز
 هنرهای زيبای پسران کرج

کرج / عظيميه ميدان استقالل اول بلوار اقاقيا
02612506908   /  02612502515

02612507999

فارس
 هنرهای زيبای پسران شيراز

شيراز/ بلوار نصر خيابان جهانگردی کوچه شماره 
12، جنب مجتمع فرهنگيان

07117301331   / 07117301313

قم
هنرهای زيبای پسران قم

قم/ خيابان چهار مردان، 30 متری شهيد کلهری 
مجتمع فرهنگی شهيد کلهری

02537220940

كهگيلویه و بویراحمد
 هنرهای زيبای پسران ياسوج

ياسوج /کشاورزی جنب کتابخانه امام علی طبقه 
سوم هنرستان هنرهای زيبا

گيالن
 هنرهای زيبای دختران رشت

رشت/ امين الضرب روبه روی انبار قند و شکر 
هنرستان زينبيه  /   01318849127

مركزی
 هنرهای زيبای پسران ساوه

ساوه/ خيابان شريعتی ميدان مادر کوچه ارشاد 
جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه /   

2234346086

همدان
 هنرهای زيبای پسران همدان

همدان / شهرك مدنی فاز 2، بلوك 13، خيابان 
آزادگان  /  08114298433

دانشگاه های دولتی  تئاتر

دانشگاه ها و موسسات غير دولتی  تئاتر

دانشگاه تهران، پرديس هنرهای زيبا-دانشکده 
هنرهای نمايشی و موسيقی

تهران/ خيابان شانزده آذر سازمان مرکزی دانشگاه 
تهران دانشکده هنرهای نمايشی

61112664- 66955625

دانشکده هنر، دانشکده سينما تئاتر
تهران/ ميدان هفت تير خيابان مفتح جنوبی 

خيابان ورزنده پالك 13

88300666- 8310008

دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده هنر
تهران/جالل آل احمدپل نصر شماره 7  / 

021-82880

 دانشگاه دامغان
دامغان / ميدان دانشگاه

023 35220081-6

 دانشگاه زابل
زابل / ميدان جهاد خيابان شهيد مفتح

31232080

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
کرمان/  بزرگراه امام خمينی ميدان پژوهش

31323070

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

تهران / خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين 
66461463-4 / 66460030

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
مازندران /  تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی

01154274415

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
بوشهر/ عالی شهر دانشگاه آزاد اسالمی

5682308- 5682305 
5682309

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
 ميدان امام خمينی )ره( بلوار امام خمينی )ره( 

کيلومتر 3 جاده خمين شهرك دانشگاهی 
اميرکبير / 08641324513

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شيراز
شهر جديد صدرا بلوار ايران دانشکده هنر و 

معماری  / 0713186412716

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس
خراسان جنوبی/ فردوس دانشگاه آزاد اسالمی

05632724901

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
تهران/ انتهای بزرگراه شهيد ستاری ميدان 
دانشگاه بلوار شهدای حصارك دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و تحقيقات  / 44865179  
44865154  -

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
کيلومتر 6 جاده تربت جام مشهد ساختمان مرکزی 

دانشگاه /  2226412

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
مراغه/ بلوار شهيد درخشی مجتمع آموزشی 

دانشگاه آزاداسالمی  / 3254506



دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
ابتدای جاده دزفول انديمشك جنب بيمارستان 

دکتر گنجويان کوی آزادگان بلوار دانشگاه
6260601

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
رامسر/ بلوار شهيد عباس مفرد

55260531

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اليگودرز
اليگودرز/ ميدان دانشگاه /43334731

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
سنندج / بلوار جانبازان /  13288684

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپيدان
سپيدان / خيابان دانشگاه جنب ايستگاه مخابرات

7221217

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان
زرقان / خيابان شهيد صادقی رو به روی مجتمع آل 

ياسين  /  4226911

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
کيلومتر 15 جاده فسا شيراز شهر دانشگاهی

3335226 - 3335225

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند
زرند / ميدان دانشگاه ابتدای جاده سرباغ

733450856

دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار
انار/ شهرك دانشگاه آزاد اسالمی  / 3220033

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
بلوار دانشگاه مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

6222300 -  6224500

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
بلوار 15 خرداد امامزاده سيد علی )ع( و خيابان 

آيت اطالقانی ميدان پليس / 7780001

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم
کيلومتر 18 جاده قشم درگهان )هلر(

5263309 -  5263822
5263598 

دانشگاه غيرانتفاعی سوره
تهران / خيابان آزادی بين خيابان خوش و خيابان 

آذربايجان نبش کوچه کامياران پالك 252
66354245

دانشکده صداوسيمای جمهوری اسالمی ايران 
واحد قم

قم / بلوار امين دانشك

موسسه غيرانتفاعی نبی اکرم تبريز
آذربايجان شرقی/ تبريز/ خيابان راهآهن بعد از 

تقاطع دامپزشکی )خطيب( پال ك 1283
041344299908

موسسه غيرانتفاعی حکمت قم
قم / بلوار غدير کوچه 55 پالك 5  /3132855130

موسسه غيرانتفاعی سپهر اصفهان
اصفهان/ کيلومتر 5 اتوبان معلم جنب پل خورزوق 

95019430  /

موسسه غيرانتفاعی کمال الملك نوشهر
نوشهر/ خيابان رازی /  52332197

موسسه غيرانتفاعی المعی گرگانی
گرگان / بلوار شهيد کالنتری کوی خيام المعی 

دهم 
)خيام دهم( المعی 5  / 932627958

موسسه غيرانتفاعی هنر شيراز
شيراز/ خيابان کريمخان زند خيابان خيام روبروی 

بيمارستان مسلمين  / 32341164

موسسه غيرانتفاعی هنر و انديشه اسالمی قم
قم / بلوار بسيج بين کوچه های 20 و 22

37830782 ده صداوسيما قم /32904006

دانشگاه های جامع علمی کاربردی 

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان آذربايجان شرقی

تبريز/ انتهای خيابان طالقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان آذربايجان شرقی

35430411

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان البرز

کرج / جهانشهربلوار موالنا بين خيابان کسری شمالی 
و فرمانداری شمالی قطعه 1397 ساختمان نيلوفر  /  

34494067

مرکز آموزش علمی کاربردی رسانه تهران
تهران / بهجت آباد خيابان آزادی کوچه رهبر

88920105

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت توليدی 
محصوالت صوتی و تصويری سروش تهران

تهران/ پونك خيابان ميرزا بابايی تقاطع سردار 
جنگل ضلع شمال غرب بوستان شاهد خيابان شهيد 

آسترکی پالك يك  /  44489307

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
4 تهران

تهران / خيابان سميه بين قرنی و نجات اللهی پالك 
88941226  /  163

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
12 تهران

تهران /خيابان انقالب پيچ شميران ابتدای خيابان 
دکتر شريعتی خيابان حقوقی پالك 61

77682014

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
23 تهران

تهران /خيابان شهيد بهشتی خيابان پاکستان کوچه 
دوم پالك 20  /  88527789

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
35 تهران

تهران / خيابان ميرزای شيرازی خيابان کی نژاد 
مقابل کالنتری سنايی پالك 34  /  88832331

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
38 تهران

تهران / انتهای اتوبان حکيم بلوار تعاون بلوار شهيد 
فرساد شرقی خيابان نيلوفر کوچه نيلوفر 3 پالك 

13
خيابان فاطمی انتهای خيابان پروين اعتصامی 

نبش کوچه آونگ پالك 21  /  88006059

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
46 تهران

تهران /  ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی 
کوچه بزمه پالك 2 و 3  /   66431713 - 

66596188

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
48 تهران

تهران / ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی 

آموزشگاه های آزادهنری)نمایشی(



کوچه بزمه پالك 2 و 3   /  66431713 
66596188-

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
55 تهران

تهران / خيابان سرهنگ سخايی کوچه سادات 
شريف کوچه ظفر پالك 6 /   66750608

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تهران مو
تهران / سعادت آباد خيابان جمشيدی يکم خيابان 

شبنم پالك 10  /   22075081

مرکز آموزش علمی کاربردی بنياد آيت اهلل موحدی 
ساوجی )ره(

تهران / شميرانات شهرستان لواسان بعد از ميدان 
امام خمينی نرسيده به ميدان بسيج ساختمان 

حسين مکی  /  26569700

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان فارس شيراز

شيراز / بلوار فرهنگ شهر ايستگاه 15 جنب 
مجتمع قضايی انتهای کوچه باغ سرو سمت چپ

071 36332495

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قزوين

قزوين / خيابان فلسطين شرقی نبش خيابان 
توحيد

028 33369851

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
قم

قم/45 متری صدوق20 متری کوکب پالك 219
025 32924300

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان

کرمان/ بلوار هوشنگ مرادی خيابان هاتف 
اصفهانی ساختمان سوم سمت چپ  /  

034 32133821

مرکز آموزش علمی کاربردی حوزه هنری واحد 
کرمان

کرمان/ انتهای خيابان گلدشت نبش خيابان عباد
03433210007

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی 
دانش گستر زيبای شايان

کرمان/ خيابان شهيد بهشتی کوچه شماره دو
03432449268

مرکز آموزش علمی کاربردی گلستان، گرگان 3
گرگان/ ميدان مالقاتی خيابان ششم غربی

017 32225583

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
1 گيالن

رشت /خيابان سعدی رو به روی اداره کل ارشاد 
اسالمی پالك 180  /  33754000 013

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت دانيال شمال
رشت /خيابان امام خمينی نرسيده به چهارراه 

ميکاييل )ساختمان شماره يك( رو به روی 
ساختمان اصلی )ساختمان شماره دو(  /  

01333323343

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان لرستان

خرم آباد/ گلدشت غربی خيابان ارم خيابان بهمن
066 33432631

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
1 مازندران

ساری / جاده خزر آباد روستای فيروزکنده بعد از 
سالن ورزشی شهرداری ساری /   01133032768

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
2 مازندران

نوشهر / هلستان قبل از هتل کوروش خيابان شهيد 
عمادالدين کريمی  /  01152322005

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
1 مرکزی، اراك

اراك / خيابان جهاد سازندگی )هپکو( روبروی اداره 
کل دادگستری  /   33679880 086

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هرمزگان

بندرعباس/  خيابان رسالت جنوبی خيابان فتح 
المبين پالك 28  /  33678701 076

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
1 يزد

يزد / بلوار دانشجو بلوار حاج ابوالقاسم دشتی 
مجتمع ادارات استان ساختمان پارك علم و 

فناوری  /   38249982 035



یادداشت

یادداشت 



انتشــارات نمايش يکــی از معتبرترين 
انتشاراتی های تخصصی در ايران است که فعاليت 
هــای آن صرفا به حوزه تئاتــر و نمايش اختصاص دارد 
. انتشــارات نمايش عالوه بر فعاليــت در حوزه چاپ و 
انتشار مجالت تخصصی و علمی پژوهشی تئاتر و انتشار 
کتاب ، در حوزه هــای ديگر پژوهش و انتشــارات نيز 
فعاليت دارد و پل ارتباط علمی و پژوهشــی ميان مرکز 
هنرهای نمايشــی و هنرمندان تئاتر سراسر کشور نيز 

محسوب می شود. 
انتشارات نمايش از اوايل دهه شصت به عنوان دفتر نشر 
کتاب ها و پژوهش های مرکز هنرهای نمايشــی شروع 
به کار کرده اســت. در حال حاضر  بــه عنوان زير 
مجموعه انجمن هنرهای نمايشی 
ايران به فعاليت در حوزه پژوهش 

و نشر ادامه می دهد.
 انتشارات نمايش در همان دهه 

شصت با تاسيس و راه اندازی مرکز هنرهای نمايشی در 
زمان دکتر علی منتظری کار خود را در خيابان اســتاد 
شهريار آغاز کرد و آثاری همچون "ناميرا" نوشته نعمت 
اله الريان، "مبانی حرکت و بيان"، نوشــته ناصرآقايی، 
"آنتونن آرتو شاعر و ديده ور صحنه تئاتر" نوشته جالل 
ســتاری، "تولد" نوشته "آرمان گاتی" ترجمه زنده ياد 
"رضا سيد حسينی"، "نقش نمايش در تعليم و تربيت" 
نوشته "گوردون فايرلکو" و ترجمه "داوود دانشور" و... 
را به عنوان نخستين آثار آماده انتشارش تحت مديريت 

مرکز هنرهای نمايشی منتشر کرد. 
انتشــارات نمايش که مهمترين فعاليــت اش چاپ و 
انتشار کتاب و مجالت تخصصی و علمی تئوريك تئاتر 
اســت تا کنون نزديك به 500 عنوان کتاب پژوهشی و 

نمايشنامه به چاپ رسانده است.
از جمله جوايزی که در اين ســال ها انتشــارت نمايش 
توانســت از آن خود کند دريافت لــوح تقدير پنجمين 

دوره جايزه ادبی پروين اعتصامی در سال 1391 است.
علی منتظری، حسين فرخی، الله تقيان، ناصربزرگمهر، 
محمدحســين ناصربخت و مهــرداد رايانی مخصوص 
کســانی بودند که مســئوليت اين واحد را بر عهده 
داشــتند و هم اينك نصراهلل قادری 

مدير انتشارات نمايش است.

انتشارات



ساختار اجرایی فصلنامه علمی - پژوهشی تئاتر عبارتست از :
صاحب امتياز: انجمن هنرهای نمايشی ايران

مدير مسئول: مهدی شفيعی
سر دبير: دکتر سيد مصطفی مختاباد

اعضای هيات تحريريه : 
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی )استاد . دانشکده هنرهای نمايشی و موسيقی . پرديس هنرهای زيبا. دانشگاه تهران(

دکتر سيد مصطفی مختاباد )استاد . دانشکده هنر. دانشگاه تربيت مدرس( 
دکتر محمود عزيزی )استاد . دانشکده هنرهای نمايشی و موسيقی . پرديس هنرهای زيبا. دانشگاه تهران(

دکتر محمد باقر قهرمانی )دانشيار . دانشکده هنرهای نمايشی و موسيقی . پرديس هنرهای زيبا. دانشگاه تهران(
دکتر فرزان سجودی )دانشيار . دانشکده سينما تئاتر . دانشگاه هنر( 

دکتر مهدی حامد سقايان )استاديار. دانشکده هنر. دانشگاه تربيت مدرس(
دکتر بهروز محمودی بختياری )دانشيار . دانشکده هنرهای نمايشی و موسيقی . پرديس هنرهای زيبا. دانشگاه تهران(

دکتر مهرداد رايانی مخصوص )استاديار . دانشگاه آزاد اسالمی . تهران مرکزی(
نصراهلل قادری )پژوهشگر(

دکتر محمد جعفر يوسفيان کناری )استاديار . دانشکده هنر. دانشگاه تربيت مدرس(
مدير اجرايی: دکتر مهدی نصيری،  دبير اجرايی: عارفه مسافر آستانه

ويراستار فارسی: مونا محمدزاده،  
 ويراستار انگليسی: آی سان نوروزی

مدير هنری: نيما جهان بين،   اشتراك: عليرضا لطفعلی
ft.drama@gmail.com :پست الکترونيك

نشانی : تهران، بلوار کريمخان، خيابان زند، خيابان آبان جنوبی، 
کوچه ارشد، پالك 10، طبقه دوم، انتشارات نمايش

کدپستی :1598774517
88946669-021

نشانی اينترنتی
http://quarterly.theater.ir

فصنامه علمی- پژوهشی تئاتر 

فصلنامه تئاتر تنها نشــريه علمی – پژوهشــی کشــور اســت که به صورت 
تخصصی در زمينه تئاتر منتشــر  می شود. نخستين شماره اين فصلنامه سال 
1356 منتشــر شــده و از اين تاريخ تاکنون همه شــماره های اين نشريه به 
گســتره پژوهش و تحقيق در زمينه تئاتر اختصاص داشــته است و به صورت 

متوالی به چاپ رسيده است.
فصلنامه علمی – پژوهشی تئاتر در ايران به استناد مجوز شماره:3434/124 
به تاريخ: 88/7/8 اداره کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
منتشر می شود. اين نشــريه از شماره 45 )تابستان 1390( با سردبيری سيد 
مصطفی مختاباد و اعضای هيات تحريريه شــامل فرهــاد ناظرزاده کرمانی، 
محمود عزيزی، سيد مصطفی مختاباد، محمد باقر قهرمانی، فرزان سجودی، 
مهدی حامدســقايان و بهروز بختياری و به مديريــت اجرايی مهدی نصيری 
انتشــار به صورت منظم و طبق ضوابط و معيارهای نشريات علمی پژوهشی را 
در دســتور کار قرار داد و همزمان درخواست دريافت مجوز علمی – پژوهشی 

را هم به کميســيون ارزشيابی نشــريات وزارت علوم ارايه کرد. پس از انتشار 
منظم فصلنامه براساس ضوابط و معيارهای علمی مصوب آيين نامه کميسون 
نشــريات علمی – پژوهشــی وزارت علوم و بررســی اين کميسون فصلنامه 
تئاتر بر اســاس مجوز شــماره 137232/18/3 مورخ 93/7/18 وزارت علوم 
و تحقيقات و فناوری از شــماره 56 )بهار1393( درجه علمی - پژوهشــی را 

دريافت کرد. 
فصلنامه علمی – پژوهشی تئاتر از زمان دريافت مجوز وزارت علوم تا کنون از 
شماره 56 تا شماره 71 )زمستان 96( توانسته در 16 شماره به صورت مستمر 
و پيوســته منتشــر شــود و در اين مدت 114 مقاله علمی و پژوهشی در اين 
نشريه منتشر شده است. فصلنامه تئاتر همچنين پس از سه سال انتشار منظم 
به صورت علمی – پژوهشی در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( نيز 

نمايه شده است.



ماهنامه تخصصی نمایش

مجله "نمايش" از مهر ســال 63 توســط  مرکز هنرهای نمايشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است . 

از خرداد 89 تا کنون ماهنامه "نمايش" به صاحب امتيازی انجمن 
هنرهای نمايشــی ايران، مدير مسئولی مهدی شفيعی و سردبيری 
نصراهلل قادری به صورت ماهانه منتشــر می شــود و انتشار آن تا به 
امروز به صورت مســتمر و منظم  ادامه داشته است. مجله تخصصی 

"نمايش" شامل بخش های مختلفی  از جمله : گزارش رويدادهای 
تئاتر، نقد نمايش های روی صحنه، مقاله، گفت و گو، نکوداشت و... 
در هر شماره ميباشــد. اين ماهنامه به عنوان تنها نشريه تخصصی 
که صرفا به تئاتر می پردازد ماهانه در ســطحی گستره در استانهای 
مختلف کشــور نيز توزيع می شود. تاکنون 222 شماره از اين مجله 

منتشر شده است.

همكاران  ماهنامه نمایش عبارتند از :

صاحب امتياز: انجمن هنرهای نمايشی
مدير مسئول: مهدی شفيعی

سردبير: نصراهلل قادری
معاون سردبير: مهدی نصيری

دبير تحريريه: مرجان سمندری معطوف
مدير اجرايی: عليرضا لطفعلی

مدير روابط عمومی: عارفه مسافر آستانه
مدير بخش بين الملل: علی اکبر طرخان

ويراستار: شيرين رضائيان

صفحه آرايی: سارا منصوری
حروفنگار: شيما تجلی

پست الکترونيك:
namayesh_magazine@yahoo.com 

نشانی اينترنتی:
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خيابان آبان جنوبی، کوچه ارشد، پالك 10، طبقه 
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  چهار نمايشــنامه )هزار و يك شــهرزاد/ هديه هند/ بهار ديده/ دوباره زن در 
آينه(  /  نويسنده : مهدی پوررضائيان
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  آموزش تئاتر نوجوانان  /   نويسنده و مترجم : مهدی پوررضائيان
  سوگ سياوش  /  نويسنده : صادق هاتفی

  اطلسی های لگدمال شــده - پيروزی تخم مرغ  /  نويسنده : تنسی ويليامز و 
شرود آندرسن - مترجم : منصوره شريف زاده

  حکايت شهر سنگی - گوهر پنهان  /   نويسنده : عبدالحی شماسی
  منتظران  /  نويسنده : حسين جعفری

  ســهراب شنبه - سهراب و ساز و والی و قبرســتان  /  نويسنده : خسرو حکيم 
رابط

  کبودان و اسفنديار  /  آرمان اميد
  من به باغ عرفان  /  پری صابری

  گلبرگ 1 )مجموعه نمايشــنامه های کودك و نوجوان( پرنده و فيل ، منهای 
صفر، دســت های رنگی ، دام، خونه خدا، موش شهری، و موش روستايی، قصه 
دشت ســبز ،توکا و قفس ،قصه جنگل سبز  /  نويسنده : داود کيانيان ، مصطفی 
خرامان ، مهــدی پوررضائيان ، عبداله مصيب زاده ، محمدحســين ناصربخت 

وناصر امامی ميبدی
  گلبرگ 2 )مجموعه نمايشــنامه های کودك و نوجوان( افســانه کالغ ، چهار 
دستان ، قصه جنگل سبز ، آواز گل ها ،ســايه ها  /  نويسنده : سيمين اميريان ، 

مهدی پوررضائيان، والی اله صادقی، مجتبی نظری و وحيد فرازان
  گلبرگ 3

  گلبرگ 4 )مجموعه نمايشــنامه های کودك و نوجوان( حســنك در حصار 
ديو ، گربه حريص وَعلَم، پهلوان /  نويســنده : محمد احمدی ، حســين فرخی 

وصادق عاشورپور
  قبل از انفجار  /  نويسنده : حسين فرخی

  پنجره ای بر بادها - کوله بار/  نويسنده : فرهاد ناظرزاده کرمانی
  حساب پرداخت نمی شه  /  نويسنده : داريو فو - مترجم : جاهدجهانشاهی

  کيسه بوکس  /  نويسنده : علی موذنی
  آن شب که تو رو زندانی بود  /  نويسنده : جروم الرنس و روبرت ای لی -

 مترجم : بهزاد قادری و يدا... آقاعباسی
  دفتر تعزيه 1  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی و هاشم فياض

  يادمان جشنواره های استانی و منطقه ای  /  به کوشش محمود عطار
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  تثليث  /  نويسنده : ماکس فريش - مترجم : جاهد جهانشاهی
  کار هنرپيشه بر نقش  /  نويسنده : پرويز تأييدی 

  ماکس فريش  /  نويسنده : هلموت کاراسك - مترجم : خسرو پورحسينی
  ضيافت چای ژنرال ها  /  نويسنده : بوريس ويان-  مترجم : هوشنگ حسامی

  کتاب شناسی تئاتر  /  نويسنده :  الله تقيان
  خشــم شــديد فيليپ هوتس  /  نويســنده : ماکس فريش-  مترجم : خسرو 

پورحسينی
  پروفســور دکتر هيوپ پورتوريوس  /  نويســنده : کورت گتــس - مترجم : 

داريوش لطيف پور و رضوان صدقی نژاد
  ديار اشکبار  /  نويسنده : آهارونيان - مترجم : ماطه وس خان مليکيانس

  وحشــی )مجموعه 4 نمايشنامه کوتاه( تلفن،وحشــی، بيمار و دندانپزشك، 
جعبه شــن  /  نويســنده : ويليام اينگ ، آنتون چخوف ، ويليام سارويان ، ادوارد 

آبی - مترجم : رضا احمدی
  آهنگ رزم  /  نويسنده : جان وايتينگ - مترجم : رضی هيرمندی

  نخستين آدم  /  نويسنده : يوجين اونيل - مترجم : بهزاد قادری
  شکسپير /  نويسنده : ژان پاريس - مترجم : نسرين پورحسينی

  ماشين دوزخی  /  نويسنده :  ژان کوکتو -  مترجم : محمود هاتف
  تا زير ميز فرمانده  /  نويسنده : محمود طياری
  دفتر تعزيه 2  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی

  مرگ رويين تن  /  نويسنده : کوچك احيا
  نمايشــنامه و ويژگی های نمايشی  /  نويســنده : اسدبليوداوسون - مترجم : 

داود دانشور، محمود هنديانی، ولی ا... دهقانی، منصور براهيمی
  خانه عروسك  /  نويسنده : هنريك ايبسن - مترجم : هوشنگ پاکروان
  نمايش چيست؟  /  نويسنده : مارتين اسلين - مترجم : شيرين تعاونی

  مجموعه نمايشنامه )دوستی، سه ماهی، غول و آبادی، شير و موش(  /  
نويسنده : منصور خلج

  همزادان ماه  /  نويسنده : محمد ايوبی
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  پرنــدگان ديگر نمی خوانند )مجموعه 21 نمايشــنامه کوتاه(  /  نويســنده : 
همايون نوراحمر

  مجموعه مقاالت يازدهمين جشنواره سراسری تئاتر فجر /  به کوشش الله تقيان
  گفتاری چند درباره نمايشنامه نويسی  /  نويسنده : حسين جعفری

  زندگی برتولت برشت  /  نويسنده : ورنر هشت - مترجم : جاهد جهانشاهی
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  به من دروغ بگو  /  نويسنده : نصراله قادری
  همه ی پسران کاوه  /  نويسنده : عالءالدين رحيمی
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  عشق به افق خورشيد  /   نويسنده : سيدمهدی شجاعی
  صدای پای موعود  /  نويسنده : داود کيانيان
  مکه در خون  /  نويسنده : قدرت اله پديدار

  دريايی  /  نويسنده : علی موذنی

  هاقيل  /  نويسنده : علی موذنی
  هرا  /  نويسنده : نصراله قادری

1374

  خداحافظ مدينه  /  نويسنده : محمد احمدی

1375

  ميثاق  /  نويسنده :فرج اله سلحشور
  سوگ مضحکه آدم  /  نويسنده : رضا کرم رضايی

  هفت دريا شبنمی  /  نويسنده : سعيد تشکری
  غم عشق /  نويسنده : نصرا... قادری

1376

  مجموعه مقاالت جشنواره نهم سنتی  /به کوشش الله تقيان
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  تئاتر عروسکی، تاريخچه عروسك ها و انواع تئاتر عروسکی  /  نويسنده : گونتر 
بيمر - مترجم :حسن پارسايی

  بکت و تئاتر معناباختگی  /  نويسنده : جيمز رابرتس - مترجم : حسين پاينده
  تئاتر معاصر اروپا  /  نويسنده : ناصر حسينی مهر

  رستم و سهراب  /  نويسنده : پری صابری
  کاتاکالی  /  نويسنده : آلن دانيلو و کاپيالواتسيايان - مترجم : جالل ستاری
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  تئوری بنيادی هنر  /  نويسنده : استانيسالوسکی - مترجم :اصغر رستگار
  اشباح )تراژدی در سه پرده(  /  نويسنده : هنريك ايبسن - مترجم : اصغر رستگار

  دوشيزه رزيتا  /  نويسنده : فدريکو گارسيا لورکا - مترجم : فانوس بهادروند
  استاد معمار  /  نويسنده : هنريك ايبسن - مترجم : اصغر رستگار
  دشمن مردم  /  نويسنده : هنريك ايبسن- مترجم : اصغر رستگار

  مجموعه نمايشــنامه مهر )شب شــکن، دود کعبه، ديوارها را پاك نکنيم(  /  
نويسنده : حميدرضا نعيمی، سعيد شاپوری ومنصور اويسی

  پرتره  /  نويسنده :اسالومير مروژك- مترجم : محمدرضا خاکی
  خاله اديسه  /  نويسنده : نغمه ثمينی

  دفتر تعزيه 3  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی - مترجم : محمدحسين ناصربخت
  پرده داری و شبيه سازی، در جستجوی ريشــه های تئاتر  /  نويسنده :ژراك 

بورگو - مترجم : جالل ستاری
  کاسپار  /  نويسنده : پيتر هاندکه - مترجم : محسن جده دوستان
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  مشکين نامه  /  نويسنده : ولی ا... ترابی
  دو نمايشــنامه از گروه روهر آلمان )آنتی گون / شــازده کوچولو(  /  اقتباس از 
سوفوکل و آنتوان دوســنت اگزوپری - مترجم : محسن جده دوستان و  حسين 



محصوالت انتشارات نمایش

سرکار حسن خان
  عصرانه لعنتی - بی ســر پناه  /  نويســنده : جان بوئن و باری برمانژ - مترجم : 

محمود صحرايی
  شناخت نمايشنامه مدرن  /  نويسنده : کنت پيکرينگ - مترجم : ناصر دشت پيما

  مرگ گودو  /  نويسنده : پيربرونل - مترجم : مازيار مهيمنی
  سرخ سوزان  /  نويسنده : چيستا يثربی

  آموزش بازيگری و کارگردانی  /  نويســنده : درك بوکســيل - مترجم : اختر 
اعتمادی

  واپسين سودا  /  نويسنده : گلبرگ ابوترابيان
  نقش پوشی در شبيه خوانی  /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت

  پرنده سبز  /  نويسنده : بنوبسون - مترجم : محمود عزيزی

1380

  برگزيده آثار هجدهمين جشــنواره تئاتر فجر )واپسين سودا، وقتی ما برمی 
گرديم دو پای آويزان مانده اســت، قصه های درگوشی، شب های آوينيون(  /  
نويسنده : گلبرگ ابوترابيان، ابراهيم پشت کوهی، اميررضا کوهستانی وکورش 

نريمانی
  کالف زندگی  /  نويسنده : عزت القناوی - مترجم : محمدصادق شريعت

  نوشته هايی در باب لعبتك ها  /  نويسنده : يدا... آقاعباسی
  وصل هزار مجنون و برفابه های بهار  /  نويسنده : سعيد تشکری

  هنر و ماورا  /  نويسنده : فرشيد ابراهيميان
  هفت درس لويی ژووه  /  نويسنده : لويی ژووه - مترجم : محمود عزيزی

  نمايشنامه های برگزيده کرمان جلد 1 )بی دليل نيست که آدم ها از هميشه 
می آيند ، دروزرا، پدرها پسرهايشــان را بيشتر دوســت دارند ، پل، تمنا، بازی 
تلخ(  /  نويســنده : عبدالرضا قــراری، جليل اميری، مهــرداد بهزادی، محمد 

قاسمی، محمدرضا فهيمی
  نمايشــنامه های برگزيده کرمان جلد 2 )فرو بســته چشــم، قصه کوتاه کن 

شهرزاد، دوغی و عنابی(  /  نويسنده : يدا...آقاعباسی
  نمايشــنامه های برگزيده کرمان جلد 3 )نياز/باهوت(  /  نويسنده : مصطفی 

طبيب زاده
  پسر خانواده وينسلوترنس راتيکان  /  نويسنده : علی مجتهدی

  همسر بداخالق  /  نويسنده : جين متسون - مترجم : سيمين اميريان
  جنگ بزرگ  /  نويسنده : جين متسون - مترجم : سيمين اميريان

  کاتر پيالر  /  نويسنده : جين متسون - مترجم : سيمين اميريان
  پادشاه اورگانو  /  نويسنده : جين متسون - مترجم : سيمين اميريان

  تقصير - 32 دقيقه از ماجرا  /  نويسنده : فرهاد آئيش
  ريچارد دوم  /  نويسنده : شکسپير - مترجم : محسن جده دوستان

  افسون معبد سوخته  /  نويسنده : نغمه ثمينی
  پستچی پابلو نروداآنتونيو اسکارمتا  /  نويسنده : عليرضا کوشك جاللی

  مرگ تراژدی  /  نويسنده : جورج اشتاينر - مترجم : بهزاد قادری
  آوای باد  /  نويسنده : حميد ابراهيمی

  دفتر تعزيه 4  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی
  کارگردانها از تئاتر می گويند  /  نويسنده : ماريا ام دلگادو ، پل هريتاج - 

مترجم : يدا... آقاعباسی
  سامنامه )طومار نقالی(  /  نويسنده : حسين حسينی

  دفتر تعزيه 5  /  نويسنده : هاشم فياض
  دير راهبان  /  نويســنده : فرايرا کاسترو - بازخوانی : محمد چرم شير و فرهاد 

مهندس پور
  مکبت  /  نويسنده : شکســپير - بازخوانی :  محمد چرم شير و فرهاد مهندس 

پور
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  جاده ای به سوی کعبه /  نويسنده : آثول فوگارد - مترجم : افسانه محمدی
  نمايشنامه نويسان معاصر ايران دهه40  /  نويسنده : مريم موحديان

  مردی با چمدان هايش  /  نويســنده : اوژن يونسکو -  مترجم : احمد کاميابی 
مسك

  تئاتر جالل الدين خوارزم شاهنامق کمال  /  نويسنده : علی صادقی
  سير صحنه آرايی نو  /  نويسنده : محسن صانعی

  برگزيده آثار بيستمين جشنواره تئاتر فجر ســبز )سهراب، سرخ، پاييز، يك 
کاسه نذر(  /  نويسنده: محمدباقر نباتی مقدم، نادر برهانی مرند و زهرا نجف پور

  رام کردن زن سرکش  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی
  نمايش عروســکی برای همه  /  نويســنده: لوئيس پيندر اسکات، ماريون ای 

جی، ميلدرد اسشاو - مترجم : محسن شيخی
  تئاتر و دين  /  نويسنده : گابريل مارسل - مترجم : جالل ستاری
  تاريخ طراحی صحنه تئاتر در ايران  /  نويسنده : محسن صانعی

  افسانه های وايانگ  /  نويسنده : اوتا ويکرت - مترجم : جواد ذوالفقاری
  هزار و دومين شب شهرزاد - هذيان  /  نويسنده : مرتضی داريوندنژاد

  دفتر تعزيه 6  /  نويسنده : محمدحسن رجائی زفره ای
  گفتگوهايی با ساموئل بکت  /  نويسنده : احمد کاميابی مسك

  نمايشــنامه های آريستوفان جلد1  /  نويســنده : آريستوفان - مترجم : رضا 
شيرمرز

  علی بابا و چهل دزد بغداد  /  نويسنده : جواد ذوالفقاری
  مبانــی دکور و صحنــه آرايی  /  نويســنده : هنينگ نلمز - مترجم : شــيدا 

شهراميان و محسن صانعی
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  پل  /  نويسنده : محمد رحمانيان
  هابيل و قابيل  /  نويسنده : عليرضا کوشك جاللی

  مصائب اياز عيار  /  نويسنده : داريوش مختاری
  کاربردهای نمايش  /  نويسنده : جان هادسن  - مترجم : يداله آقاعباسی

  رقص روی ليوان ها  /  نويسنده : اميررضا کوهستانی 
  دفتر تعزيه 7  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی

  برخورد نزديك از نوع آخر  /  نويسنده : چيستا يثربی
  دفتر تعزيه 1 و 2/  نويسنده : داود فتحعلی بيگی و هاشم فياض

  نمايش عربی  /  نويسنده : رسول تقوی
  کيوگن: نمايش شادی بخش ژاپنی  /  نويسنده : مژده شمسايی

  مقدمه ای بر نمايش سنتی ژاپن  /  نويسنده : الله تقيان
  يونسکو و تئاترش/  نويسنده : احمد کاميابی مسك

  چهار تئاتر و رســاله اخالقيه  /  نويسنده : ميرزا آقا تبريزی )به کوشش حسين 
محمدزاده صديق(

  فهرستگان نمايش کودك و نوجوان  /  نويسنده : سيدعلی کاشفی خوانساری
  پارسيفال  /  نويسنده : تانکر دورست -  مترجم : علی عبدالهی

  دفتر تقليد 1 /  نويسنده : حسن شمشاد )به کوشش داود فتحعلی بيگی(
  چهار حکايت از چندين حکايت رحمان  /  نويسنده : عليرضا نادری

  خواب در فنجان خالی  /  نويسنده : نغمه ثمينی
  تمثيالت: خرس قولدورباسان  /  نويسنده : فتحعلی آخوندزاده - 

مترجم : ميرزاجعفر قراجه داغی )به کوشش حسين محمدزاده صديق(
  تمثيالت: کيمياگر  /  نويســنده : فتحعلی آخونــدزاده - مترجم : ميرزاجعفر 

قراجه داغی )به کوشش حسين محمدزاده صديق(
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  پژوهشــی در خيمه شب بازی ايران  /  نويســنده : يوسف صديق با همکاری 
فاطمه داودی

  جاده باريك به شمال دور  /  نويسنده : رابرت بالت - مترجم : روزبه حسينی
  شبيه کوچولو  /  نويسنده : علی اصغر دشتی

  زندگی در سه پرده  /  نويسنده : پروانه پزشکی پور
  تمثيالت: حکايت موسيو ژوردان  /  نويسنده : فتحعلی آخوندزاده -

  مترجم : ميرزاجعفر قراجه داغی )به کوشش حسين محمدزاده صديق(
  دايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 1  /  مجموعه نويسندگان 

-  مترجم : نادعلی همدانی و آزاده مستعان
  دايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 2  /  مجموعه نويسندگان 

-  مترجم : نادعلی همدانی وصفيه روحی
  دايره المعارف پلئياد )تاريخ نمايش در جهان( جلد 3  /مجموعه نويســندگان 

-  مترجم : نادعلی همدانی و فرزاد همدانی
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  عروســك های هند )يازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : هومن 
بابك

  داســتان لطيف )يازدهمين جشــنواره تئاتر عروســکی(  /  نويسنده : ايرج 
طهماسب

  ماه پيشونی )يازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : مرضيه محبوب
  قصه تلخ طال و ددوجونور )يازدهمين جشــنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده 

: بهروز غريب پور
  بوکه بارانه و هوله بارانی )يازدهمين جشــنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : 

پوپك عظيم پور
  ابريشم بانو  /  نويسنده : عزت اهلل مهرآوران

  کارگردانی برای صحنه  /  نويسنده : پالی ايروين - مترجم : مشهود محسنيان 
و  هومن شباهنگ

  بازی آونگ  /  نويسنده : مهديه حسينی
  خانه فراموشان  /  نويسنده : طال معتضدی

  الکترا  /  نويسنده : توفيق الحکيم - مترجم : قاسم غريفی
  زندگی شايد!، عاشقانه تا هشت بشــمار )چهارمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  

نويسنده : نصرا... قادری و چيستا يثربی
  ســه روز ابدی، ديده بيدار )چهارمين جشــنواره تئاتر رضوی(  /  نويســنده : 

محمد ابراهيميان و سعيد تشکری
  پرواز پروانه خيال )ســيزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده 

: منوچهر اکبرلو
  پنج نمايشنامه برای کودکان )سيزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  
نويسندگان : اردشيرصالح پور، چيستايثربی، محمدرضا يوسفی و  محمدبرومند
  رستگاری در شــب دور، مهتاب بر زمين، عشق نام ديگر توست)چهارمين ج
شنواره تئاتررضوی(  /  نويسنده : طال معتضدی، مهدی ايوبی و ميالد اکبرنژاد

  دســت های ســرخ، نازلی )چهارمين جشــنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : 
سيدحسين فدايی حسين و سعيد شاپوری

  وادی حيــرت، نمايش دينی و عنصر شــگفتی )چهارمين جشــنواره تئاتر 
رضوی(  /  نويسنده : حسن بيانلو

  نمايش در حريم هشــتم )چهارمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : رضا 
عباسی و پيام فروتن 

  همسرايی مختار، حر  /  نويسنده : محمود عزيزی

  تجلی دين در نمايش شــرق و غرب )ســمينار دين و نمايش(  /  نويســنده : 
سيدحسين فدايی حسين

  تئاتر ملی )مجموعه مقاالت سمينار تئاتر ملی 1385(  /  نويسنده : به کوشش 
نصراله قادری
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  قصه گرگ گرسنه/  نويسنده : محمدحسين ناصربخت
  کنار ريل /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت

  خيال روی خطوط موازی  /  نويسنده : حميدرضا آذرنگ
  پندار زنده ی کفتار مرده  /  نويسنده : حميد ابراهيمی

  بچه های من! آفريقای من!  /  نويســنده : آثول فــوگارد - مترجم : محمدباقر 
قهرمانی

  نقش پوشی در شبيه خوانی  /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت
  تماشاگران تئاتر  /  نويسنده : سوزان بنت - مترجم : مجيد سرسنگی

  مشکين نامه )طومار نقالی( )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /
  نويسنده : داود فتحعلی بيگی

  رنگين کمان آرزو  /  نويسنده : آگوستوبوآل - مترجم : بهاره صيرفی
  دفتر تعزيه 8 )سيزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  نويسنده : محمدحسين 

ناصربخت
  تعبيه )مجالس شــبيه خوانی( )ســيزدهمين جشــنواره آيينی ســنتی(  /  

نويسنده : داود فتحعلی بيگی
  کارگردانی تئاتر پســت مدرن آفرينــش معنا در نمايش  /  نويســنده : جان 

ويتمور - مترجم : صمد چينی فروشان
  دفتر تقليد 2 )ســيزدهمين جشــنواره آيينی ســنتی(  /  نويســنده : داود 

فتحعلی بيگی
  تئاتر برای بچه ها )چهاردهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده 

: ديويد وود-  مترجم : سيدحسين فدايی حسين
  مسافران )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : محمد رحمانيان

  وقف )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : فرهاد غالميان
  روزهای گل سرخ )پنجمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : مهدی ايوبی

يك دختريك ســرباز،  ملك جمشيد،  قصه سيبی که نصف نشــد )چهاردهمين 
جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويســنده :محمدرضا کوهســتانی، امير 

مشهدی عباس و مجتبی مهدی
  تراژدی رودکی، ستاره های دارچينی، بازی سازی اندرونی )بيست و ششمين 
جشــنواره تئاتر فجر(  /  نويســنده : محمد ابراهيميان، رضا شــيرمرز و عارفه 

عنايتی
  مرگ تراژدی  /  نويسنده : جورج اشتاينر - مترجم :  بهزاد قادری

  کتاب راهنمای بيست و پنج دوره جشنواره فجر  /  نويسنده : تقی اکبرزاده
  در قاب ماه و قربانی )پنجمين همايش آيين های عاشــورايی(  /  نويســنده : 

حميدرضا آذرنگ و سيروس همتی
  تئاتر و مخاطــب )مجموعه مقاالت ســمينار تئاتر و مخاطــب 1386(  /به 

کوشش محمدعلی خبری
  18 سال نقد تئاتر  /  به کوشش منوچهر اکبرلو
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  اصول درام نويسی برای راديو  /  نويسنده : ايوب آقاخانی
  من قاضی القضات، روزی که زمين نان می شــود )پنجمين همايش آيين های 

عاشورايی(  /  نويسنده : نصرا...قادری و جمشيد خانيان
  متادرام  /  نويسنده : فريد ميرشکار



محصوالت انتشارات نمایش

  مبانــی دکور و صحنــه آرايی  /  نويســنده : هنينگ نلمز - مترجم : شــيدا 
شهراميان و محسن صانعی

  علی بابا و چهل دزد بغداد )دوازدهمين جشــنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده 
: جواد ذوالفقاری

  زبان عروســك )دوازدهمين جشنواره تئاتر عروســکی(  /  نويسنده : لورنس 
کومنيز و مارك لونسون - مترجم : شيوا مسعودی

  عروســك ها و نمايش عروســکی )دوازدهمين جشــنواره تئاتر عروسکی(  /  
نويسنده : ديويد کورل - مترجم : آزاده نوری و همايون فربود

  مقدمه ای بر فانتزی )دوازدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(/  نويسنده : شيوا 
مسعودی

  اوســنه گمشده )دوازدهمين جشــنواره تئاتر عروســکی(  /  نويسنده : طال 
معتضدی

  دريچــه ای به تئاتر کودك در ايــران )پانزدهمين جشــنواره تئاتر کودك و 
نوجوان( /  نويسنده : داود کيانيان

  فلسفه و روش در تئاتر کودك و نوجوان )پانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و 
نوجوان(  /  نويسنده : موسی گلدبرگ - مترجم : اردشير کشاورزی

  ما ســه تن بوديم چنان که !، سمن بويان )ششــمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  
نويسنده : نصراهلل قادری و سعيد تشکری

  مکاشــفه و پدرانه )ششمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : مهدی ايوبی 
و آرش عباسی

  تراژدی ترديد، عشيق  /  نويسنده : رضا صابری
  ناامنی، نگاهی به يك ســو، پلی از جنس شيشه )بيست و هفتمين جشنواره 

فجر(  /  نويسنده : هاله مشتاقی نيا، مرضيه ازگلی و نگار نادری
برناقــوس ،  سربازشــال بلند،  ازدرون به بــرون ،  پروانــه     
 گره ای درتاروپودنقش)بيست وهفتمين جشنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده : فارس 

باقری ،  علی رضا حنيفی، محمود ناظری و ترانه برومند
  قتل آقای کاف، ترديد  /  نويسنده : جمشيد خانيان

  از اين جا تا ابديت، غرب غمزده، اينجا کســی نمرده است )بيست و هفتمين 
جشــنواره تئاتر فجر(  /  نويســنده : مســعود دلخــواه، مارتيــن مك دوناف، 

سلماسالمتی - مترجم : پويا فرزادنيا
  کوچه عاشقی )نخستين جشنواره عدالت و اميد(  /  نويسنده : نصرا...قادری

شمردن ستاره های شب، ته خط )نخستين جشنواره عدالت و اميد(  /  نويسنده: 
شهرام کرمی، حميد ابراهيمی

  باران، دايره، گور )نخستين جشنواره عدالت و اميد(  /  نويسنده : هادی حوری
  تمام صبح های زمين )نخستين جشــنواره عدالت و اميد(  /  نويسنده : ايوب 

آقاخانی
  مجموعه مقاالت پژوهشی فجر 27  /  مجموعه نويسندگان

  کتاب طرح جامع اطالعات آماری تئاتر شهرســتان ها )به مناســبت بيست و 
هفتمين جشنواره تئاتر فجر(  /  گردآوری: مجيد امرايی
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  تئاتر خصوصی در ايران )مقاالت ســمينار تئاتر خصوصی در ايران 1387(  /
به کوشش نصرا... قادری

  امپرسيون؛جيغ بنفش ،  درحال کندن پوست پياز ، مضحکه طبخ وطرب )بيست 
و هفتمين جشــنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده : پيام الريان، آرمان طيران و فرهاد 

ارشاد
  غريبــه، هفت کوپه از يك قطار )بيســت و هفتمين جشــنواره تئاتر فجر( /  

نويسنده : آرش عباسی و حسين زارعی
  قصد و صداکن ليکو  /  نويسنده : عزت اهلل مهرآوران

  ورق ها روی ميز  /  نويسنده : لزلی داربون - مترجم : مشهود محسنيان وهادی 

جاودانی
  جنــگ به خاطر ويلون  /  نويســنده : تام کمپنيســکی- مترجم : محمدعلی 

منجمی
  هنر اجرا  /  نويسنده : رزلی گلدبرگ - مترجم : مريم نعمت طاووسی

  فرخنده، اشــك و آتش، اتوبان ســکوت، ماه مهر از سال شصت )دوازدهمين 
جشــنواره تئاتر مقاومت(/  نويســنده : ابراهيم اطهری ،  محمدباقرنباتی مقدم ، 

 سعيدبهروزی  و  شهرام کرمی
  بکت و آنتروپی  /  نويسنده : بابك توکل

  اين قصه را ايرانيان نبشته اند/  نويسنده : علی رضا نادری
  بيژن و منيژه  /  نويسنده : محمود عزيزی

  ترانه نمايش های پيش پرده خوانی در ايران )چهاردهمين جشــنواره آيينی 
سنتی(  /  نويسنده : اردشير صالح پور

  دفتر تعزيه 9 )چهاردهمين جشنواره آيينی سنتی(/  نويسنده : محمدحسين 
ناصربخت

  مجموعه مقاالت نخســتين ســمينار بين المللی نمايش های آيينی سنتی 
1386 )چهاردهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  گردآوری حميدرضا اردالن

  دفتر تعزيه 10 )چهاردهمين جشــنواره آيينی ســنتی(  /  نويســنده : داود 
فتحعلی بيگی

  نقد تئاتر از نظر تا عمل/  نويسنده : فرشيد ابراهيميان
  قصه پادشاه ســرزمين قصه ها، آدم برفی، يار مهربان )شانزدهمين جشنواره 
تئاتر کودك و نوجوان(/  نويسنده : محمدرضا کوهستانی، امير مشهدی عباس 

و محمد برومند
  گزيــده  يك قرن ادبيات نمايشــی کودك و نوجوان جلد يك )شــانزدهمين 
جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده : راجر بدارد - مترجم : سيدحسين 

فدايی حسين
  گزيده يك قرن ادبيات نمايشــی کــودك و نوجوان جلد دو )شــانزدهمين 
جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده : راجر بدارد - مترجم : سيدحسين 

فدايی حسين
  تئاتر مشارکتی برای کودکان و نوجوانان )شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك 

و نوجوان(  /  نويسنده : داود کيانيان
  کارگردانی برای تئاتر کودك )شانزدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  

/  نويسنده : هلنا روزنبرگ - مترجم : فاطمه حسينی
  شــاه غريب، تعزيه های رضوی )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : 

الله تقيان و داود فتحعلی بيگی
  داســتان ها روی صحنه )شــانزدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  

نويسنده : آرون شپارد - مترجم : علی اکبر طرخان
  افســانه ها روی صحنه )شــانزدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  

نويسنده : آرون شپارد - مترجم : فاطمه حسينی
  نمايشــنامه خوان ها روی صحنــه )شــانزدهمين جشــنواره تئاتر کودك و 

نوجوان(  /  نويسنده : آرون شپارد - مترجم : علی اکبر طرخان
  تئاتر و کودکی )شانزدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده : 

سيدحسين فدايی حسين
  يك قمقمه از کوثر )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : نصرا...قادری

  دزدآب، شله پزان، ما همه اهل يك محله ايم )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(  
/  نويسنده : امير دژاکام، مهدی نصيری و رضا صابری

  پشــت بام، روزهــا در راه، کفتران کوچــه کاج، کبوتــران چاهی )هفتمين 
جشــنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : وحيد کيارسی، شهرام کرمی، باقر سروش 

وعدالت فرزانه
  تعزيه هــای رضوی )هفتمين جشــنواره تئاتــر رضوی(  /  نويســنده : داود 

فتحعلی بيگی و مهدی دريايی
  الو؛ سالم )هفتمين جشنواره تئاتر رضوی(  /  نويسنده : مهرداد رايانی مخصوص



  جشــنواره تئاتر رضوی؛ يك پژوهش )موســم نور( )هفتمين جشنواره تئاتر 
رضوی(  /  نويسنده : اميرکاوس باالزاده

  تئاتر آسيا/ نويسنده : جيمز آر براندون  /  مترجم : مجيد سرسنگی
  اين همان کلمه اســت، امينه، دبســتان دوشــيزگان )بيســت و هشتمين 

جشنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده : سعيد شاپوری، علی شمس و شکوفه آروين
  تهران 1390 خورشيدی )بيست و هشتمين جشنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده 

: سلما سالمتی
  تاك های بلور، ناشــنوايی، در قاب های تمام قد )بيست و هشتمين جشنواره 

تئاتر فجر(  /  نويسنده : رضا شيرمرز، سروش قاسميان و سپيده خمسه نژاد
  دوســت من عموبيلی )بيست و هشتمين جشــنواره تئاتر فجر(/  نويسنده : 

حميد رضا صفار
  شــب تا به روز، سال کبيسه عيسی )ششمين همايش آيين های عاشورايی(  /  

نويسنده : مهدی ثانی و نادر ساعی ور
  عين، شــين، قاف )ششــمين همايش آيين های عاشــورايی(  /  نويسنده : 

سيروس همتی
  روياهای رام نشده، امپراتور و آنجلو، ماه بر ترك اسب پير )بيست و هشتمين 

جشنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده : ايوب آقاخانی
  شايد شبی شوم و شفاف شــيطان )ششمين همايش آيين های عاشورايی(  /  

نويسنده : ميالد اکبرنژاد
  هملت شــازده کوچولوی دانمارك  /  نويسنده : تورستن لتزر - مترجم : ناصر 

حسينی مهر
  تعزيه و آيين های عاشــورايی )ششــمين همايش آيين های عاشــورايی(  /  

نويسنده : محمد ميرشکرايی
  کتاب شناسی نمايش شهرستان )بيســت و هشتمين جشنواره تئاتر فجر(  /  

نويسنده : علی تاجور
  Theater in Iran  2010   )بيســت و هشــتمين جشــنواره تئاتر فجر(  /  

نويسنده : محمد اطبايی
  مجموعه مقاالت فجر 28 )بيست و هشتمين جشنواره تئاتر فجر(  به کوشش 

محمدحسين ناصربخت
  توسعه تئاتر، ضرورت ها و راه کارها )بيست و هشتمين جشنواره تئاتر فجر(  /  

نويسنده : علی منتظری
  چشم اندازی به تئاتر ايران  /  نويسنده : علی اکبر عبدالعلی زاده و مريم فالح
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  هزاران سرو ايستاده )سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت(  /  نويسنده : مهدی 
نصيری

  آپارتمان شــماره جنگ، پرم پر باران، زندگی ديگران )ســيزدهمين جشنواره 
تئاتر مقاومت(  /  نويسنده : مصطفی کوشکی، حسين حاجت پور و آرمان طيران

  قصه شبنمی که چشم می بست وآغوش می گشود،  مثل سوسوی فانوس آويخته 
)سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت(  /  نويسنده : محمدرضا کوهستانی

  فرهنگ عروســك ها و نمايش های عروســکی )سيزدهمين جشــنواره تئاتر 
عروسکی(  /  نويسنده : پوپك عظيم پور

  بازی با آتش )ســيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : جولی تيمور 
- مترجم : شيوا مسعودی

  قصــه بخت)ســيزدهمين جشــنواره تئاتر عروســکی(/  نويســنده : داوود 
فتحعلی بيگی

  نفرينی عاشقانه بر آتش )سيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(  /
  نويسنده : اکبر حسنی

  دختران باغ قالی )سيزدهمين جشنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : هنگامه مفيد 
  و گفت امروز بينی و فردا بينی و پس آن فردا )ســيزدهمين جشــنواره تئاتر 

عروسکی(  /  نويسنده : نيما دهقانی
  بازی های نمايشــی برای کارگاه تئاتر )هفدهمين جشــنواره تئاتر کودك و 

نوجوان(  /  نويسنده : ويوال اسپولين - مترجم : فاطمه حسينی
  چهار نمايشــنامه برگزيده کودك ) اولدوز و کالغ ، اون طرف درياها کجاست ، 
بازی ، گل بی حوصله (  /  نويســنده : اسدا... اسدی ، سميه کاظمی ، حسن بيانلو 

و کيومرث قنبری آذر
  تئاتر برای مخاطبان جوان )1( )هفدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان( 
)22 نمايشــنامه بلند بــرای نوجوانان(  /  مجموعه نويســندگان به کوشــش 

حسين فدايی حسين ومنوچهر اکبرلو
  تئاتر برای مخاطبان جوان )2( )هفدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان( 
)22 نمايشــنامه بلند بــرای نوجوانان(  /  مجموعه نويســندگان به کوشــش 

حسين فدايی حسين ومنوچهر اکبرلو
  112 بازی برای بازيگران جوان )هفدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  

نويسنده : گوين لوی - مترجم : مفيده مظهری، علی ظفرقهرمانی
  بداهه پردازی بــرای تئاتر )هفدهمين جشــنواره تئاتر کــودك و نوجوان(/  

نويسنده : ويوال اسپولين - مترجم : سيد حسين فدايی حسين
  تئاتر با کودکان 3 تا 5 ســال )هفدهمين جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  

نويسنده : دبی چالمز - مترجم : منوچهر اکبرلو
  ما هم تئاتر کار  کنيم )هفدهمين جشنواره تئاتر کودك و نوجوان(  /  نويسنده 

: سيد حسين فدايی حسين
  سلمان محمدی )جشنواره تئاتر حقيقت(/  نويسنده : ابوالفضل ورمزيار 
اندلس، تيغ برهنه )جشنواره تئاتر حقيقت(  /  نويسنده : ابوالفضل ورمزيار

  حکايت دختری که خاتون مغربی را ديد  /  نويسنده : سيروس همتی
  اين روبان ســياه که به قاب دنياست )جشنواره تئاتر حقيقت(/  نويسنده : سيد 

محمد مساوات
  بازی نامه باستان )بيست و نهمين جشنواره فجر(  /  نويسنده : رضا صابری

  باگانه )بيست و نهمين جشنواره فجر(  /  نويسنده : مجتبی رفيعی
نام همه مصلوبان عيســی است)بيست و نهمين جشــنواره فجر(  /  نويسنده : 

ايوب آقاخانی
  پرســه های زن راوی از رود تا رونيز )بيست و نهمين جشنواره فجر(/  نويسنده 

: مهدی نصيری
  چشم ها، حاشيه دوزی های بيرق شــير و خورشيد )بيست و نهمين جشنواره 

فجر(/  نويسنده : مسعود هاشمی نژاد و محمدباقرنباتی مقدم
  پســت  مدرنيسم و اجرا )بيســت و نهمين جشــنواره فجر(  /  نويسنده : نيك  

ِکی - مترجم : امير لشگری
  درباره ی پديده ی تئاتر )بيســت و نهمين جشنواره فجر( )مجموعه مقاالت(  /  

به کوشش نصرا...قادری
  نشانه ها و چالش ها )بيست و نهمين جشنواره فجر( )مجموعه مقاالت(  / 

 به کوشش نصرا...قادری
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  دفتر تعزيه 11 )پانزدهمين جشنواره نمايش های آيينی و سنتی(   /  نويسنده 
: داود فتحعلی بيگی ومهدی دريايی

  صحنــه، صحنه پردازی و لباس در نمايش های ســنتی ايــران )پانزدهمين 
جشنواره نمايش های آيينی وسنتی(  /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت

  روزشــمار شــبيه خوانی به روايت هاشــم فيــاض )پانزدهمين جشــنواره 
نمايش های آيينی و سنتی(  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی

  گرامافون و نمايش )پانزدهمين جشــنواره نمايش های آيينی و ســنتی(  /  
نويسنده : اردشير صالح پور

  مجموعه مقاالت دومين سمينار نمايش  های آيينی سنتی، 1388 )پانزدهمين 
جشنواره نمايش  های آيينی و سنتی(  /  گردآوری حميدرضا اردالن



محصوالت انتشارات نمایش

  طوبی در جنگ  /  نويسنده : محمد ابراهيميان
  اپرای علی بابا و چهل دزد  /  نويسنده : محسن شيخی

  درس هايی از تئاتر خيابانی )ششمين جشــنواره تئاتر خيابانی(  /  نويسنده : 
مجيد امرايی

  درام خالق در کالس درس و فراتر از آن )هجدهمين جشنواره تئاتر کودك(  /  
نويسنده : نلی مك کاسلين - مترجم : سيدحسين فدايی حسين

  توليــد نمايش در موقعيــت بحرانی )هجدهمين جشــنواره تئاتر کودك(  /  
نويسنده : تامی دن باوند - مترجم : منوچهر اکبرلو

  نوجوانان و تئاتر جديد )هجدهمين جشنواره تئاتر کودك(  /  نويسنده : نوئل 
گريگ - مترجم : سيدحسين فدايی حسين

  پنج نمايشــنامه برگزيده کودك و نوجوان )بابا که ترس نداره، بازی، پسرك 
نون زنجبيلی، ســليمان و مــردون، ماجراهای هاکلبری فيــن( )هجدهمين 
جشنواره تئاتر کودك(  /  نويســنده : ايرج صادقی طاری،حسن حاجت پور، ندا 

ابرار پايدار، فريبا رئيسی،کيومرث قنبری آذر ومسعود شاکرمی
  پژوهشــی در تأثير نمايش خــالق در فرايند تربيتی کــودکان )هجدهمين 

جشنواره تئاتر کودك(  /  نويسنده : بيتا محمودی
  مجموعه نمايشــنامه های برگزيده جشــنواره فجر )آخرين حکايت فرهاد، 
خشت خام خانه، دوران خوش بازنشستگی( )ســی امين جشنواره تئاتر فجر(  

/  نويسنده : مهدی ميرباقری، علی اصغری و کامران شهاليی
  آفرينش در پرفرمنس )سی امين جشــنواره تئاتر فجر( )مجموعه مقاالت(  /   

نويسنده : به کوشش مهدی نصيری
  هويت در تئاتر )سی امين جشنواره تئاتر فجر( )مجموعه مقاالت(  /  نويسنده 

: به کوشش مهدی نصيری
  The ta’ziyeh play of iran)سی امين جشنواره تئاتر فجر(  /  نويسنده 

: دکتر مصطفی مختاباد
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  کارگردانی تئاتر پســت مدرن )چاپ دوم(  /  نويسنده : جان ويتمور- مترجم : 
صمد چينی فروشان

  هملت  /  نويسنده : شکسپير- مترجم : آرش خيرآبادی
  قصه مرگ ماهان  /  نويسنده : عليرضا توانا
  بر گستره ی تئاتر /  نويسنده : فرزاد تقی لر

  ترديد زرد )تئاتر صاحبدالن(/  نويسنده : اردشير صالح پور
  مجموعه نمايشــنامه اپرای تن ها ، آن کس که نيامده می داند ، يك لحظه ای 
او )تئاتر صاحبدالن(  /  نويسنده : روح اهلل سميع ، زهره غالمی و وحيد کيارسی

  مالصدرا و يحيی )تئاتر صاحبدالن(  /  نويسنده : عظيم موسوی
  مفرد مذکر غايب )تئاتر صاحبدالن(  /  نويسنده : علی مؤذنی

  پيکرك ها، ســيماچه ها و عروســك های کهن ايران )چهاردهمين جشنواره 
تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : ارشير صالح پور

  عروسك پشــت پرده )چهاردهمين جشــنواره تئاتر عروسکی(  /  نويسنده : 
امير سهرابی

  ديويد وود مجموعه نمايشــنامه 1 )مرد زنجبيلی ، درخت االکلنگ ، ســفر 
رويايی کوتوله ها ، کريسمس طاليی غاز مادر( )نوزدهمين جشنواره کودك(  /  

نويسنده : ديويد وود - مترجم : سيد حسين فدايی حسين
  20 مقاله پيرامون تئاتر نوجوان )نوزدهمين جشــنواره کودك(  /  نويسنده : 

موسی گلدبرگ - مترجم : حسين فدايی حسين
  افسون افسانه )نوزدهمين جشنواره کودك(  /  نويسنده : فريبا رييسی

  محاصره )نوزدهمين جشنواره کودك(/  نويسنده : مسلم قاسمی و معصومه قاسمی
  رويای ماه و دو نمايشــنامه ديگر )نوزدهمين جشنواره کودك(  /  نويسنده : 

مريم کاظمی
  مجموعه نمايشــنامه برگزيده کودك و نوجوان )بچه گرگ اســتثنايی ، بچه 

های خاکســتری، سيندرال در بن بســت، نارنج و ترنج، شنگول و منگول و بچه 
سوم، کاشف گيج()نوزدهمين جشنواره کودك(  /  نويسنده : حميدرضا پاسوار، 

اميد نياز، کيومرث قنری آذر و الهه دهقان پيشه
  مجموعه نمايشــنامه برگزيده فجر ســی و يکم ) چهار + يــك ، تکيه بر ديوار 
نمناك ، پناهنده، مرثيه ی باد ، شــرق دور شــرق نزديك (  /  نويسنده : شکوفه 
آروين ، غالمحسين دولت آبادی و آراز بارسقيان ، امير مهاجر سلطانی ، مهدی 

نصيری و حميدرضا نعيمی
  جشــنواره های تئاتری جهان )ســی و يکمين جشــنواره فجر(  /  نويسنده : 

مهدی حامد سقايان
  پنج سال تئاتر فجر )سی و يکمين جشنواره فجر(/  نويسنده : منوچهر اکبرلو
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  مجموعه مقاالت ســومين ســمينار بين المللی نمايش های ايينی و سنتی 
1390 )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  نويسنده : به کوشش حميدرضا 

اردالن
  خجالت بکشيد آقای ترحم!  /  نويسنده : خسرو حکيم رابط

  دفتر پژوهش 1 )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  نويسنده : الله تقيان، 
محمدحســين ناصربخت، محمدحسن رجايی زفره ای، نيايش پورحسن، مينا 

اکبری جاويد، حميدرضا اردالن، امير سهرابی و عظيم موسوی
  سبك بازيگری و زندگی هنری ســعدی افشار )شانزدهمين جشنواره آيينی 

سنتی(  /  نويسنده : محمد خزايی
  دفتر تعزيه 12 )شــانزدهمين جشــنواره آيينی ســنتی(  /  نويسنده : داود 

فتحعلی بيگی
  بازی نامه 1 )شانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  نويسنده : هنگامه مفيد

  بازی نامه 2 )شــانزدهمين جشنواره آيينی سنتی(  ) آن سم ها سرگذشتمان 
نبشت ، اگر شــبی از شب های تهران مسافری ، راســت پنج گاه ، سياه و غزال 
، مجلس ســياه بازی ناز کنيزو هزار شالق (  /  نويســنده : خسرو اميری ، علی 
شمس ، سيدمحمد مساوات ، ابوالفضل حاجی علی خانی، محمدرضا مختاری 

آزاد فرد و ناصر حبيبيان
  شــمس و قمر )سی و دومين جشــنواره فجر(  /  نويســنده : توفيق الحکيم- 

مترجم : قاسم غريفی
  گونه شناســی و ساختارشناسی نقل مذهبی شــيعی در ايران )سی و دومين 

جشنواره فجر(  /  نويسنده : امير لشکری
  طراحی برای تئاتر )سی و دومين جشنواره فجر(/  نويسنده : بابك ابراهيميان

  24 سال نقد تئاتر  /  نويسنده : به کوشش منوچهر اکبرلو وسلما محسنی
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  آرش ،  اولين پری دريايی ،  ويشــکا، اسب اســتثنايی )پانزدهمين جشنواره 
عروسکی(  /  نويسنده : نسرين خنجری، بهروز سالمی و رقيه ارشادی

  مينا عروسك نمايشی شــيراز )پانزدهمين جشنواره عروسکی(  /  نويسنده : 
اردشير صالح پور

  مجموعه مقاله های علمی و پژوهشــی کودك و نوجوان  /  نويســنده : اعظم 
جعفری رستگار، آرش صادقيان، قدريه بابايی، تحسين مصطفی، صبورا شهابی، 
مجيد کيانيان، نســاء بخشی، مرتضی ســعيديان، اميرحسين متين فر، پروانه 

احمدی و سلما محسنی اردهالی
  مجموعه مقاله های علمی و پژوهشــی تئاتر خيابانی  /  نويسنده : نيره مردی، 
رحمان هوشــياری، ميالد حسن نيا، سيد ئاوات حســامی، مجيد کيمايی پور، 

اعظم مختاری، کريم خاوری و مجيد کيانيان



  مجموعه نمايشــنامه 2 - جغد و پيشــی رفتند به ديدن ، غول بزرگ مهربان 
، توطئه گران باغچه کلم و نجات انســان ها )بيســت و يکمين جشنواره تئاتر 

کودك و نوجوان(  /  نويسنده : ديويد وود - مترجم : سيدحسين فدايی حسن
  بی نقاب/  نويسنده : خسرو حکيم رابط
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  پرنيان  2 )  پچ پچه های دالکان حمام خان ، رازهای يك ســفر ، وقتی کالغ 
جوان بشود ، نغمه های فسونگر يك گوينده چاالك (  /  نويسنده : علی سلطانی، 

کامران شهاليی ، اميرحسين طاهری وفريدون واليی
  مبانــی دکور و صحنــه آرايی  /  نويســنده : هنينگ نلمز - مترجم : شــيدا 

شهراميان و محسن صانعی
  پرنيان 3 )روزی گذری روزگاری، پری(  /  نويسنده : خيرا... تقيانی پور

  پرنيان 4 )برهوت، ســاعت 4 بعدازظهر، گانتلت، نذار اين خواب تعبير بشه(  /  
نويسنده : مهدی نصيری

  مجموعه نمايشــنامه )باغ آرزوها، برقراری ارتباط با مشــترك موردنظر در 
دسترس نمی باشد و عمو زنجيرباف(  /  نويسنده : پرويز بشردوست

  قاف قرار/  نويسنده :  فهيمه سهيلی
  يوجينو باربا و تئاتر اودين  /  نويسنده : محسن تمدنی نژاد

  می خواهم ميوســوو را مالقات کنم  /  نويســنده : تامارا دالمــات - مترجم : 
محمود عزيزی

  خيال بــدون مرز )مجموعه مقاالتــی درباره تادئوش کانتور(  /  نويســنده : 
مجموعه نويسندگان - مترجم : محمدرضا بابايی و کيوان سررشته

  نمايش خالق  /  نويسنده : آناهيتا غنی زاده
  مجموعه مقاالت چهارمين ســمينار بين المللی نمايش های آيينی ســنتی 

1392 )هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(  /  گردآوری حميدرضا اردالن
  مجموعه بازی نامه های پژوهشی چهارگانه چال ميدان )هفدهمين جشنواره 

آيينی سنتی(  /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت
  بازی نامــه 3 )هفدهميــن جشــنواره آيينی ســنتی(  /  نويســنده : مهدی 

صفاری نژاد، شه ناز روستايی
  دفتر پژوهش 2 )مجموعه مقاالت( )هفدهمين جشــنواره آيينی ســنتی(  /  
نويسندگان: پوپك عظيم پور، داوود فتحعلی بيگی، حسين فرخی، محمدحسين 

ناصربخت، الهام ذوالفقاريان، مهدی صفاری نژاد و نيايش پورحسن
  جشن های مذهبی، روزهای مرگ و ديگر جشنواره های مکزيك  )هفدهمين 

جشنواره آيينی سنتی(/  نويسنده : کلوئه سه ير - مترجم : پوپك عظيم پور
  دفتر تعزيه 13 )هفدهمين جشنواره آيينی سنتی(/  

نويسنده : داوود فتحعلی بيگی و مهدی دريايی
  نمايشنامه های ارمنی   /  مجموعه نويسندگانمترجم : آندرانيك چخوميان

  ديويد وود مجموعه نمايشــنامه 3 )خرچنگ خودخواه ، سرخك در سرزمين 
دور هست ، سمندر و شهر کاغذی، قصه فندق شکن( )بيست و دومين جشنواره 

تئاتر کودك(  /  نويسنده : ديويد وود - مترجم : حسين فدايی حسين
  کودکان، نوجوانان و تجربه تئاتر )بيســت و دومين جشنواره تئاتر کودك(  /  

نويسنده : متيو ريزن- مترجم :منوچهر اکبرلو
  قصه خوب خدا )دو نمايشــنامه( )بيســت و دومين جشنواره تئاتر کودك(  /  

نويسنده : حميدرضا نعيمی
  صبح به خير قوقولی )ســه نمايشــنامه( )بيست و دومين جشــنواره تئاتر 

کودك(  /  نويسنده : مجتبی مهدی
  تئاتر کاربردی )دهمين جشــنواره تئاتر خيابانی مريوان(  /  نويسنده : مونيکا 

پرندر گست و جوليانا ساکستن - مترجم :علی ظفر قهرمانی نژاد
  همايش تئاتر دينی  /  به کوشش نصرا... قادری

  مجموعه مقاالت ســمينار پژوهشی سی و چهارمين جشنواره تئاتر فجر  /  به 

کوشش عباس اقسامی
  نمايشــنامه های برگزيده سی و چهارمين جشنواره تئاتر فجر )کاش می شد 
منم بيــام ، قرار ، تاريخ مردم کوچه و بازار فرانســه در قرن 18 ،  آفتاب کاران و 
ساير کشــاورزان سرزمين شرق ميانه(  /  نويســنده : کامران شهاليی ، مهرداد 

کورش نيا ، پيام الريان و پويا پيرحسن لو
  نمايشنامه نويسان معاصر ايران )1350-1340(  /  نويسنده : مريم موحديان
  نمايشنامه نويسان معاصر ايران )1357-1350(/  نويسنده : مريم موحديان
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  تحليل کارگردانی نمايشنامه مرگ پيشه ور  /  نويسنده : ولی شيراندامی
  مجموعه نمايشنامه رضا  /  نويسنده : سيروس همتی، جواد اشکذری و مجيد 

کاظم  زاده مژدهی
  اگر می توانی مرا بگير  /  نويسنده : آرش عباسی

  جستاری در باب پرفورمنس برای کودك  /  نويسنده : مرتضی سعيديان
  زندگی و آثار جبار باغچه بان/  نويسنده : منوچهر اکبرلو

  تاثير تئاتر در پرورش خالقيت کودکان/  نويسنده : مسرور نعمت الهی
  اوراند هريس- ) زندگی، انديشــه، آثار(/  نويســنده : اوران حريص - مترجم : 

حسين فدايی حسين
  تئاتر ابداعی و شراکتی  /  نويســنده : تينا پيکاس - کيريس باز ويل - مترجم 

: حسين فدايی حسين
  کتاب اول تئاتر ايران   /  نويسنده : مشهود محسنيان

  مجموعه مقاالت همايش پژوهشــی شــهر، شــهروند و تئاتر  /نويسنده : به 
کوشش غزال رحمان پور

  برف زمين را گرم می کند، پروانه الجزايری، موزه خصوصی )نمايشــنامه های 
برگزيده سی و پنجمين جشنواره تئاتر فجر(   /  نويسنده : مريم منصوری، پيام 

الريان و تهمينه محمدی
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  دادگاه نورنبرگ و ضيافت  /  نويسنده : محمد اسکندری
  تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ  /  نويسنده : مصطفی مختاباد

  دفتر تعزيه 14  /  نويسنده : مهدی دريايی
  مبانی فنی و هنری سالن های تئاتر  /  نويسنده : عبدالخالق مصدق

  دفتر تعزيه 15  /  نويسنده : محمدحسن زفره ای
  دفتر پژوهش 3  /  نويسنده : محمدحسين ناصربخت 

  دفتر تقليد 3  /  نويسنده : داود فتحعلی بيگی و مهدی صفاری
  فرهنگ لغات و اصطالحات/  نويسنده : فريبا رييسی

  بازی نامه 4  /  نويسنده : حسين جمالی
  مجموعه مقاالت پنجمين ســمينار آيينی ســنتی  /  نويســنده : حميدرضا 

اردالن
  فهرست دســت نويس های نمايشــی مذهبی ايران در کتابخانه ی واتيکان  /  

نويسنده : حسين اسماعيلی
  تئاتر شورايی  /  نويسنده : علی ظفر قهرمانی

  اوراند هريس ) زندگی، انديشــه و آثار(/  نويســنده : اوراند هريس - مترجم : 
سيد حسين فدايی حسين

  تئاتر کودك و نوجوان فرهنگ و اجتماع  /  نويسنده : مانون ون د واتر - مترجم 
: حسين فدايی حسين

  رويکردهای نوين به نمايش خالق  /  نويســنده : جوديت هيس پوليسينی - 
مترجم : منوچهر اکبرلو

  خورشيد کجاست؟  /  نويسنده : شهرام کرمی
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ارديبهشت 1171367

خرداد 1281367
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مرداد 14101367
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مهر 16121367
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دی 19151367

بهمن 20161367
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خرداد 36321369
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شهريور 39351369

مهر 40361369
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فروردين 46421370

ارديبهشت 47431370
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مرداد 50461370

شهريور 51471370
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5654 – 55
فروردين و 
ارديبهشت 

1371

خرداد و تير 571371 – 5756

1 )دوره 58
اسفند 1376جديد(

فروردين 5921377

ارديبهشت 6031377

خرداد 6141377

تير 6251377

مرداد و شهريور 7ـ636
1377

مهر و آبان 91377ـ648
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مهر و آبان 211378ـ6820

آذر و دی 231378ـ6922

بهمن و اسفند 25ـ7024
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فروردين و 27ـ7126
ارديبهشت 1379

خرداد و تير 291379ـ7228

مرداد و شهريور 31ـ7330
1379

مهر و آبان 331379ـ7432

آذر و دی 351379ـ7534

بهمن و اسفند 37ـ7636
1379

فروردين و 39ـ7738
ارديبهشت 1380

خرداد 78401380

تير 79411380

مرداد 80421380
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مهر 82441380
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آذر 84461380
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فروردين 87501381

ارديبهشت 88511381

خرداد 89521381

تير 90531381

مرداد 91541381

شهريور 92551381

مهر 93561381

آبان و آذر 581381ـ9457

دی 95591381

بهمن و اسفند 61ـ9660
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فروردين و 63ـ9762
ارديبهشت 1382

خرداد و تير 651382ـ9864
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مرداد 99661382

شهريور 100671382

مهر 101681382

آبان 102691382

آذر و دی 711382ـ10370

بهمن و اسفند 73ـ10472
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فروردين 105741383

ارديبهشت 106751383

اسفند 107761383

فروردين 108771384

اسفند  109781384
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ارديبهشت  
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تماشاگر تئاتر

آموزشگاههای خرداد  111811385
بازيگری

تئاتر سنتیشهريور 1681392

تئاتر تجربیتير 112821385

تئاتر خصوصیمرداد  113831385

تئاتر دفاعمقدسشهريور  114841385

ـ172 مولتی مديادی و بهمن 1731392

تئاتر دانشگاهیمهر 115851385

تئاتر بين المللآبان و آذر  871385ـ11686

تئاتر ملیخرداد 1171771393

نمايش و ديندی و بهمن  891385ـ11888

11992
91ـ90

اسفند  1385 
و فروردين و 

ارديبهشت  1386
نمايشنامه نويسی

تئاتر ملیشهريور 1201801393

کارگردانیخرداد و تير 941386ـ12193

مرداد و شهريور  96ـ12295
آداپتاسيون و ترجمه1386

بازيگریمهر و آبان  981386ـ12297

نقد و تحليلآذر و دی  1001386ـ12299

بهمن و اسفند  102ـ123101
طراحی صحنه1386

124104
103

فروردين و 
ارديبهشت  

1387
تئاتر خيابانی

تئاتر و جامعهخرداد و تير 1061387ـ125105

مرداد و شهريور 108ـ126107
نمايش عروسکی1387

پژوهش در تئاترمهر و آبان  1101387ـ127109
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تئاتر و جشنوارهآذر و دی  1121387ـ128111

بهمن و اسفند  114ـ129113
تئاتر و آيين1387

116ـ130115
فروردين و 
ارديبهشت  

1388
تئاتر کمدی

تئاتر پسااستعماریخرداد و تير  1181388ـ131117

مرداد و شهريور  120ـ132119
تئاتر و ادبيات1388

تئاتر تکنولوژیمهر و آبان  1221388ـ133121

تئاتر و راديو و آذر و دی  1241388ـ134123
تلويزيون

بهمن و اسفند  126ـ135125
تئاتر و پرفرمنس1388

فروردين و 128ـ136127
تئاتر پداگوژيكارديبهشت 1389

خرداد و تير 1301389ـ137129

مرداد و شهريور 132ـ138131
تئاتر و سياست1389

تئاتر مردمیمهر و آبان 1341389ـ139133

ويژه محرمآذر و دی 1361389ـ140135

ويژه جشنواره فجربهمن 1411371389

142139
138

اسفند  1389 و 
ويژه نوروزفروردين  1390

سينما تئاترارديبهشت  1431401390

نمايشنامه نويسیخرداد 1441411390

تئاتر آيينی و سنتیتير 1451421390

تئاتر عروسکیمرداد 1461431390

آيين های نمايشی  شهريور 1471441390
رمضان

تئاتر دفاع مقدسمهر 1481451390

نقد تئاترآبان 1491461390

مديريت و تئاترآذر 1501471390

تئاتر دينیدی 1511481390

تئاتر و رسانهبهمن 1521491390

153151
150

اسفند 1390 
تئاتر و جشنوارهفروردين 1391

تئاتر و فلسفهارديبهشت 1541521391

تئاتر پست مدرنخرداد 1551531391

تحليل نمايشنامهتير 1561541391

تئاتر و موسيقیمرداد 1571551391

راديو نمايششهريور 1581561391

تئاتر پداگوژيكمهر 1591571391

تئاتر اجتماعیآبان 1601581391
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سايکودرامآذر 1611591391

تئاتر کمدیدی 1621601391

تئاتر و آموزشبهمن 1631611391

164163
162

اسفند 1391 
طراحی صحنهفروردين 1392

تئاتر کودك و نوجوانارديبهشت 1651641392

تئاتر و سياستخرداد 1661651392

تئاتر و مذهبتير 1671661392

تئاتر و اقتصادمرداد 1681671392

تئاتر سنتیشهريور 1691681392

تئاتر و ادبياتمهر 1701691392

تئاتر و دانشگاهآبان 1711701392

تئاتر عاشورايیآذر 1721711392

مولتی مديادی و بهمن 1731392ـ173172

اسفند 1392 175ـ174174
تئاتر فيزيکالفروردين 1393

تئاتر ملیارديبهشت 1751761393

تئاتر ملیخرداد 1761771393

تئاتر ملیتير 1771781393

تئاتر ملیمرداد 1781791393

تئاتر ملیشهريور 1791801393

تئاتر ملیمهر 1801811393

اخالق در تئاترآبان 1811821393

اخالق در تئاترآذر 1821831393

تئاتر و جشنوارهدی 1831841393

تئاتر و جشنوارهبهمن 1841851393

اسفند 1393 و 187ـ185186
تئاتر و مديريتفروردين 1394

نمايشنامه نويسی ارديبهشت 1861881394
در ايران

نمايشنامه نويسی خرداد 1871891394
در ايران

نقد تئاترتير 1881901394

جايگاه نقد و مرداد 1891911394
نقدپذيری

مخاطب در تئاترشهريور 1901921394

مخاطب در تئاترمهر 1911931394

تئاتر و دانشگاهآبان 1921941394



محصوالت انتشارات نمایش

ف
پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره ردي

تئاتر و دانشگاهآذر 1931951394

تئاتر و دانشگاهدی 1941961394

اقتباس در تئاتر بهمن 1951971394

196199
و198

اسفند 1394 و 
جشن و جشنوارهفروردين 1395

تئاتر و شاهنامه فردوسیارديبهشت 19720095

تئاتر و شاهنامه فردوسیخرداد 19820195

تحليل نمايشنامهتير 19920295

تحليل نمايشنامهمرداد 20020395

تئاتر و تبليغاتشهريور 20120495

ف
پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره ردي

تئاتر و تبليغاتمهر 20220595

ميزان سن در تئاترآبان 20320695

بحران اقتصادی آذر 20420795
در تئاتر

نقد تئاتر و اينترنتدی 20520895

مدير هولدو بهمن 20620995
بيومکانيك

اسفند 95 و 211 و 207210
فروردين 1396

چيشالك
تئاتر البراتوار

هاينرمولرارديبهشت 20821296

تئاتر مستندخرداد 20921396

ف
پرونده ويژهتاريخ انتشارشماره ردي

تئاتر سنتیتير 21021496

برتولت برشتمرداد 21121596

نقد تئاترشهريور 21221696

تئاتر و ترجمهمهر 21321796

آموزش در تئاترآبان 21421896

تئاتر کودك و نوجوانآذر 21521996

نمايشنامه نويسیدی 21622096

تئاتر و تحصيالت بهمن 21722196
تکميلی

218222
223

اسفند 96 و 
مراسم آئينی و تئاترفروردين 1397

ف
تاریخ انتشارشماره ردی

پاييز 2536 )1356(11

زمستان 2536 )1356(22

بهار 2537 )1357(33

بهار 11367 )دوره جديد(4

تابستان و پاييز 31367 - 52

زمستان و بهار 51368 - 64

تابستان، پاييز و زمستان 8 - 7 - 76
1368

بهار و تابستان 101369 - 89

پاييز و زمستان 121369 - 911

بهار 131370 10

تابستان 1370 )ويژه فستيوال 1114
آوينيون(

پاييز 12151370

زمستان 13161370

زمستان 171377 )دوره جديد(14

بهار و تابستان 191378ـ1518

پاييز و زمستان 211378ـ1620

بهار و تابستان 231379ـ1722

ف
تاریخ انتشارشماره ردی

پاييز و زمستان 251379ـ1824

بهار 19261380

تابستان و پاييز 281380ـ2027

زمستان 1380 بهار 301381ـ2129

تابستان و پاييز و زمستان 33ـ32ـ2231
1381

بهار و تابستان 351382ـ2334

پاييز 24361382

زمستان 25371382

)يك دوره 26
بهار 1384جديد(38 

)2 دوره جديد( 27
تابستان 391384

پاييز و زمستان 1384)3 دوره جديد(2840

بهار 29411387

تابستان و پاييز 431387ـ3042

بهار 31441390

تابستان 32451390

پاييز 33461390

زمستان 34471390

بهار 35481391

فهرست فصلنامه های تئاتر

ف
تاریخ انتشارشماره ردی

تابستان 36491391

پاييز 37501391

زمستان 38511391

بهار و تابستان 531392ـ3952

پاييز و زمستان 551392ـ4054

بهار 41561393

تابستان 42571393

پاييز 43581393

زمستان 44591393

بهار 45601394

تابستان 1394 4661

پاييز 47621394

زمستان 48631394

بهار 49641395

تابستان 50651395

پاييز 51661395

زمستان 52671395



نمایش های اجرا شده تهران دی ماه  
1395 تا دی ماه سال1396

  24 / اميرحسين بصير  / خانه موزه انتظامی

  1417 / کــوروش احمــدی / اداره تئاتــر - خانه 
نمايش 

  1978 / محمد شــجاعی / موسسه تك منظوره 
تئاتر تهران

  )تقريبا("-7/22 / ســارا فعلی و مائده شانه ساز / 
موج نو

  10مجلس تعزيه / گروه شــهيد فالحی-مرتضی 
نمکی / فرهنگسرای خاوران

  11نفر)توطئه دارالندوه( محمدحسين)حسام( 
کالنتری / ميالد فرهنگ رايزن

  12 خشمگين / مهدی )بهرام( برخورداری / مرکز 
آفرينش هنری تئاتر مان )مشايخی(

  50کيلو مطرب / پوريا وزيری / سينما تاالر حافظ

  آب بازی / پژمان شاهوردی / خانه نمايش دا

  آبجی / مهدی شاه پيری / تئاترشهر - تاالر سايه

  آبی به رنگ صورتی / ساناز بيان / تماشاخانه پاليز

  آبــی ترين آســمان زميــن / محمد قاســمی / 
تماشاخانه مهر ، پرديس تئاتر تهران

  آتن-مسکو / اميرحسين روح نيا / تئاتر باران

  آخر بازی / مرتضی بوالحسنی / تئاتر گندم

  آخر قصه / ماندانا طالبی / فرهنگســرای نياوران 
- سالن اصلی

  آخرالزمان / جواد عاطفه  / تئاتر باران
  آخرين بازی / سهيل ســاعی / خانه هنرمندان-

تماشاخانه انتظامی

  آخرين بازی / حســين توکلی / اداره تئاتر - خانه 
نمايش 

  آخرين نامه / مهرداد کوروش نيا / هليا هنر شهر-
تماشاخانه پاليز

  آخرين نبرد  / سعيد تقوايی  / تماشاخانه بازيگاه

  آدم آدم است / حبيب اهلل دانش / تئاتر مولوی

  آدم آهنی  / مهرداد  قرآن کش / مجموعه فرهنگی 
هنری تهران - سالن تئاتر سينما 

  آدم پيــچ )مرده خور( / امير عباس نوری / ســالن 
فردوسی

  آذربايجان کردستانی لرستان  / علی عليايی نژاد  / 
آرمان توسعه هتل پارسيان آزادی 

  آرامــش ، زنــی که شــوهر دارد  / امير آســانی / 
تماشاخانه پاليز

  آرسن  / بهزاد صديقی  / تئاترشهر - تاالر قشقايی 

  آرش  / اميرحسين گلشنی / پرديس تئاتر شهرزاد 
، تئاتر پايتخت

  آرش  / ماهناز رجبی / فرهنگسرای نياوران

  آرشين ماالالن / هايده ذکاوت )کيشی پور( / تاالر 
وحدت

  آژير بی صدا / علی حسينی /  تماشاخانه سه نقطه 

  آسايشــگاه / محمــد زيگســاری / هليــا هنــر 
شهرتماشاخانه پاليز

  آســمان برای تو می بارد/ سعيد دولتی / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  آشتی و آشنايی با فرهنگ ها  / فاطمه مبينی مهوار 

/ نياوران-اصلی

  آشويتس  / شهرام ابوالقاسمی و حميدرضا هدايتی 
/ پرديس تئاتر شهرزاد

  آشويتس زنان / علی صفری / خانه نمايش دا

  آقــا اجازه ...؟  / حســن نريمانی  / ســرای ابوذر-
شهرداری منطقه 12 

  آقا ذبيح  / محمد علی محجوبی  / تئاتر گندم 

  آقا ذبيح  / مهدی ملکی / تئاتر مولوی

  آقای اشميت کيه ؟  / اميرحسين گلشنی  / تئاتر مان 

  آقای شادی  / ســورنا زاهدی و ماکان محمودی  / 
فانوس هنر پارس

  آقای شف / اميد اسدی / تاالر حافظ

  آکواريوم / سيامك احصايی / تئاترشهر - چهارسو

  آمپاس / علی يداللهی / خانه انديشمندان 

  آمپــاس / علی يدالهــی و آبتيــن آذرمهر / خانه 
انديشمندان علوم انسانی

  آن سه نفر/ شهاب راحله  / کانون نمايشهای دينی-
جشنواره بين المللی صاحبدالن

  آناکارنينا / آرش عباســی  /تماشــاخانه ايرانشهر 
)استاد ناظرزاده( ، پرديس تئاتر شهرزاد

  آندورا / ميثم عبدی / تئاتر باران 

  آنك زمستان می گريد  / فاضل قنادی  /تئاتر گندم
  آهنــگ هــای شــکالتی  / اميرعلــی جاللی  /  

تماشاخانه سه نقطه ، اداره تئاتر

  آوازه خوان / صحرا فتحی / تئاتر تهران



نمایش های اجرا شده سال

  آوازهای سر شام / کاوه مهدوی /تماشاخانه ايرانشهر  
ناظرزاده

  آينــه های روبرو  / محمد رحمانيــان  / تاالر وحدت 
بنياد رودکی 

  آيولــف کوچولــو / محمدمهــدی رفيعــی / خانه 
هنرمندان تماشاخانه انتظامی

  ابر صورتی / محمدحسن معجونی / آفتاب

  اپراتور نوع چهارم / باقر سروش / تئاتر تهران

  اپرای عروســکی خيــام  / بهروز غريب پــور  / تاالر 
فردوسی -بنياد رودکی 

  اپرای عروسکی مولوی / بهروز غريب پور  / فردوسی

  اپرای عشــق و عقل آدمی / اميــر دژاکام / مجموعه 
فرهنگی هنری تاريخی نياوران

  اتاق / فاطمه علی حسينی / تئاترشهر - تاالر قشقايی

  اتــاق انتظار  / داريوش  مودبيان  / خانه موزه اســتاد 
انتظامی 

  اتاق آرتين / شهربانو صحت / پرواز

  اتاق سياه / محســن عظيمی / تئاتر محراب - سالن 
کوچك

  اتاق ورونيکا / مرتضی بوالحسنی / تئاتر گندم

  اتانازی / مهدی سقا / خانه نمايش دا

  اتوبوســی به نام هوس  / محســن حاج نــوروزی  / 
فرهنگسرای نياوران 

  اجاره نشين ها / محمدعلی سجادی / فرهنگسرای 
انديشه

  اجرای حرکات آذری و کردی  / مهدی فرشــچی  / 
برج ميالد تهران 

  اجرای حرکات ســماع  / محســن رجب پور  / برج 
ميالد تهران 

  اجســام از آنچه درآئينه به شما نزديك ترند / دانيال 
بيات / مرکز آفرينش هنری تئاتر مان )مشايخی(

  احساسات مخلوط / ريچارد باير / تماشاخانه ارغنون

  اخککندو / هادی عامل هاشــمی / تئاترشهر - تاالر 
قشقايی ، تماشاخانه پايتخت 

  ادوارد و ننه / پيمان ياحقی  / تئاترشهر - پالتو اجرا 

  ارث و حرص / حسين فتحی روشن / سينما المپيك 
پرديس مگامال 

  ارواح زيرخاکی )عتيقه ها( / ســوران قادری / سينما 
پيام انقالب

  از پشــت پلك های نيمه باز  / ســليم باشکوه / تئاتر 
باران

  اژدها اولين حيوان خانگی / امير مشــهدی عباس  
تاالر هنر

  اژدهاك / اميرحسين گلشنی / سالن فانوس

  استند آپ کمدی )زبان انگليسی( /  مهران گرماسی  
تماشاخانه پايتخت 

  اسطوره می شوم / رويا نونهالی /تماشاخانه ايرانشهر 
)استاد سمندريان(

  اصفهان شهر بچه های لهستان / رکسانا مهرافزون / 
تئاترشهر - پالتو اجرا

  اعتراف / شهاب حسينی  / تئاترشهر - اصلی

  اعترافاتی درباره زنان / بهنود محمدی پور / چارسو- 
سالن شماره 2

  اعداد در بيابان / محمد سالمتی  / تئاتر باران

  اعالم َو / پونه پارسايی / ناصرخسرو

  افرا / مرتضی بوالحسنی / تئاتر گندم

  افرا-درمصــر برف نمی بارد ...  / علی ســرابی  / تئاتر 
شهر

  افرا  / احمدارجمندی  / دانشــگاه علمی کاربردی - 
سالن شکيبايی 

  افسانه شاعر يوش / احسان صبوحی / فرهنگسرای 
ارسباران - سالن ذوالفقاری

  اگر شبی از شبهای تهران مسافری / جواد صداقت و 
الهام ابنی / تئاتر مولوی

  اگر يك روز ديگر زنده بودم / مهدی راســتی /تئاتر 
گندم

  اگر يك روز ديگر زنده بودم  / مهدی راســتی  / تئاتر 
مان 

  اگه ميشه گوش کنيد / ارسالن محمدی / تئاتر مان  

  الف وارد  می شــود  / برکه فروتن  / اداره تئاتر - خانه 
نمايش ، پرديس تئاتر شهرزاد

  الفبای ضربه ها / کيميا رازقی /  تماشاخانه سه نقطه 

  اليور توئيست / حسين پارسايی / تاالر وحدت

  اميراکبر آنتونی / حميد رضا طوبايی / سينما المپيك

  انتری که لوطيش مرده بــود / بابك احمدی / خانه 
هنرمندان سالن استاد انتظامی

  اندر حکايت شمشــك / داوود اسدالهی / اداره تئاتر 
- خانه نمايش 

  اندر حکايت يوســف و زليخا / منيــژه داوری / تئاتر 
محراب- کوچك ، اداره تئاتر-خانه نمايش

  اندر هدايت نسل جوان / نسيم عرفانی / مکتب تهران
  انگيری منگيری / سجاد آقابابايی  / فرهنگی منطقه 
شــهرداری تهران  فرهنگســرای ملل ، ســرای محله 

سعادت آباد 

  او فقط خســته بود / فرهاد مهرخيرانی / چارســو- 
سالن شماره 2

  اور دوز  / شهاب امرايی  / تئاتر محراب

  اولد سيبروك / مرتضی برزگرزادگان  / تاالر قشقايی

  اون ديگــه اينجــا زندگی نميکنه / پيــام عزيزی /
تماشاخانه سنگلج

 ايران بانو  / پرديس خسروی  / تاالر وحدت

  ايران تئاترال / روزبه حسينی /تماشاخانه سنگلج

  ايليا / سيدجواد هاشمی / تاالر وحدت بنياد رودکی 

  اين تابســتان فراموشت کردم  / نســرين غفوری  / 
تماشاخانه مشايخی 

  اين چه جورشه / علی خازنی / ، هتل فردوسی - کوه نور

  اين ســه تا گرامی / محمد امين کريــم پور  / اريکه 
ايرانيان

  اين يك پيپ نيست / محمد مساوات / تئاتر تهران

  بارون تابستونی / کوروش کالنتری / خانه نمايش دا
  بازخوانی / فاطمه کاظمی / عمارت روبرو

  بازگشت به خانه  / رامين معصومی و فريد قادر پناه / 
تماشاخانه ارغنون



  بازگشــت منا)همايش عاشــورا تا اربعين( / نادره 
حيدريان / جشنواره بين المللی تئاتر صاحبدالن

  بازم بازی )ســايکو( / علی اصغر راســخ راد / حوزه 
هنری - مهر

  بازی استريندبرگ / حميد ســمندريان / چارسو- 
سالن شماره 2

  بازی بی پايان / اردالن شــجاع کاوه / حوزه هنری - 
تماشاخانه مهر

  بازی مرگ  / مريم امينی  / تئاترمان-مشايخی

  بازی يالتا / لوون هفتوان / تئاتر باران

  باغ آلبالو / اکبر زنجانپور / تاالر وحدت

  باغ وحش شيشه ای / ميکائيل شهرستانی / اداره 
تئاتر-خانه نمايش

  باغ وحش شيشــه ای  / مرتضی بوالحســنی / تئاتر 
گندم 

  باغ وحش شيشــه ای  / ماه گل کرامتی /  تماشاخانه 
سه نقطه 

  بال پنجم)مهود( / احمد شــلگی / تك منظوره تئاتر 
تهران 

  بامبول آباد / مهرداد صادقــی / جنت آباد مرکزی ، 
سرای محله جنت آباد

  بانوی نامه ها / بهاره مشيری / تئاتر باران ،هامون هنر

  بانويی از اسلو  / مجيد رحمتی جعفری و علی اتحاد  / 
تاالر حافظ - بنياد رودکی 

  بايگانی برای يك مسئله شخصی  / سعيد هاشم زاده  
/ موسسه فرهنگی هنری خوشنگار-عمارت روبرو

  ببخشــيد ســايمون جــان / اميد رضا ســپهری  / 
تماشاخانه پايتخت 

  ببعی و گرگ آشــپز )من شنگول و منگول نيستم( / 
حسين فدايی حسين  / فرهنگسرای فردوس

  بچه تابستان / جمشيد بهادری-حسن حامد / تئاتر 
گندم

  بچه زرنگش خوبه  / مسعود روستا  / خانه موزه استاد 
انتظامی 

  بچه زرنگش خوبه  / مجيد علم بيگی  / فرهنگسرای 
ملل ، فرهنگسرای فردوس 

  بچه های ايران / مهدی قلعه / تئاتر محراب

  بچه های سرزمين من ايران  / هايده ذکاوت )کيشی 
پور( / فرهنگسرای نياوران - سالن اصلی

  بخت بد يك مرد ناشــی باوجدان )روز نحس( / رضا 
عاشوری فر / ناصرخسرو

  بر پهنه ســيمای مغربی ات / سعيد بصيری / مرکز 
هنرهای نمايشی حوزه هنری. تماشاخانه مهر

  برای کاله آهنی ها / پژمان عبدی / تئاتر باران

  برج های خاموش  / زهرا شايان فر / تئاتر محراب

  برســوگ فرهاد / فرهاد خوانســاری /تماشــاخانه 
مشايخی

  برعکس / اميرحسين جمشيديان / سينما ايران

  برف سرخ  / شقايق فتحی  / اداره تئاتر - خانه نمايش 
، تماشاخانه پايتخت 

  بريلين / آرين رضايی / تماشاخانه پايتخت 

  بزبز قندی / مهرداد قرآن کيش  / فرهنگســرای ابن 
سينا 

  بزبزی و غول مهربان / امير قاســمی / فرهنگسرای 
ابن سينا 

  بزرگــراه  / ابوالفضل حاجی عليخانی / پرديس تئاتر 
تهران

  بعد از اتفاق / پويان باقرزاده / خوش نگار

  بکت / مرتضی ميرمنتظمی /تماشــاخانه ايرانشهر 
)استاد سمندريان(

  بالك اليت لند1 / حميد عالی مقام / سينما کوروش

بالك اليت لند 2 / حميد عالی مقدم / برج ميالد ، 
پرديس سينمايی کوروش سالن شماره 7

بلبل سرگشته / وحيد اخوان / خانه موزه استاد انتظامی

  بن بست / عليرضا مهران / تماشاخانه پايتخت 

  بنگاه تاترال / هادی مرزبان /تماشاخانه سنگلج

  به تــو دختر نميدم / امين بختياری / ســرای محله 
دارآباد ، سينما شاهد

  به خاطر خواب من / کيانوش احمدی / پرديس تئاتر 
تهران

  به طرز غريبی / آوافياض / تئاترشهر - پالتو اجرا

  به من ميگن خاله ريزه / رضا حماطی / سرای محله 
ايوانك

  به مناسبت ورود اشکان / رضا دادوئی / فرهنگسرای 
نياوران سالن اصلی

  بهمن کوچك  / مهران نائل  / پرديس تئاتر شهرزاد

  بوتيك / مرتضی مجرد غازی / سرای محله جنت آباد

  بوتيك / فرهاد فرهادی  / سرای محله 
جنت آبادجنوبی 

  بوف کور / ناصر حسينی مهر / تئاترشهر - چهارسو

  بوف نه چندان دور / محمد علی سجادی /تماشاخانه 
ايرانشهر 

  بوفالوی آمريکايی / سيامك زين الدينی / تئاترشهر 
- پالتو اجرا

  بوفالوی آمريکايی / مريم مير عابدی  / تئاتر مولوی

  بوقچی / روح ا.. اسکندری / سينما ميالد

  بوقلمون / عليرضا ناصحی / پرديس تئاتر شهرزاد

  بولشويك / عباس اکرمی / پرديس تئاتر شهرزاد

  بوی خواب / ســهراب سليمی / تئاترشــهر - تاالر 
قشقايی

  بی پدر / محمد مساوات / تئاترشهر- تاالر قشقايی

  بيدرمن و آتش افروزان / ســارا دارو فروش / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  بيزاری / دانيال رجبی / تماشاخانه سه نقطه

  بيژن و منيژه  / شيدا زينی  / تماشاخانه پايتخت 

  بيســت نمايــش کوتــاه در بازی ســلفی / محمد 
رحمانيان و مهتاب نصيرپور / آفتاب

  بيست ويك / بهادر مالکی  / پرديس تئاتر شهرزاد

  بيلی کين کيد خوب،بيلی کين کيد خوب / محمد 
حسين معارف / عمارت روبرو

  بيمار و دنداپزشك  / مهدی خطيبی  /  تئاتر محراب 
  بين خودمان باشد / آروند دشت آرای / آفتاب

  پا برهنــه در پارك / محمدرضا انتظامی  / خانه موزه 
انتظامی



نمایش های اجرا شده سال

  پابرهنه در پــارك / مريم ميرباقری / تماشــاخانه 
پايتخت 

  پاتــوی خيــس  / آزاده نصرتی  / تئاتر مان )ســالن 
مشايخی ( 

  پادشــاه تنبل و پدربزرگ دانا / عليرضا قربان زاده / 
فرهنگسرای ابن سينا

  پادشــاه تنبل و پدربزرگ دانا  / عليرضا قربان زاده  / 
فرهنگسرای ابن سينا 

  پاره ســنگ درجيب هايش  / حامد قاسمی -فرهاد 
حيدری / فانوس هنر پارس 

  پاره های ساده / سيدعلی هاشمی / تئاتر باران

  پالت  / محمد حاتمی  /تماشــاخانه ايرانشهر )استاد 
ناظرزاده(

  پالتوی پشمی / نادر نادرپور / فانوس

  پايانی خوش برای خانواده پژمان / مهســا شيدايی / 
خانه نمايش دا

  پايکوبان  / فرزانه کابلی  / تاالر وحدت

  پاين بازی / افشين زمانی / تماشاخانه سنگلج

  پايين گذر ســقاخانه / حامد آقايــی / پرديس تئاتر 
تهران

  پپرونی برای ديکتاتور / علی احمدی / هليا هنرشهر

  پپرونــی برای ديکتاتور  / علی احمــدی  / هليا هنر 
شهر-تماشاخانه پاليز

  پچ پچ های پشــت خط نبرد / محمد رضا ستاری / 
تاالر حافظ)بنياد رودکی (

  پچ پچه های پشــت خط نبرد / اشــکان خيل نژاد  / 
پرديس تئاتر تهران ، پرديس تئاتر شهرزاد

  پدر / محمود زنده نام / پرديس تئاتر شهرزاد

  پدر مانده  / پوريا وزيری / سينما تاالر حافظ

  پراتيك / امير حجت عباسی / پرديس تئاتر شهرزاد

  پرديس و پريسا / پيمان منصوری / تاالر وحدت

  پرفورمنس خيابانی مردان نقره ای / روح اله سينايی 
/ جهاد دانشگاهی مرکز آموزشی واحد هنر

  پرفورمنــس ديوار برلين / شــايان افــکاری /  تئاتر 

محراب - سالن اصلی

  پرفورمنس کر آوايی بدون کالم / اميد مشــهدی / 
موسسه فرهنگی هنری خوش نگار-عمارت روبرو

  پرفورمنس مرد بالشی / سياوش اسد / پايتخت

  پرقو / فريد گلريز / خانه نمايش -اداره تئاتر 

  پرواز شماره 745 / مرجان پورغالمحسين / آفتاب ، 
تئاترشهر - تاالر سايه

  پروانه و يوغ / مراد اسکندری / تئاترمان-مشايخی

  پرونده مختومه / ســامان باطنــی / مرکز آفرينش 
هنری تئاتر مان )مشايخی(

  پريشــه های يك زن  / هديه رحمــت نژاد  / فانوس 
هنر پارس 

  پزشك نازنين  / مريم باقری / تئاتر مان 

  پسر مونی گريه نمی کند / مرتضی بوالحسنی / تئاتر 
گندم

  پسر نيل  / ناصر آويژه / شبکه خوانگی

  پسران تاريخ  / اشکان خيل نژاد  / تئاترشهر - 
چهارسو ،تماشاخانه ايرانشهر )استاد سمندريان(

  پســرعمو پلنگه / مهدی رحيمی ســده / ســينما 
سمرقند

  پســری که سوســك ميشــه / عاتکه حســينی / 
فرهنگسرای گلستان- فدك ، فرهنگسرای اين سينا

  پشت سرت رو نگاه کن / مهدی فنائيان / ناصرخسرو

  پشــمك در رويــای گارفيلــد / مهــدی مقيمی / 
فرهنگسرای ابن سينا

  پك / امير سرافرازيان / هليا هنرشهر

  پالك 729 / مهدی کردی / تئاترشهر - پالتو اجرا

  پالك هشت / مريم جعفری / تاالر قشقايی

  پلنگ خيالباف  / سحرپورفرج  / سرای محله کوهك 
، فرهنگسرای سرو 

  پنجره / حسين ترك جوش / تاالر خانه موزه انتظامی
  پنجره کوخ / مجيد پورغريبيان / تماشاخانه پايتخت 

  پهلوان کچل  / سحرپورفرج  / فرهنگسرای 
نياوران -ســالن گوشــه ، سرای محله ســعادت آباد ، 

فرهنگسرای فردوس ، سرای محله فدك 

  پوکــه های برنجی)اپيــزود اتوبان ســکوت( / نادر 
نادرپور / اداره تئاتر

  پول توجيبی / محسن يوسفی / سالن پارك آموزش 
ترافيك منطقه پنج

  پيشــی خورد  / پوريا گلســتانی  / اداره تئاتر - خانه 
نمايش 

  پيك نيك / عليرضا حسين پور / سينما سمرقند

  پيك نيــك در ميدان جنگ / مريــم رادپور / تئاتر 
تهران-سالن استاد محمد

  پيکــر زن همچون نبرد در جنگ بوســنی / عرفان 
عشوريان /تئاتر گندم

  پينوکيو مــی خواهد بميرد  / احمد رضا حجارزاده  / 
تئاتر باران

  تاج محمد و ديوهای ســياه و سفيد / سپيده اقدامی  
/ فرهنگسرای گلستان- فدك ، فرهنگسرای فردوس

  تادکس)محصول مشترك ايران-لهستان-اتريش-
عمان( / علی پناهی / تئاتر تهران

  تاريخ انقضای ذهن ديوانه / محمد جواد آقايی / تئاتر 
گندم

  تانگوی سه نفره / حميدرضا ساعتچی / سينما کارون

  تبــار خون / توحيــد معصومی / خانــه هنرمندان 
-تماشاخانه استاد انتظامی

  ترانه ای برای تو  / امين ابراهيمی / تئاترشــهر - تاالر 
سايه

  ترانه های قديمی، پيکان جوانان / محمد رحمانيان  / 
پرديس تئاتر شهرزاد

  تروريست / مجتبی مايلی / سرای محله سعادت آباد

  تشنگی  / محسن قربانی  / تئاتر گندم 

  تفنگ ميرزا رضا بر ديوار است و در پرده سوم شليك 
می شود / محمد اشکان فر / تئاتر مولوی

  تقدير / مهتاب عسگری /تئاتر گندم

  تقديم به ايتالوکالو ينــو / منصور صلواتی  / پرديس 
تئاتر شهرزاد ، تئاتر تهران

  تلخی های شيرين  / کارگروهی  / تئاتر مان 



  تلنگر / مهين نوبخت / تماشاخانه سه نقطه

  تلنگر / کرامت رودســاز / تماشاخانه طهران ، سينما 
قيام ، تماشاخانه طهران ، سالن همايش های کردستان 

، مرکزآموزشگاه اجتماعی شهيد حيدری

  تله موش / بهنود بهلولی / فانوس

  تلورانس:يك اپرای صابونی / پوريا ســعيدی / تئاتر 
مولوی

  تماشاخانه / مارال طاهری / تئاتر مان-مشايخی

  تنها راه ممکن / محمد يعقوبی / تئاتر باران

  تنهايی پرهياهو / امير آهنين جان / سمندريان

  تهمينه / بهاره جهاندوست / زورخانه باغ موزه قصر

  تو با کدوم باد ميروی / کمال هاشمی / موسسه تك 
منظوره تئاتر تهران

  تو همه چيز را خراب کردی / حميد عبدالحســنی 
/ تئاترمان

  تور عروسی مامان / مريم منصوری / تئاترشهر - پالتو 
اجرا

  توطئه های زنانه / زهرا ماليری / سينما شاهد

  توفان / مازيار ســيدی / دانشگاه هنر سينما و تئاتر 
)سالن خورشيد(

  تولد غم انگيز پسر آهنی / رامين سيار دشتی  / خانه 
هنرمندان- انتظامی

  تيپ عالی جيب خالی  / رضا فرحی  / تاالراجتماعات 
امام علی ، سرای محله شهرك اکباتان  ، تاالراجتماعات 

امام علی 

  تيستوی سبز انگشتی  / پرستو فصيحی  / تماشاخانه 
پايتخت ، پرديس تئاتر شهرزاد 

  تئاتر شهر / مهدی کوشکی / خانه نمايش دا

  تئاتربی حيوان / مسعود منغچی / مؤسسه علم  و هنر 
راحيل)سالن خسرو شکيبايی(

  جادوی عروسك  / امير محمد انصافی  / تاالر هنر

  جای من خای من  / رضا راد  / تئاتر محراب
  جريزه النگوليو  / امير ضا توکلی  / فرهنگسرای 

ابن سينا 
  جزيره ســاتن / فاطمه فريدونی / موسسه فرهنگی 

هنری خوشنگار-عمارت روبرو

  جزيره النگوليو / اميررضــا توکلی و حميد نديمی / 
فرهنگسرای نياوران سالن گوشه

  جزيره النگوليو / حميد نعيمــی و اميررضا توکلی / 
نياوران - گوشه

  جشــن بزرگ ســلطان شــکمو / مجتبی مهدی / 
سينمايی کوروش

  جك ولوبيای ســحر آميز  / عليرضا دهقانی /  تئاتر 
محراب ، طهران

  جك ولوبيای سحر آميز  / احمد تيموری  / بنياد 
آفرينش نياوران -سالن گوشه ، فرهنگسرای فردوس

  جمجمه ای در کانه مارا / ياســمن بيگلری / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  جنتلمن / شهره اشتری / کانون فرهنگی هنری امام 
خمينی

  جنگ يخ  / تيام بيژنی  /تئاتر گندم

  جنگا / بنفشه اعرابی / اداره تئاتر - خانه نمايش 

  جنگل آرزوها / امير قاسمی / فرهنگسرای فردوس - 
آمفی تئاتر فردوس ، فرهنگسرای ملل 

  جنــگل و جينگيــل / عليرضــا جعفری مــرام / 
فرهنگسرای فردوس

  جنــون در 4:48 / عليرضا گرگانی / اداره تئاتر-خانه 
نمايش

  جنين / طاووس حسين نژاد /تماشاخانه مشايخی

  جيم نون گاف / مسعود انعامی / خانه نمايش -اداره 
تئاتر 

  چتر سفيد  / حميد گلی / تاالر هنر

  چرا که صدای تو با صدای من آشناست  / فاطيما 
بهارمست بيان  / خانه هنرمندان - سالن استاد شهناز

  چرخ و فلك  / امير جعفر رضا پور  / سرای محله فدك 
، سينما ايرن

  چشم اندازی از پل / کسری محمدی / ناصرخسرو

  چشم در برابر چشم / آرش طاهرخانی / تئاتر مولوی
  چشم هايی که مال توســت / بهاره رهنما / پرديس 

تئاتر شهرزاد

  چشــم های بسته از خواب / يوســف پاييری  / خانه 
هنرمندان تماشاخانه انتظامی

  چل گيس / جسين جمالی / تئاترشهر - چهارسو
چلچال  / عباس عبداله زاده  / تاالر حافظ 

  چمدان و سگ ملوس / آلبرت بيگ جانی  / تئاتر شهر 

  چند درجه سوء تفاهم درمقياس اتتللو  / حبيب اله 
دانش  / مکتب تهران

  چه زود زمستون ميشه / بهار کريم زاده / خانه نمايش 

  چه کسی سهراب را کشت / شهرام کرمی / تئاترشهر 
- تاالر قشقايی

  چهار صندوق / آناهيتا زينی وند / تماشــاخانه ســه 
نقطه

  چهار صندوق  / اميد گودرزی / تئاتر مان 

  چهار صندوق شــادی / محمد رضايی / تئاتر مان ، 
فرهنگسرای گلستان ، کانون فرهنگی تربيتی سبحان

  چوپان و چوب جادويی )چوپان دانا( / محمدحسين 
داداشــی نيا / فرهنگسرای گلســتان - فدك ، کانون 
امام خمينی ، فرهنگســرای ملل ، فرهنگسرای شفق ، 

فرهنگسرای فردوس

  چيز پارتی  / مهدی خزلبانی / جام جم همت

  حاکم و پنير  / سپيده اقدامی / فرهنگسرای ابن سينا 

  حراجی ها )ی دونگ ی دونگ( / ســعيد بصيری / 
سرای محله اباذر

  حرکات آيينی آذربايجــان / فاطمه محمدی /  تاالر 
وحدت

  حرکات آيينی بوشهر در اجرای گروه موسيقی آوای 
موج / هادی منوچهری /  تاالر وحدت

  حرکات آيينی لرســتان در کنســرت گــروه تال / 
سرپرست: مسلم علی پور / برج ميالد

  حرکات آئينی سنتی  / وحيد اسدالهی  / فرهنگسرای 
نياوران)سالن اصلی (

  حــرکات آئينی ســنتی  در کنســرت ســميره  / 
غالمحسين نواحی  /  تاالر وحدت

  حرکات نمايشی / فاطمه مبينی مهوار / تاالر وحدت

  حرکات نمايشــی گروه بادبادك )آقای ســماع( / 
سرپرست: اميرحسين حسنی نيا / اريکه ايرانيان

  حرکات نمايشــی نغمه خراسان / عليرضا شريفی / 
تاالر وحدت



نمایش های اجرا شده سال

  حريــف ســلطان / حســين مختــاری / مجموعه 
سينمايی ماندانا

  حســن بدری برنده خوشــبخت يك عدد مزدا 3 / 
هامون قاپچی  / فانوس هنرپارس 

  حسنی و تخم دايناسور / مهرداد نظری / تماشاخانه 
پاليز

  حشمت  / آرش هوشيار  / تئاتر مان 

  حصار و رنگ  و پشــت شيشــه  / حميد پور آذری  / 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

  حکايت حکايت طبيب اجباری مولير  / کاوه توکلی  
/ تئاتر باران

  حمط  / بهرنگ بقايی  / تماشاخانه پايتخت 

  خاتون)به مناســبت محرم و صفر( / حســين عالم 
بخش / حوزه هنری

  خاطرات هنرپيشــه نقش دوم / علی روان بد / تئاتر 
باران

  خاکستر به خاکستر / ياسمن بدوی / تئاتر مولوی

  خاله ريزه و شيپور سحر آميز  / مهرداد قرآن کيش  / 
سالن تئاتر سنما ايران 

  خانم  هزار پا  / ندا حاجی بابايی / تاالر هنر

  خانم قدا گول نخوريا / حميدرضا بنده مرادی / سرای 
محله تجريش

  خانم قدا گــول نخوريا / حميدرضا بنــده مرادی / 
فرهنگسرای بهمن-تماشاخانه مبارك

  خانه برنادراآلبا  / سميرا آريا  / پرديس تئاتر شهرزاد

  خانه برناردا آلبا / رويا اسدی / پرديس تئاتر شهرزاد

  خانه بوشاسب دازدست / علی اتحاد  / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  خانه عروسك  / سعيد حشمتی  / تئاتر باران
  خداحافظ / آريان رضايی / تماشاخانه پايتخت 

  خداحافظ فرمانده  / مجتبی مايلی / مجتمع فرهنگی 
هنری اسوه ، مجتمع ســوده ، سرای محله جنت آباد ، 

سرای محله شهرك سعادت آباد

  خدای کشتار / علی سرابی / هليا هنرشهر

  خدای کشتار / مسعود نفری / تئاتر باران

  خرده جنايتهای زن و شــوهری / ليال تهمتن زاد و 
مجتبی احمديان / فانوس

  خرس  / ســيد محمد جواد مقيمی  / تماشاخانه سه 
نقطه 

  خرس های پاندا  / شيوا اردوئی  / تماشاخانه پاليز

  خرگوش دانا و گرگ بد گنده / ايرج صادقی طاری  / 
سالن تئاتر آفتاب مجتمع نور ، فرهنگسرای فردوس ، 

فرهنگسرای شفق

  خرگوش کوچولــو و آب نبات هويجــی / اميررضا 
توکلی و حميد نديمی / فرهنگسرای خاوران

  خرمشير / مجتبی خمسه / فرهنگسرای اين سينا

  خروس زری پيرهن پری / سينا نورايی  / تماشاخانه 
پاليز ، تماشاخانه ارغنون

  خروسك پريشان / سيدآرش شريف زاده / تاالر هنر

  خسيس  / مريم کاظمی  / پرديس تئاتر تهران

  خط خاطره / اصغر شــيرزاد / فرهنگسرای نياوران 
سالن گوشه

  خواب آلودگی / ســهيل پور جعفر / مرکز آفرينش 
هنری تئاتر مان )مشايخی(

  خواب خوب خواب / ســليم باشــکوه / تماشاخانه 
ارغنون

  خــواب خيس ماهــی  / پيان درزی  / تماشــاخانه 
پايتخت 

  خواب زمستانی / ليلی عاج / پرديس تئاتر شهرزاد

  خواب طوالنی انار آباد /  آلما گشتاسب / خانه 
هنرمندان-تماشاخانه انتظامی

  خوابنما / ميثم حقی ويند / تماشاخانه سه نقطه

  خوابی دار / کتايون لطيف / خانه نمايش دا

  خواســتگارهای درپيت / مهدی شــيخی / سينما 
نپتون

  خواستگاری / مه لقا مينوش زاده / تماشاخانه بازيگاه 
)سالن استاد ناظرزاده(

  خواستگاری / مصطفی ميری / سينما ايران

  خواستگاری  / هدی نوری  / تئاتر باران

  خواســتگاری   / سيد عظيم موســوی /تماشاخانه 
سنگلج

  خواستگاری به سبك مبارك  / حميد رضا مرادی  / 
فرهنگسرای ارسباران 

  خوب بد زشــت / ابوالفضل حاجــی عليخانی / تاالر 
حافظ 

  خوب بد مشــنگ  / فرهاد فرهادی  / ســرای محله 
جنت آباد جنوبی 

  خــودش باالس خودش کماس / بهــزاد محمدی / 
اريکه ايرانيان

  خودکار بی کار / سامان ارسطو  / تماشاخانه پايتخت 

  خورشيدهای هميشه  / بهاره رهنما / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  خون در گلوی گربه / محسن معينی / تئاتر باران

  خونه بخت)ايــن چند طبقه( / عبدالرحمن قادری / 
فرهنگسرای شفق

  خونه قمرخانم / شــهناز روستايی / پرديس تهران-
سالن استاد کشاورز

  خونين زار / سهراب حسينی / مکتب تهران

  خيابانــی قاب رنگــی / مصطفی محتــرم / کانون 
تخصصی تئاتر خيابانی

  خيابانی هفتاد و دو مظلوم/ عرفان پورمحمدی / دفتر 
نمايشهای تئاتر خيابانی

  خيمه شب بازی درآّب وايزد بانو  / مهدی حسنخانی  
/ اداره  کل فرهنگی و هنری سازمان وارتباطات 

  دادگاه حيوانات / علی شــاه صفی / فرهنگسرای ابن 
سينا 

  داستان يك پيراهن  / داريوش مودبيان / خانه موزه 
انتظامی

  دايره گچی قفقازی / محمودرضا رحيمی / تئاترشهر 
- تاالر سايه

  دخت ميهن / هليا عرفانيان / نياوران-اصلی
  دختر روستايی / وحيد اخوان / خانه موزه انتظامی

  دختران عينکی   / مريم اکبری / تاالر هنر

  در استانبول / غزاله صالحی / تئاتر مولوی

  در اسکله / محمدعلی محبوبی /تئاتر گندم



  در انتظار آدولف / عليرضا کوشك جاللی /تماشاخانه 
ايرانشهر )استاد ناظرزاده(

  در باب ماراســاد / حســام الدين لك / موسسه تك 
منظوره تئاتر تهران

  در بسته / محسن قربانی  /تئاتر گندم

  در جستجوی قطعه گمشده / محمدجواد حاجيلويی 
/ خانه نمايش دا

  در خانه ايســتاده بــودم باران باريد / اميرحســين 
گلشنی / تماشاخانه پايتخت 

  در ســوگ کاظم اشــتری / حميد اصغری تتماج / 
تتماج

  در ميان ابرها / اميررضا کوهســتانی / موسسه تك 
منظوره تئاتر تهران

  درحوالی ساعت صفر / رضا فرحی / اداره تئاتر - خانه 
نمايش 

  درخونــگاه / عبدالرضــا اکبری / حــوزه هنری - 
تماشاخانه مهر

  دردســر مامان بزرگ)گرگهای دوست نداشتنی( / 
عليرضا جعفری مرام / فرهنگسرای ارسباران

  دروغ صورتی / پيمان صفا / تئاتر خانوادگی دماوند

  دريا پری  / ليال خوش زمين  / فرهنگسرای آفتاب 

  دريبل / سعيد دشتی / تماشاخانه پاليز

  دزد قصه ها / عباس قاصدزاده / فرهنگسرا فردوس ، 
فرهنگسرای ابن سينا ، سرای مرزداران شرقی 

  دزدی به حرف عشق / عبداهلل حسينی / تماشاخانه 
قصر ياس ، اريکه ايرانيان ، تماشاخانه نپتون

  دســت بزن  / محسن احتشــامی  / فرهنگی هنری 
آوا نوا فروهر

  دشت بزرگ مال کيه؟ / اميرقاسمی  / سرای محله 
سعادت آباد 

  دشمن خدا  / عمادالدين رجبلو  / تئاترشهر - پالتو اجرا 

  دشمن مردم  / سينا راستگو  / تئاتر مولوی

  دل در کدام ســوی سينه اســت / محمد سعادتی / 
تماشاخانه سه نقطه

  دل در کدام ســوی سينه اســت / عليرضا حنيفی / 
ناصرخسرو

  دل در کدام سوی سينه است / محمد علی محبوبی  / 
پرديس تئاتر شهرزاد

  دم پنه ای ها  / بابك موالنا  / تاالر هنر

  دم خروس / شيرين سپهراد / تماشاخانه سه نقطه

  دمی در بازار هيزم فروشــان / ليال ميرحســينی  / 
تماشاخانه ماه 

  دن کيشــوت / صحرا رمضانيان / تئاتر باران هامون 
هنر

  دن کيشوت / ســعيد خزائی / مرکز آفرينش هنری 
تئاتر مان )مشايخی(

  دن کيشــوت مرد المانچا / آرش آبساالن / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  دنيای اسمارتيزی  / مسعود روستا  / خانه موزه استاد 
انتظامی 

  دو آدم خجالتــی / داريوش مودبيــان / خانه موزه 
انتظامی

دو دلقك و نصفی / جالل تهرانی / تئاترشهر - اصلی

  دو مرد در يك اتاق  / مسعود رايگان / تاالر حافظ

  دودمان / اميرحسين آقايی / تماشاخانه پايتخت 

  دور از دســترس اطفال نگهداری شــود / محســن 
ميرهاشمی /  تماشاخانه سه نقطه 

  دور دنيــا در 80 دقيقــه / نارينــه گالســتانيان / 
فرهنگسرای نياوران - سالن اصلی

  دوستی در قلك / سينا پورسينا / فرهنگسرای مهر

  دوشنبه خونين / رضا فخرزاده / تماشاخانه پايتخت 

  دولت ضعيفه / اصغر خليلی /تماشــاخانه ايرانشهر 
)استاد سمندريان(

  دونات - کج فهمی زبان ... / تينا شکيبايی / تئاتر مان 

  ديدار  / پارسا پوالدوند  / پرديس تئاتر تهران 
  ديگ ديگو  / حسين مزينايی / فرهنگسرای ابن سينا 

  ديگری / بهاره رهنما / ايرانشهر)سمندريان(

  ذهن برفکی  / محمد حسين حسينی  / تئاتر باران

  رابينسون خرگوشه / عباس قاصدزاده / فرهنگسرای 
نياوران

  راشومون  / رضا کوچك زاده  / مجموعه تئاتر - تاالر 

قشقايی

  رام کردن مرد ســرکش / داوود معينــی کيا / تئاتر 
محراب

  رام کــردن مــرد ســرکش / محمدرضــا غــزال 
/  فرهنگســرای گلســتان ، نپتون ، مرکزآموزشــگاه 

اجتماعی شهيد حيدری

  راننده چينی / پريزاد يوسف / پرديس تئاتر شهرزاد

  راهمرد / حامد هوشياری / تئاترشهر - پالتو اجرا

  رپرتوار نمايشــنامه خوانی نويســندگان معاصر / 
تماشاخانه بازيگاه

  ردپای پشت پنجره  / محمد رضا زارع  / تئاتر گندم

  رزمايــش شــايد عاشــقانه / کامبيز نيــك آميز / 
تماشاخانه سه نقطه

  رفته بچرخه ،برميگرده / عباس عبداله زاده / پرديس 
تئاتر تهران

  رفقا ؛ رقبا  / روح اله ايرجی  / خانه هنرمندان

  رقــص روی ليوان ها / ســيد جواد روشــن / خانه 
هنرمندان-تماشاخانه انتظامی

  رقــص کاغذپاره هــا / امين چوبکی / تماشــاخانه 
پايتخت 

  رگ و ريشه دربدری / افسانه زمانی / تئاتر شهر

  رل)گودال( / آيدين تهرانی / تماشاخانه ارغنون

  روال عادی / محمد رضا خاکی  /تماشاخانه ايرانشهر 
)استاد سمندريان(

  روح جهنمــی / بابك محمدی / تئاتر شــهر-تاالر 
قشقايی

  روز بيســت و يکم / نيوشــا محرابی و مسلم آيينی / 
تئاتر مولوی

  روز عقيم / حسين کيانی / تئاتر باران
  روز فرشته / سوسن رحيمی / خانه موزه انتظامی

  روز نقاشی )دنيای اســمارتيزی( / مسعود روستا  / 
فرهنگسرای فردوس

  روز واقعه / مسعود عابدی / پرديس تئاتر شهرزاد

  روزی روزگاری ســگی  / مهدی قلعه / پرديس تئاتر 
تهران - سالن کشاورز



نمایش های اجرا شده سال

  روزی روزگاری شــلمرود / علــی شــاه صفــی / 
کنش معاصــر ، تئاتر فدك ، فرهنگســرای فردوس ، 

فرهنگسرای گلستان ، فرهنگسرای ابن سينا

  روزی می بايســت می مرد / رضا موســوی  / تئاتر 
مولوی

  رولت قفقازی / سمانه صالحی / تئاتر مان 

  رولت قفقازی / مرتضی بولحسنی / تئاتر گندم

  رولو / پوريا کاکاوند /تماشــاخانه ايرانشــهر )استاد 
سمندريان(

  رومئو و ژوليت / هســتی حســينی / موسسه تك 
منظوره تئاتر تهران

  روی ريل  / محسن قربانی  / تئاتر گندم 

  رويای امريکايی  / شهرام آذر  / حوزه هنری - سوره

  رويای ســه نفره  / حميد رضا ساعتچی  / تماشاخانه 
طهران ، پرديس سينمای زندگی

  رويای شب دهم ارديبهشــت / ميالد جباری موالنا 
/  تاالر وحدت

  رويای ماه  / احسان مجيدی  / پرديس تئاتر شهرزاد 
، تاالر هنر

  رويدادهای هنر تجربی / شــاهين انتظامی / کنش 
معاصر

  ريما  / جواد نظيفی / تماشاخانه مشايخی 

  رينالد روباهه / احمد تيموری  / فرهنگسرای فردوس

  زال و رودابه  / شهناز روستايی / تئاتر محراب

  زبان اصلی / رسول کاهانی / تماشاخانه پاليز

  زبان تمشکهای وحشی / شيوا مسعودی  / تماشاخانه 
پاليز

  زن ايرونی تکه / حسين ميرزائيان / ارم سبز
  زنانی که به بزها خيره  شــده اند / ســمانه غديری 

اسکندری  / تئاتر باران

  زندگــی در تئاتر / محمد برهمنــی / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  زندگی در تئاتر / دانيال بيات  / تئاتر گندم

  زندگی شيشه ای / بهزاد محمدی / سينما صحرا

  زنده باد زندان قصر / مهران خوش بين / باغ موزه قصر

  زنکبوت / علی حسينی / تماشاخانه سه نقطه

  زنگ عاشقی / مصطفی ميری / سرای محله شهر آرا

  زنمــرد  / کامــران رســول زاده / تــاالر وحــدت 
-بنيادرودکی

  زير گنبد طال / بهاره ميرزاپور / فرهنگسرای نياوران 
- گوشه

  زير گنبد طال / بهاره ميرزاپور / فرهنگسرای ابن سينا 

  زيــر گنبد کبود / بهــاره ميرزاپور / فرهنگســرای 
ارسباران- اصلی

  زيرخاکی / سيدمجيد بهنام / سينما نپتون

  ساحل نجات / محمد طاهری / پرديس تئاتر شهرزاد

  سارا و ماه / محمد طاهری راد / تئاتر تهران-مشايخی 
، فرهنگسرای ابن سينا

  ساعت دوازده  / وحيد هوشمند / تئاتر مان 

  ساکورا و عاج معلق / کين اوشيمارا و پينو دی بودو / 
تئاتر باران هامون هنر

  سانســت ليميتد / فرانك حيدری / خانه هنرمندان 
سالن استاد انتظامی

  سايه تو ســايه  / داوود فتحعلی بيگی / پرديس تئاتر 
تهران

  ستوان آينيشمور  / شاکری  / فنوس آينيشور

  سرآشپز پيشنهاد می کند / شهاب الدين حسين پور 
/تماشاخانه سنگلج

  سرتاســر)نمايش فيزيکال( / سروش کريمی نژاد-
بابك کيوانی / خانه نمايش دا

  ســرخ ؛سفيد؛ آبی  / ســروش طاهری  / تماشاخانه 
پايتخت 

  سرزمين مردگان جاويد / دانيال رستم جديد /تئاتر 
گندم

  سرزمين يخی نارينا  / غزاله حسينی  / پرديس تئاتر 
تهران ، سرای محله مرزداران شرقی

  سرسام / ميالد فرج زاده / تئاتر مولوی

  سزارين  / هومن بنايی  / تماشاخانه پايتخت 

  ســفر به ايين هــای ايران زمين / ليــال عظيم پور / 

نياوران-اصلی

  سفر جادويی / معصومه ملکی / سينما آستارا

  ســفر جادويی / معصومه ملکی / ســينما آستارا ، 
تاالراجتماعات امام علی 

  سفرنامه  / احسان حاجی پور  / فرهنگسرای نياوران 

  سفيد برفی و هفت کوتوله  / نصير ملکی جو  / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  سگ کشی / مجيد مظفری / فرهنگسرای انديشه

  سلطان مار / هادی سروری / تئاترشهر

  سلمان رضوی  / مســعود اسماعيلی / فرهنگسرای 
بهاران 

  سلولهای حروم / نيما يوسفی / تماشاخانه پايتخت 
سماعی زاده / رضا بهاروند / تئاتر باران ، هامون هنر

  سمفونی درون بطری  / شــادی شاه علی  / پرديس 
تئاتر شهرزاد 

  سنترال پارك ويست / شايسته ايرانی / پرديس تئاتر 
شهرزاد ، فرهنگسرای نياوران

  ســه تکه کوتاه / محمود آقازاده / دانشــکده سينما 
تاتر-استاد خورشيد

  ســه خواهر  / محمد حســن معجونی  /تماشاخانه 
ايرانشهر ، تماشاخانه پاليز ، هليا هنرشهر

  سه کله پوك)خواستگاری( / مصطفی ميری / سينما 
ايران

  سهراب کشی  / شــاهو صالحی  / برج تجاری اداری 
آرتميس 

  سهر وردی / شکر خدا گودرزی /  تاالر وحدت بنياد 
رودکی

  سوء تفاهم  / مرتضی بوالحسنی  / تئاتر گندم 
  سوءتفاهم  / جواد موالنيا  / تئاتر باران

  سوسن آقا / رضا شفيعی  / فردوسی

  ســوگواری قبل از مصيبت / مهشــيد حسينيان / 
فانوس هنر پارس 

  ســومين تير / مصطفی هاشمی تبار / پرديس تئاتر 
تهران

  سونات شب / سعيد داخ / خانه هنرمندان - انتظامی



  سياه بازی شــاهدخت و هيزم شکن / جواد اينانلو / 
جام جم همت

  ســياوش در آتش / مجيد علم بيگی / پرديس تئاتر 
تهران

  سيرك سيار / پرستو گلستانی  / تاالر هنر

  ســيزده به گور / محمد رضايی مقدم / تماشــاخانه 
سه نقطه

  سيزيف و کمدی مرگ / علی ضيايی و مسعود روستا 
/ تئاتر باران

  سيستم گرون هلم / کوشك جاللی / تماشاخانه پاليز

  سين آباد / هادی حوری / تئاتر باران

  سيندرالی جهانی  / سوگل نواب صفوی  / تئاتر گندم 
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  شاپرك خورشيد  / علی رجبی  / فرهنگسرای نياوران 

  شاپرك خورشيد  / علی)ولی اله(برجی / تئاتر تهران-
مشايخی ، فرهنگسرای گلستان

  شارژ عشق / حسين مختاری / سينما ماندانا

  شــازده کوچولو / مهــرداد خامنــه ای  / خانه موزه 
انتظامی

  شال قرمز،نارنجی،زرد ،بنفش / محسن جنت مکان 
/ خانه نمايش دا

  شال و انگشتر / عبدالرضا اکبری /تماشاخانه سنگلج

  شام با دوســتان / عماد ابوالفتحی / تماشاخانه سه 
نقطه

  شــاهزاده اژدها  / راحله شــمس آبادی  / آفرينش 
نياوران - سالن گوشه

  شاهزاده خانم / ماندانا عبقری / فرهنگسرای فردوس 
- آمفی تئاتر نور

  شاهزاده خانم بدترکيب / مريم کاظمی / فرهنگستان 
هنر - آسمان

  شاهزاده هوشنگ / امير اسماعيلی / سينما سروش ، 
سرای محله مرزداران شرقی

  شب / چيستا يثربی / تئاترشهر- تاالر قشقايی

  شــب بيســت و يکم / کامبيز بنان / فرهنگســرای 
نياوران

  شب چراغ )محيطی( / داوود معينی کيا / اداره تئاتر-
خانه نمايش

  شب دشنه های بلند  / علی شمس  / تئاتر تهران

  شب شرقی  / ناصح کامکاری / تئاترشهر - تاالر سايه

  شبهای روشــن روزهای تاريك / محمد مهاجران  / 
تئاتر مان  

رشــرق دور ،شــرق نزديــك  / حميد رضــا نعيمی  /
تماشاخانه ايرانشهر ، پرديس تئاتر شهرزاد

  شرقی غمگين / سعيد زارعی / تماشاخانه پاليز

  شك يك تمثيل / بهروز ساريخانی / تماشاخانه سه 
نقطه

  شــکار بزرگ شــنبه / محمد رضايی / فرهنگسرای 
گلستان)سالن تئاتر فدك(

  شکل اتفاقات / الهه عبدی / مؤسسه فرهنگی هنری 
خوشنگار عمارت روبرو

  شلتر / امين ميری / تئاترشهر- تاالر قشقايی

  شــمس پرنده  / پری صابری  / مجموعه  ســعدآباد 
-ســالن تئاتر ايوان عطار ، موسسه آفرينش هنر، تئاتر 

باران

  شنل قرمز / مهرداد قرآن کيش / فرهنگسرای 
فردوس - آمفی تئاتر نور ، فرهنگسرای ابن سينا 

  شنيدن / اميررضا کوهستانی / موسسه تك منظوره 
تئاتر تهران

  شهاب ثاقب / مهدی پورفرد / پرديس تئاتر شهرزاد

  شهاب سنگ / مهدی گتميری / تماشاخانه ارغنون

  شهر-بازی / بامداد افشار  / پرديس تئاتر شهرزاد

  شهربازی  / بامداد افشار  / آفتاب ، تماشاخانه پاليز
  شهرك غرب  / سيد حسن حســينی  / اداره تئاتر - 

خانه نمايش 

  شوايك / حميدرضا نعيمی / تاالر وحدت

  شِيو / حسين ديردار / خانه هنرمندان

  شيرهای خان بابا سلطنه  / افشين هاشمی  / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  شيوه به قداست رساندن يك اعتراف کننده نامعتبر / 
آرش واحدی / تماشاخانه پاليز

  صبح يك روز لعنتی  / حســن باستانی   / تئاترشهر 
- تاالر سايه

  صبحانه در غروب / گلچهر دامغانی / تئاترشهر - تاالر 
قشقايی

  صــداع قبله عالــم  / کيــوان بــدری / اداره تئاتر ، 
تماشاخانه تتماچ 

  صعــود مقاومت پذيــر آقای م.ر / آراز بارســقيان-
غالمحسين دولت آبادی / تئاتر محراب

  صعود ممانعت آميز آرتوراويــی / اميردژکام / تاالر 
حافظ)بنياد رودکی (

  صعود ممانعت پذير آرتور اويی / امير دژاکام / 
تاالر حافظ

  صفر مرکزی / سينا نورايی  / تماشاخانه ارغنون

  صمد ممد)مســتاجر( / بابك نهرين / سينما تئاتر 
خانوادگی نور

  ضيافت پنالتی ها / پوريا کاکاوند / تماشاخانه پاليز

  طبقه منهای سه / شــيما صادقی  / خانه هنرمندان 
سالن استاد انتظامی

  طبيب اجباری / جعفر رازپوش / فرهنگسرای 
گلستان ، کانون فجر ، سينما تئاتر نور ، دارآباد

  طی / ليلی عاج / تئاترشهر - پالتو اجرا

  عاشقانه های فرهاد  / علی اصغر ثالثی  / پرديس تئاتر 
تهران ، خانه نمايش دا

  عاشقانه های مخصوص / رضا پاپی  / پرديس قلهك 

  عاشقانه های من / شيال نوروزی / تاالر وحدت

  عاقبت عشاق ســينه چاك / بهرام تشکر / پرديس 
تئاتر شهرزاد ، تماشاخانه پاليز

  عتيقه ها  / سوران قادری  / سينما پيام تهران 

  عروس روز دهم / مريم شعبانی / پرديس تئاتر تهران

  عروســان / آرش ســنجابی / خانــه هنرمنــدان ، 
تماشاخانه پايتخت

  عروسك چينی / دانيال بيات  / تئاتر گندم

  عروسی / وحيد اخوان / تئاترشهر - تاالر قشقايی

  عروسی خون / محمد وليزادگان / تماشاخانه پاليز
عروسی خون / مسعود نورمحمديان / تئاتر باران



نمایش های اجرا شده سال

  عروســی فيروز خان / حسن عظيمی / سرای محله 
اکباتان

  عروسی فيروزخان / حســن عظيمی / سرای محله 
اکباتان

  عشق آباد / دانيال بيات  /تئاتر گندم

  عشق جنجالی / حميد رضا جهانگيری  / سرای محله 
ايوانك

  عشق سرخ می پوشد / حامد سليمان زاده / دراما

  عشــق لرزه / محمد حسين خادمی / مرکز آفرينش 
هنری تئاتر مان )مشايخی(

  عشق لرزه  / فرنگيس وزيری  / تئاتر گندم 

  عشق لرزه  / مهدی کميلی / پرديس تئاتر شهرزاد

  عشق ملودی / عبداهلل حسينی / قصر ياس

  عصاره مهربانی / احمد مايل / فرهنگسرای اشراق

  عصرانه در تــراس رو به دريا  / ابواقاســم معارفی  / 
تئاتر باران

  عليمردان خان / سينا نورائی / تماشاخانه ارغنون

  عليمردان خان  / سينا نورايی  / پرديس تئاتر شهرزاد 

  عمارتی در برف )تله موش( / روح اهلل نادرپور / دراما

  عمل کشتن  / رضا جعفر مدار  / تماشاخانه پايتخت 

  عنکبوتی گرفتار تار / ســوگل خالقــی / تئاتر تئاتر 
محراب

  عوضی ها / مهدی خزلبانی / مجموعه شهيد چمران-
سينما جوان

  عيد اومد بهار اومد / ميثم يوســفی / فرهنگســرای 
ارسباران

  غروب روزهای آخر پاييز / محمود يوسفی / دراما

  غــروب مغمــوم / علی پيلــه ور / فرهنگســرای 
نياوران)سالن گوشه (

  غريبه آشنا / شاهرخ قيصری / فرهنگسرای بهمن 

  غسال خانه / مصطفی ملك جان  / تاالر حافظ - بنياد 
رودکی 

  غــول آفتابه جادو / محمد جواد آقايی / خانه نمايش 

اداره تئاتر

  فالومی  / کوروش سليمانی  / تئاتر مولوی

فانوســهای تاريك بر گذرگاه خورشيد / هادی حوری / 
حوزه هنری - تماشاخانه مهر

  فراتــر از کلمــات / جعفــر مهياری و ديــزی فل / 
تماشاخانه ارغنون

  فرار به جنگل / علی خوش گفتار / تئاتر محراب

  فراموشــی از نوع ســوم  / محمدرضــا غريب زاده و 
عليرضا نيك خواه  / تئاتر مان 

  فراموشی موازی / شاهد علوی / خانه نمايش دا

  فرشته مرگ / مسعود رايگان / تاالر حافظ

  فرق اوسط / رسول کاهانی / تئاترشهر - تاالر سايه

  فرماليته / زهرا قاســميان / ســرای محله مرزداران 
شرقی

  فروغ ساراپينا / محسن حسينی /تماشاخانه ايرانشهر 
)استاد ناظرزاده(

  فعل / محمد رضايی راد / تئاترشهر - چهارسو

  فکر کنم فرشــته اســت / نرگس صفدريان / مرکز 
آفرينش هنری تئاتر مان )مشايخی(

  فلورنيا فلوســی / اميرعلی ابراهيمی / تماشــاخانه 
ارغنون

  فيش آباد  / سيروس همتی  / مجموعه تئاتر شهر 

  فيالدلفيا / بابك نيوشادان / تئاتر باران

  روز واقعه / محمد رحمانيان / پرديس تئاتر شهرزاد

  قاضــی مبارك و خاتون پرده نشــين / علی طربی / 
فرهنگسرای ابن سينا

  قدم زدن با اسب / مسعود شاه محمدی / فرهنگسرای 
شفق ، فانوس هنر پارس

  قرار مالقات / مهرداد حبيبی / مرکز آفرينش هنری 
تئاتر مان )مشايخی(

  قرمز / محسن قربانی  / تئاتر گندم

  قرمــز و ديگران / بهمن معتمديــان / پرديس تئاتر 
تهران

  قشاع  / امير پشــلنگ وکيارش اشراقی / تماشاخانه 
پايتخت 

  قصه بخت / رضا انواری-امير قاسمی / فرهنگسرای 
فردوسی-سالن فردوسی

  قصــه پــری و رويای پســرك / بهــرام اميدعلی / 
فرهنگسرای بهمن -مبارك

  قصه تاج عروس خاله و خروس / احمد ســليمانی / 
پرديس تئاتر تهران - سالن نصيريان

  قصه قصر يخی / مســعود روســتا / فرهنگســرای 
فردوس

  قضيه / سجاد اميرمجاهدی / تئاتر مولوی

  قطار جنوب  / مجتبی موحدزاده /تئاتر گندم

  قطار سانست ليمتد / فرانك حيدريان  / تماشاخانه 
ارغنون

  قطعات حرکــت و آواز کــودکان و نوجوانان ايران   
زمين / سرپرســتی ســودابه ســالم ونوجوانان ايران 

زمين)بازيهای آوازی( / تاالر وحدت

  قمقمه های ژنرال  / علی ارشادی / تئاتر مان 

  قند خون / ليلی عاج / تئاتر باران 

  قوی تر / سارا رهبری نيا /تئاتر گندم

  قوی تر / فرهاد خوشــه  / موسسه تك منظوره تئاتر 
تهران

  قوی تر / سيمين اسکندری / بازيگاه

  قيطريه / نازيار عمرانی / تئاتر باران
  قيقاج / افشين واعظی / پرديس تئاتر شهرزاد

  کارخانگی / نرگس بهروزيان / تئاتر مولوی

  کارما / زری کريمی /  تئاتر محراب 

  کارنامه بندار بيدخش / آرش اشاداد / تماشاخانه 
ارغنون ، تماشاخانه پايتخت ، چارسو- سالن شماره 
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  کاريزماه / مهدی موسی خانی / خانه هنرمندان- 
انتظامی

  کاشــی های سرد / اميد نمازی شــيرازی /تئاتر 
گندم



  کافه پولشــری / الهام پاوه نژاد / تئاترشهر - کافه 
تريا

  کافه طره / نوشين تبريزی / تماشاخانه پايتخت 

  کافی شاپ / حســينعلی بينوايی / حوزه هنری - 
تماشــاخانه ماه ، کانون نمايشهای دينی)جشنواره 

بين المللی صاحبدالن (

  کاناپه / ميالد اخگر / هليا هنرشهرپاليز

  کباب غاز  / سپيده گلتراش / اداره تئاتر

  کدوزری / محمد اعلمی / پرديس تئاتر شهرزاد 

  کروکوديل / آرش علی نژاد / تماشاخانه ارغنون

  کروکــی / مجتبــی احمــدی / تئاتــر تهران ، 
تماشاخانه پاليز

  کژدم / سميه مهری / پرديس تئاتر تهران

  کسوف / هادی شمس / تئاتر تئاتر محراب-سالن 
کوچك

  کسوف / فريبا مهرآذر / اداره تئاتر - خانه نمايش 

  کسی جرج را نشــناخت / اميرحسين علی پور / 
تاتر مان-مشايخی

  کشيده / امير نجفی / تئاتر مولوی

  کالغ کشت / امير نيك سرشت / نياوران)گوشه(
  کالغه به خونــه اش نرســيد / اميررضا توکلی و 
حميد نديمی / فرهنگسرای ابن سينا ، فرهنگسرای 

فردوس

  کالغه به خونه اش نرســيد  / اميــر رضا توکلی  / 
فرهنگسرای فردوس 

  کالف قاف  / شقايق ياســمی  / معاونت فرهنگی 
واجتماعی - باغ موزه نگارستان 

  کالنتری 007 / حســن عظيمی / ســرای جنت 
آباد مرکزی

  کلبه نفرين شده  / ابوالفضل باغبانی  / تئاتر باران

  کلنل / خيراله تقيانی پور / تئاترشهر - اصلی

  کله پوك ها / نادر نادرپور / پرديس تئاتر تهران

  کله پوك ها / اميررضاهنکووال / ايوان شمس

  کلوچــه های خدا  / ســيد آرش شــريف زاده / 
پرديس تئاتر شهرزاد 

  کمپرا چيکو / پرنيا قناتی / تئاتر باران

  کمدی استشمامات / ميثم عبدی / کنش معاصر

  کمدی اشتباهات / علی سانی خانی / خانه مشق

  کمدی مارماالد / محمدرضا آزادفر / خانه نمايش

  کنار شير آتش نشــانی / ناصر ارباب / تماشاخانه 
بازيگاه

  کنسرت نمايش سی  / علی اصغردشتی  / موسسه 
آفرينش هنر ، تئاتر باران -کاخ سعد آباد 

  کهن بوم و بر )ســرزمين مادری( / مونا ارســطو / 
فرهنگسرای نياوران - سالن اصلی

  کوری عصا کش -کوری ديگر  / مهران دهقانی  /
تئاتر گندم

  کوريوالنوس / حامد اصغرزاده / تئاتر تهران

  کوکوی کبوتران حرم / افســانه ماهيان / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  کی به کيه / ياشار رازپوش / سرای محله زعفرانيه 
، سرای محله جنت آباد ، مجتمع آموزشی آفرينش ، 

تاالراجتماعات امام علی 

  کيك تولد / احسان مهدی / سينما کوروش
گاليله / علی پويان /تماشــاخانه ايرانشــهر )استاد 

سمندريان(

  گاليله / محمود هدايتی  / تئاتر مان 

  گاو، صندوق، بلوار / مجيد جعفری / سينما بلوار

  گذر پرنده ای از کنار آفتاب / مهدی ســقا / تئاتر 
محراب

  گرتــرود روح پدر هملت / ميثــم مطهری / تئاتر 
مولوی

  گريــه ها و خنــده های بــی دليل يــك زن  / 
حسينعلی بينوايی  / همای سعادت

  گفــت و گوی بر جای ماندگان / ميالد شــجره  / 
پرديس تئاتر شهرزاد

  گل  / ياسر خاسب  / پرديس تئاتر شهرزاد

  گل اومد، بهار اومد / رامينا بهنوش / فرهنگسرای 
نياوران - سالن اصلی

  گلن گری گلن راس / فريد رحمتی / تماشــاخانه 
پايتخت 

  گلهای شمعدانی / آيلين کيخانی / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  گم و گور / امير مهندســيان /تماشاخانه ايرانشهر 
)استاد ناظرزاده(

  گمشــده در يانکرز / فرزام زمانی /  تماشــاخانه 
سه نقطه 

  گنجشك اشی مشی  / علی حاجيلو  / تئاتر گندم

  گنجور موالنا / الناز ميزراعبدالحسينی / نياوران-
اصلی

  گوهر )دينی ومذهبی(  / ســعيد نچفيان  / حوزه 
هنری)تماشاخانه مهر (

  گوهر نيل )نقل يوســف(  / مجيــد امرايی / تئاتر 
شهر - پالتو اجرا

  الکچری / جمشيد عسگری / سينما ميالد
  الکی / آناهيتا غنی زاده / فرهنگسرای ابن سينا 

  المبورگينی 1 / ســيامك صفری  / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  المبورگينی 2 / ســيامك صفری  / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  لپ گلی و بز شــاخ طال / وحيــد فروزنده ميالنی 
/ کانون 

فرهنگی تربيتی سبحان ، کوثر

  لچــك گلــی / مرتضی مقــدم / فرهنگســرای 
گلستان-آمفی تئاتر فدك

  لوسيا / شهاب مهربان / تئاتر مولوی

  ليا / سمانه زندی نژاد / تئاتر تهران



نمایش های اجرا شده سال

  ليلی و مجنون / سجاد نوبهاری /تئاتر گندم

  ما به هم دروغ نميگيم / طاهــره قهرمانی / خانه 
نمايش اداره تئاتر

  مــا تا ابد در قطــب می مانيم / رحيــم نوروزی / 
تئاترشهر - کافه تريای چهارسو

  ما ســه نفربوديم  / صالح علــوی زاده-و... / تئاتر 
مولوی 

- سالن کوچك 

  ما هيچ ما نگاه  / منصوره علی مددی  / آفتاب

  ماتريوشکا  / پارسا پيروز فر / تماشاخانه پاليز 
،تماشاخانه ايرانشهر ، هليا هنرشهر

  ماتيــك قرمز / ســودابه آقاميرکريمــی / خانه 
هنرمندان)سالن استاد انتظامی(

  ماجرای ساحل ســنگی  / حسين فدايی حسين  
/ تاالر هنر

  ماجــرای متران پــاژ / محمد حســن معجونی / 
تماشاخانه پاليز

  ماجرای نااميد کننده / حميد رضا سنگيان  / خانه 
نمايش -اداره تئاتر 

  ماداگاســکار / محمدحسين شــهرياری / همای 
سعادت

  مادر ايکاروس / رضا عباسی /تماشاخانه مشايخی

  مادرجان ســالم / مهدی مقيمی اســفندياری / 
فرهنگسرای نياوران - گوشه

ماراتن / آرش عسگری / خانه نمايش دا

  ماراساد / مريم برزگر / تئاتر مولوی

  مارکس و کوکاکــوال / کيانوش اخبــاری / هليا 
هنرشهر

  مافيا / افروز فروزند / تئاتر باران

  مامــا يرما / فضل اهلل نوبرانــی / خانه هنرمندان- 
انتظامی

  مانکن / سعيد خاکسار / سينما پرديس زندگی

  مانکن / سعيد خاکسار / سينما پرديس زندگی
ماه پيشونی / آزاده انصاری  / پرديس تئاتر شهرزاد ، 

پرديس تئاتر تهران 

  ماه نيزه ها / مرتضی رضايی / فرهنگسرای بهمن 

  ماه هفتم / ميرزا زاوش / اداره تئاتر - خانه نمايش 
  ماه و پری / عاتکه حسينی / هنر

  ماهی سياه کوچولو / مهرنوش عليا / پرديس تئاتر 
شهرزاد ، آفتاب

  مايکلفسکی / حسين ناظميان پور / تئاتر مولوی

  مايلند  / هومن رستگار  / تئاترشهر - پالتو اجرا

  مبــارك کجاســت؟ / محمــود تيمــوری / 
فرهنگسرای فردوس

  مثبت 963 )مدخل( / محسن قرائی / موج نو

  مثبت هجده  / تيما قاسميان  / خانه نمايش دا

  مثلث عشــق / اميرجعفررضاپور / ســرای محله 
فدك

  مجردها / حميدرضا محمدی / تئاتر مان 

  مجلس ترحيم برای يك اعدامی / احســان بيات 
فرد  / تئاتر محراب - کوچك

  مجلس شــاه فتاح )تعزيه( / ناصرعاشوری / حوزه 
هنری 

  مجلس مختلف خوانی / مرتضی جليل دوســت 
/ تئاتر مولوی

  مجنون/ اميد يارندی / پرديس تئاتر تهران

  مجيــد، هی و فرچه هــا / طهورا کريــم خانی / 
فرهنگسرای فردوس

  محاق-مسافران / غالمرضا عربی / مجموعه تئاتر 
شهر

  محفل بی عاری / ســياوش بهــادری راد / تئاتر 
شهر-تاالر سايه

  محيطــی آتش خود برافروخته / محمدحســين 
)حسام(کالنتری / بنياد فرهنگ رايزن

  مخ پريشون های شلم  / مريم آشوری  / تاالر هنر

  مده آ  / ميالدنيك آبادی  / تئاترشهر - چهارسو

  مده آ ســايه ای از يك زن / فرهاد صفاخو / همای 
سعادت

  مراســم قطع دســت در اســپوکن / مهشــيد 
حسينيان /تئاتر گندم

  مراقب پشــت ســرت باش / حســين رياحی / 
کانون فرهنگی تربيتی ســبحان و آموزش پرورش 

استثنايی ، فرهنگسرای گلستان 

  مراقب ماموتها باشــيد / پيــروز ميرزايی / خانه 
نمايش دا

مرد شــش ميليون يورويی / اميراحســان اديبی / 
سرای محله زرگنده ، سرای محله اوين

مرد مقابل / ليلی صبری /تماشاخانه مشايخی

  مــرده گی،بــدون زنده گــی  / هدی اساســی / 
تماشاخانه سه نقطه

  مــرغ دريايی / حســن ســتوده  / مرکز آفرينش 
هنری تئاتر مان )مشايخی(

  مــرگ آســيدکاظم / محمد محقــق منتظری / 
تئاترشهر - تاالر سايه

  مرگ در ميزند / مرتضی حسامی / تئاتر گندم
  مرگ در ميزند / ســمانه صديقی / تماشــاخانه 

تتماج 

  مرگ فروشــنده / پريســا رفيع مهــر / مجموعه 
فرهنگی هنری آزادی

  مرواريــد / قطب الديــن صادقی /تماشــاخانه 
ايرانشهر )استاد ناظرزاده(

  مزاحم بورخس نشــو  / مرتضــی حقيقت بيان  / 
خانه هنرمندان -سالن استاد شهناز 

  مزرعه ننه جون  / فريبا رســتوار  / ســرای محله 
فدك 

  مســافران  / محمد رحمانيان / تئاترشهر - سالن 
اصلی



  مستاجر جديد  / بابك نهرين / مجموعه فرهنگی 
و هنری برج آزادی 

  مستعد حادثه  / دانيال خجسته  / خانه هنرمندان 
-سالن استاد انتظامی 

  مســووليت شکســتن ســکوت مطلق / شــيوا 
مسعودی  / تئاتر مولوی

  مــش اکبرو دخترانــش  / اکبرعبدی  / ســينما 
دزاشيب 

  مشنگ ها / بهناز نازی / تئاترشهر- پالتو اجرا

  مشــهدی عباد  / ميترا قاصدی ساران / پرديس 
تئاتر تهران ، مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی 

  مصاحبه  / دانيال بيات  / تئاتر گندم 

  مطرب / بهزاد فراهانی /تماشــاخانه ايرانشــهر ، 
پرديس تئاتر تهران 

  معرکه در معرکه / سهيل محزون / خانه نمايش دا

  مفيستو  / مسعود دلخواه / تئاتر مولوی

  مکبث يك تشــابه اســمی / راحله بديعی / مرکز 
آفرينش هنری تئاتر مان )مشايخی(

  مکعب / علی سرنسری / اداره تئاتر-خانه نمايش

  ملکه ژوکاست / مهال ونکی / تئاتر باران

  ملودی شــهر بارانی / ميکائيل شهرستانی / حوزه 
هنری-تماشاخانه مهر

  من / فرهاد تجويدی / شانو)قطب الدين صادقی(

  من ازت خوشم مياد  / حميدرضا طوبايی / سينما 
المپيك ، سينما پيام تهران 

  من تو آيينه / غزل شــجاعی / خانــه هنرمندان 
- انتظامی

  من در پوست شير نمی گنجم / صبا آزادی / خانه 

هنرمندان ، تماشاخانه پايتخت 

  من شنگول ومنگول نيســتم  / مجتبی خمسه  / 
پرديس تئاتر تهران 

  من فقط عاشــق اينم / عليرضــا غنچی / پرديس 
سينمايی کوروش 

  من و لجبــاز / محمود تيمــوری / پرديس تئاتر 
تهران 

  من واســيلی کاندينسکی، يك ســوار آبی بودم / 
الهام يوسفی / موج نو

  من يه زنــم صدامو ميشــنوين؟ / کامليا غزلی / 
تئاتر مولوی

  مهاجران / مهرداد خامنه ای  / خانه موزه اســتاد 
عزت اله انتظامی 

   مهاجران / حسن علی کريمی / تاالر حافظ

  مهمانســرای دو دنيا  / بنت الهدی نوری بيات  / 
تماشاخانه پايتخت 

  مو / سالی کالرك  / تئاترشهر - سالن اصلی

  مورچه ها / علی مسعودی / تئاتر تهران

  موش بال - جوجه طال / محســن اميری / کانون 
قدس

  موش تا موش / رامين کهن / تاالر هنر
  موميــا رويای نويســنده / مرجان هاشــمی نيا / 

پرديس تئاتر شهرزاد

  موی دمــاغ / حامد باقرزاده / مجتمع آموزشــی 
آفرينش ، کانون فرهنگی تربيتی قدس 

  ميخوام ديوونه باشــم / احسان کريمی / پرديس 
کوروش

  ميالد يك رويا / الهه پورجمشيد / خانه نمايش

  ناتمام / کهبد تاراج / تئاتر شهر - سالن تاالر سايه 

  نامه آخر / علی برجی / )تماشاخانه ماه(

  نامه های عاشقانه از خاورميانه / کيومرث مرادی  
/ تئاتر تهران

  نان بودن / بنفشــه انصاری / موسســه فرهنگی 
هنری خوش نگار-عمارت روبرو

  نخالــه هــا / ناصر حميــده ابوالمعالــی / کانون 
فرهنگــی  تربيتی قدس ، کانــون فرهنگی تربيتی 

سبحان

  نخودی شــهر ما / فريبا منتظريان / سرای محله 
جنت آباد

  نــذار اين خواب تعبير بشــه / مهــدی نصيری / 
تئاترشهر - تاالر سايه

  نظارت عاليه  / مهدی خالدی  / خانه نمايش دا

  نفس کشــيدن / ســپهر حيدری نژاد / دانشگاه 
هنر - تماشاخانه هنر

  نقاب / محمود معصوم پناه / خانه نمايش دا

  نمايش آيينــی افراد از آنچه می بينيد به شــما 
نزديکترند / وحيد ميريونسی / فرهنگسرای انديشه

  نمايش خيابانی - خســيس  / مريــم کاظمی  / 
پرديس تهران

  به روی نی / مهدی کريمی / تماشاخانه سه نقطه

  نمايش محيطی خرده ريز / سارا کريميان / تئاتر 
شهر کافه تريای سالن اصلی

  نمايــش محيطی و داغ با شــيوه های ســنتی 
تبليغات / گلبرگ ابوترابيان / برج ميالد

  نمايشنامه های اسماعيل خلج  / اسماعيل خلج   /
تماشاخانه سنگلج 

  نماينــده ملت / مجيــد مظفری /تماشــاخانه 
ايرانشهر )استاد ناظرزاده(

  نمی تونيم راجع بهش حرف بزنيم  / جابر رمضانی  
/ تماشاخانه ايرانشهر 

  نمی دونم فردا چی ميشــه  / ســعيد شيشه گر / 
مرکز آفرينش هنری تئاتر مان )مشايخی(



نمایش های اجرا شده سال

  نه ســال و ده ماه و هفده روز / شقايق شاهرودی 
زاده / تئاتر مولوی

  نوای اســرار آميز / ســاقی عطائی  / تماشــاخانه 
پايتخت 

  نوای اسرارآميز / مسعود خواجه وند / تئاتر باران

  نورگير / محسن قربانی  / تئاتر گندم
  نــوروز و بی بــی گل بهــار / حســين چراغی / 

فرهنگسرای بهمن - چاپلين

  نوروزخوانی / جواد انصافی / پرديس تئاتر تهران

  نوشتن در تاريکی / مهدی پورفرد / پرديس تئاتر 
شهرزاد

  نوك مگسك زير دشمن / مهدی رحيمی / حوزه 
هنری-تماشاخانه ماه

  نويسنده مرده است / آرش عباسی / تاالر حافظ

  نيرنگ باز / عليرضا ترامشلو / تئاتر محراب

  نيش / کاظم برزگر / ســرای محله سعادت آباد ، 
سرای محله اکباتان 

  نيلوفر ونفت  / امير دژاکام /تماشــاخانه ايرانشهر 
)استاد ناظرزاده(

  هاياليت / سوسن پرور / تئاتر باران 

  هپروت / آرش مهدوی / تماشاخانه سه نقطه

  هديه مرموز / ياسر خاسب / پرديس تئاتر تهران-
سالن نصيريان

 هر دمبيل / مسعود تئاتر محرابی / سرای محله 
شهرآرا ، کانون فرهنگی تربيتی سبحان

  هرمز  / سورنا زاهدی  / خانه نمايش دا
  هزار شالق / احســان ملکی /تماشاخانه ايرانشهر 

)استاد ناظرزاده(
  هشت / حيدر رضايی / حوزه هنری - ماه

  هشــتگ بابا / حســين فتحی روشــن / سينما 
المپيك

  هشــتگ پدر  / حســين فتحی روشــن / سينما 
المپيك

  هفــت پيکر / نــگار آقاميرزايی / فرهنگســرای 
نياوران - سالن اصلی

  هفت خــوان اســفنديار / فوزيه قــره گزلويی / 
فرهنگسرای بهمن-سالن تجربه

  هفت روز از تير شصت  / محمد الرتی  / تئاتر شهر 
-سالن تاالر سايه

  هفت عصر هفتم پاييز / ايوب آقاخانی / تئاترشهر 
- چهارسو

  همان هميشگی / ياشــار بيگ زاده / تماشاخانه 
سه نقطه

  همسر چينی  / مرجان قمری  / اداره تئاتر 

  همشهری  / مازيار ملکی  / تئاتر مولوی

  هملت / آرش دادگر / تئاترشهر- اصلی

  هملت - تهران 2017 / کيومرث مرادی / پرديس 
تئاتر شهرزاد

  هملت مســخ / حسين درميس / دانشکده سينما 
تئاتر 

سالن استاد خورشيدی

  هنگامه ای که هملت به دست جادوگران مکبث 
کشته شد / مسعود طبيبی / خانه هنرمندان

  و باز هم عشــق / محمدرضا اسماعيلی / مجموعه 
ورزشی تفريحی شــهيد چمران ، شرکت سينمايی  

نور تابان 

  و چنــد داســتان ديگــر... / پيام الريــان / خانه 
هنرمندان - سمندريان

  و خداوند، هايم را فراموش کرده  / هامون سيدی 
/ خانه هنرمندان - انتظامی

  و ديگر هيچ / امير پاکزاد / موج نو
  واتسالو / هاجر قهرمانی / تئاتر باران

  وارونه / همايون حجازی / تئاتر شهر-تاالر سايه

  والس مرده شوران  / محسن قربانی  / تئاتر گندم 

  وصيــت نامــه خانــم ســارا / زری امــاد / خانه 
هنرمندان-تماشاخانه انتظامی

  وقايع اتفاقيه مفقود الپدر / مريم جاللی / پرديس 
تئاتر تهران

  وقت ناهار  / خشــايار قمی اويلی  / تماشــاخانه 
سه نقطه

  ولپن / مهدی کوشــکی /تماشــاخانه ايرانشهر - 
ناظرزاده

  ولپن  / کارگروهی / هليا هنر شهر-تماشــاخانه 
پاليز

  ويتسك / حجت حسينی / کنش معاصر

  ويتك )خرســی ســرباز( / طناز مظفری / تئاتر 
مولوی

  ويلون تايتانيك / پيتر فلوريديا / رودکی - کارگاه 
دکور

  يادنامه محمود استاد محمد  / مانا استاد محمد / 
تئاترشهر

  يك تکه از کيك آبی / محســن بهــادری کيان /
تماشاخانه مشايخی

  يــك دور ديگر همراه زميــن چرخيدم  / محمد 
صادق نيرومند  / تماشاخانه سه نقطه 

  يــك روايت از رها دختر خانم عضدی / ســپيده 
عيدی / فانوس

  يك زندگی بهتر / شــهاب الدين حســين پور / 
تماشاخانه پاليز

  يك ســبد فحش برای شمســی خانــم / پيمان 
محمدآبادی / شانو، تماشاخانه ارغنون



یادداشت 



یادداشت 



یادداشت 



یادداشت 
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