
نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

مهرماه 1397
روابطعمومی



فهرست نمایش ها

17 بپر شماره 2 
8 پدرآن 
12 جادوگر شهر زمرد 
9 جادوی پاهای من 
19 دانه سحرآمیز 
11 دردونه 
16 دزد قصه ها 
18 رابینسون خرگوشه 
14 رد پای نی نی نو 
13 رینارد روباهه 
15 زمین مهربانی 
7 شاپرک ها در خیابان 
20 ماجرای ساحل سنگی 
10 موش + گربه 



فهرست تاالرها

7 تاالر هنر 
8 تاالر هنر 
20 تماشاخانه سبحان 
16 خانه فرهنگ نور 
19 خانه موزه انتظامی  
10 خانه نمایش مهرگان 
11 خانه نمایش مهرگان 
9 عمارت نوفل لوشاتو 
13 فرهنگسرای ابن سینا 
14 فرهنگسرای ابن سینا 
15 فرهنگسرای ابن سینا 
17 فرهنگسرای فردوس 
12 فرهنگسرای نیاوران 
18 مجموعه ارم 



فهرست ساعت شروع اجراها

18  16:00 ساعت 
9  16:30 ساعت 
12  17:00 ساعت 
10  17:30 ساعت 
20  17:30 ساعت 
11  18:00 ساعت 
15  18:00 ساعت 
16  18:00 ساعت 
17  18:00 ساعت 
19  18:00 ساعت 
7  19:20 ساعت 
13  19:30 ساعت 
14  19:30 ساعت 
8  20:30 ساعت 



این راهنما  امکانات  از  بهتر  برای مشاهده و استفاده   
پیشنهاد می شود اپلیکیشن  Adobe Acrobat Reader  را از 

لینک های زیر دانلود و نصب فرمایید.

 این راهنمای تصویری برگرفته از اطالعات مندرج در 
مجوز آثار نمایشی و صفحه سایت اینترنتی فروش بلیت 
نمایش، توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
تهیه و تنظیم شده است. در صورت وجود داده های ناقص 
به تصحیح آن در  ابتدا نسبت  اشتباه، خواهشمندیم  یا  و 
و  نمایشی  هنرهای  اداره کل  ارزشیابی  و  نظارت  شورای 
سایت فروش اقدام نموده و سپس اطالعات صحیح را به 

آدرس namayeshiran@gmail.com ایمیل فرمایید.
 هدف از تهیه این شکل راهنمایی نمایش ها، گسترش 

فرهنگ تماشای تئاتر و معرفی سالن های فعال تئاتر ایران 
است نه تبلیغ آثار نمایشی چه اینکه این مهم نیز )معرفی 

نمایش های روی صحنه( اتفاق می افتد.
 تقاضا داریم به جهت گسترش فرهنگ تماشای تئاتر، این 
فایل را در فضاهای موجود بازنشر دهید تا امکان حضور در 

تئاتر برای تماشاگران محترم آن سهل تر شود.
 این گام ابتدایی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
با هدف گسترش فرهنگ تماشای تئاتر در تهران است. 
در  فرهنگ دوست،  همراه  شما  راهنمایی  با  داریم  امید 
گام های بعدی، ضمن رفع نواقص، داده های مهم تری را در 

اختیار تماشاگران فرهیخته تئاتر قرار دهیم.
 مواردی در پایین این صفحه و صفحه بعد جهت استفاده 
درست شما از امکانات موجود در این فایل آموزش داده 

شده است. لطفا توجه فرمایید.

mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=namayeshiran%40gmail.com%0D
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader/id469337564?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader


 



 همچنین می توانید با لمس دکمه »نشانی بر روی نقشه« 
موقعیت تاالر مورد نظر را  رؤیت نمایید و سپس با لمس 

دکمه »Direction« مسیریابی فرمایید.

لمس  با  می توانید  شما   
دکمه »سایت فروش بلیت«  
از  موجود در صفحه، و پس 
وب  صفحه  کردن  باز  تایید 
وارد  مستقیما  نظر،  مورد 
سایت اینترنتی شده و بلیت 
نمایش مورد نظر را خریداری 

فرمایید.

سایت ایران تئاتر

namayeshiran@gmail.com
iranian_dramatic_arts

http://theater.ir/
mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=
mailto:%20namayeshiran%40gmail.com%20?subject=%20namayeshiran%40gmail.com%0D
https://www.instagram.com/iranian_dramatic_arts/
http://theater.ir/
mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/iranian_dramatic_arts/


روابطعمومی

تاالر هنر

تلفن هماهنگی: 09105595933

بهای بلیت: 18000 تومان

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان 
شهید مفتح، خیابان ورزنده. 

تلفن: 88847272 - 88306640

مهر و آبان ماه 97
19:20 ساعت 

60 دقیقه

نویسنده: گیتا داودی، ناصر آویژه
طراح و کارگردان: ناصر آویژه

آویـژه،  رهـا  آویـژه،  ناصـر  بازیگـران: 
بذرافشـان،  آرویـن  زمانى نـژاد،  ایلیـا 

اصغـر فریدى ماسـوله، امیـن نیک پنجـه، محمدحسـن درباغى فـرد، مهبـد فیضـى، 
فتاح پـور،  ماهـک  سراى سـرور،  عرفانـه  امینـى،  سـیروان  میرحسـینى،  سـامان 

روجا نجف زاده، آساره هداوند.

شاپرک ها در خیابان

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان

نام نمایش:

7

http://www.irannamayesh.com/theater/8749/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://goo.gl/maps/1qXpExFjkov


روابطعمومی

تاالر هنر

خالصـه نمایشـنامه: پـدرآن، داسـتان هشـت دختـر نوجـوان اسـت کـه بـر لبـه ى باریک 
بـا پدران شـان رو بـه رو مى شـوند . عاد ت هـا و عرف هـا 

تلفن هماهنگی: 09378249928

بهای بلیت: 18000 تومان

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان 
شهید مفتح، خیابان ورزنده. 

تلفن: 88847272 - 88306640

مهر و آبان ماه 97
20:30 ساعت 

60 دقیقه

نویسنده و کارگردان: 
مهدی فرشیدی سپهر

بازیگـران: مانلى نفر، ونوس شـمس، هلیا 
و هسـتى هاشـمى، آریانا کیهانفـر، ماهک 
بدرخانـى، ارغوان دماونـدى، هانا صراف، 

نفـس صادقـى، سـکینه و نرگـس محمـدى، الهـه نـورى، حمیدرضا گـودرزى، مریم 
رادپور، شـیما لطیفى، میالد محمدى، معصومه آرواز، خالق اسـتوارى، شـراره طیار، 
فهیمـه باروتچـى، گیتـا صالحـى، مریـم آشـورى، هدیـه حاج طاهـرى، سـعید ابـک، 

مهرداد باقرى، هادى ولى لو، محسن صادقى

پدرآن

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان

8

نام نمایش:

http://www.irannamayesh.com/theater/8731/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://goo.gl/maps/1qXpExFjkov


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09371756644
09214860389
09223932892

بهای بلیت: 20000 تومان

* این نمایش فقط روزهای پنجشنبه 
و جمعه هر هفته اجرا می شود. نشانی: حافظ، نوفل لوشاتو،  بعد از 

چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 
ولیعصر، کوچه زیبا، پالک 1

تلفن: 66483742

مهرماه 97
16:30 ساعت 

60 دقیقه

خالصه نمایشـنامه: خورشـید و یک خانواده پرمشـغله، پدر پدربزرگشـان را گم کرده اند 
یـا پدربزرگ خواسـته که مدتى ناپدید شـود؟!

بـه عمـارت نوفل لوشـاتو بیاییـد تـا بـا کمـک خورشـید 14سـاله مـا، پـدر پدربـزرگ و 
رازهایـش را کشـف کنیـم.

نویسنده: زهرا شایان فر 
کارگردان: زهرا شایان فر

       سیاوش قلعه وردی
فرهـاد  نیـک کار،  شـهرام  بازیگـران: 
شکراله زاده، منیر چراغى، فاطمه رستمى، 
امیـر  محبـى،  سـدنا  آدم عـارف،  سـهند 

شیخ زاده، فرزانه کاظمى، خورشید شایان فر، خرداد شایان فر.
بازیگران رزرو: آرمان کارخانه، شهرزاد کالنترى، حسام کالنترى.

عمارت نوفل لوشاتو
سالن 1

جادوی پاهای من

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان

9

نام نمایش:

https://goo.gl/maps/vzkuYME827v
http://www.irannamayesh.com/theater/8791/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86


روابطعمومی

بهای بلیت: 20000 تومان
نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 

بن بست اول، پالک 5 
تلفن: 66722622 - 66724815

مهر و آبان ماه 97
17:30 ساعت 

50 دقیقه

خالصـه نمایشـنامه: افسـانه دخترکـى کـه مشـغول خوانـدن کتـاب موش+گربـه اسـت و 
خوابـش مى بـرد کـه در خـواب موش هـا و گربه هایـى را مى بینـد کـه حـرف مى زنند. با 

آنهـا وارد بـازى مى شـود و ...

نویسنده: حسن حامد
کارگردان: زری طالبی

بازیگران:سـارنگ بهمنى، فرناز جهانسـوز، 
فرزانـه شـجاعى، الهـام فـرج پورمقـدم، 

آذیـن فوالدونـد، علیرضـا فتحعلیـان، یکتا افشـار، امیـر ابراهیمـى، راضیـه رفیع زاده.

موش + گربه

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 1(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/l7Z


روابطعمومی

بهای بلیت: 18000 تومان
نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 

بن بست اول، پالک 5 
تلفن: 66722622 - 66724815

مهر و آبان ماه 97
18:00 ساعت 

70 دقیقه

خالصه نمایشـنامه: درودونه مدتى در روسـتا و منزل مادربزرگش که خیلى او را دوست 
دارد، بـراى تفریـح و گـردش مانـده اسـت. او مى خواهد بـه مادربزرگ کمـک کند و به 
همیـن دلیـل روزى بـى اجازه مادربـزرگ از خانه خارج مى شـود که به خیـال خود براى 
کمـک بـه مادربـزرگ براى خانه نـان بخرد. اما تا شـب بـاز نمى گردد. مـادر بزرگ هر 
چـه مى گـردد دردونـه را نمى یابـد و نـاالن و غمگین اسـت تا اینکـه خاله قورباغـه که در 

نهـرى که از منـزل مادربزرگ عبور مى کنـد از دردونه خبرهایى مـى آورد و ...

نویسنده: 
مریم عسگری، مجید علم بیگی

کارگردان: مجید علم بیگی

بازیگران: مریم عسـگرى، مائـده قدیرى، 
محمدحسـین آذرگـون، امیر جوشـقانى، 

ملیـکا عباسـیان و مجیـد علم بیگى.

دردونه

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 2(

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/SJ6


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09109567686

بهای بلیت: 12600 تومان

نشانی: خیابان پاسداران، بعد از سه 
راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، 

خیابان فرهنگسرا 
تلفن: 22287081 ، 22299730

مهرماه 97
17:00 ساعت 

50 دقیقه

خالصـه نمایشـنامه: گردبـادى در کانـزاس مى آیـد و خانه ى آقاى گیـل را از جا بلند مى 
کنـد و دوروتـى را با خود به شـهر زمرد مـى برد و...

نویسنده: کیومرث قنبری آذر
کارگردان: امیر قاسمی

سـامان  رفیـع زاده،  راضیـه  بازیگـران: 
فرشـیدنیا، امیـر قاسـمى، کتایـون همتى، 

علـى مربـى، سـهیل کمالـى

فرهنگسرای نیاوران

جادوگر شهر زمرد

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/5QXwMPovA5B2
http://tik8.com/kid/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B197/#


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09123031543

بهای بلیت: 12000 تومان

نشانی: شهرک غرب، خیابان ایران 
زمین.

تلفن: 88366366

مهرماه 97
19:30 ساعت 

50 دقیقه

خالصـه نمایشـنامه: رینـارد روبـاه بازیگـوش و زبلـى اسـت کـه همـواره بـا شـوخى هاى 
افراطیـش باعـث ناراحتـى حیوانـات مى گردد از ایـن رو حیوانـات تصمیـم مى گیرند تا او 
را از جنـگل اخـراج کننـد. این در حالى اسـت که شـکارچیان قصد ورود به جنـگل را دارند 

و ...

نویسنده: آرتور فاکویز
مترجم: مریم سلطانیان

کارگردان: احمد تیموری

بازیگـران: علیرضا زکایى، حسـین خمسـه، 
سپیده زینلى، پویا یزدانجو

رینارد روباهه

فرهنگسرای ابن سینا

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/dr3g3KvRBaQ2
http://tik8.com/kid/%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09394079214

بهای بلیت: 15000 تومان

نشانی: شهرک غرب، خیابان ایران 
زمین.

تلفن: 88366366

مهرماه 97
19:30 ساعت 

50 دقیقه

خالصـه نمایشـنامه: رینـارد روبـاه بازیگـوش و زبلـى اسـت کـه همـواره بـا شـوخى هاى 
افراطیـش باعـث ناراحتـى حیوانـات مى گردد از ایـن رو حیوانـات تصمیـم مى گیرند تا او 
را از جنـگل اخـراج کننـد. این در حالى اسـت که شـکارچیان قصد ورود به جنـگل را دارند 

و ...

نویسنده و کارگردان: 
زیبا برجی فالح

بازیگران: بهمن داداشـى، هیراد محمدى، 
مژگان منتصریان و هلیا نصراللهى

رد پای نی نی نو

فرهنگسرای ابن سینا

 مهرماه 1397راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران / نمایش های ویژه کودکان و نوجوانان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/dr3g3KvRBaQ2
http://www.irannamayesh.com/theater/8803/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09124783644

بهای بلیت: 20000 تومان

نشانی: شهرک غرب، خیابان ایران 
زمین.

تلفن: 88366366

مهرتا آذرماه 97
18:00 ساعت 

50 دقیقه

خالصـه نمایشـنامه: موضـوع ایـن نمایـش حـول محـور محیـط زیسـت و اسـتفاده بهینـه 
و درسـت از منابـع طبیعـى ماننـد آب و جنـگل بـا جنبـه آموزشـى بـه زبـان سـاده براى 

کـودکان مى باشـد.

نویسنده: پریوش کامیار
کارگردان: هومن حسین نژاد

بازیگران: سـاناز سـماواتى، امیـر زریوند، 
هومن حسـین نژاد، فرهاد مومنى، فایضه 
کامیاب، برسـا حسـین نژاد، نوشین نشاط، 

نیما فاضلى، فریدون احمدى، مهشید حسینیان

فرهنگسرای ابن سینا

زمین مهربانی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/dr3g3KvRBaQ2
https://tiw.al/E1o


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09031062121

بهای بلیت: 15000 تومان

نشانی: بزرگراه آیت اله کاشانی، 
بعد از پل حکیم. 
تلفن: 44002271
44088707 - 8

مهرماه 97
18:00 ساعت 

60 دقیقه

خالصه نمایشـنامه: باران دختر روسـتایى اسـت که به دنبال گم شـدن کتاب قصه ها سـفر 
پرماجرایـى را در جنـگل و قصه هـاى قدیمى چون کدوقلقله زن،شـنگول و منگول،مبارک 
و طیـاره خانـم آغـاز میکنـد و در انتهـا بـه ایـن نتیجه میرسـد که قصـه ها چیـزى جدا از 

زندگى واقعى آدمها نیسـت

نویسنده و کارگردان:
عباس قاصدزاده

بازیگران و عروسک گردانان:
ریحانـه حاجى آبـادى، عباس قاصـدزاده، 

علیرضا نامدار، مونا کوشش

خانه فرهنگ نور

دزد قصه ها
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نام نمایش:

http://tik8.com/kid/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-97/#/
https://goo.gl/maps/pJxFCuFgMZ92


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09351890478

بهای بلیت: 15000 تومان

نشانی: فلکه دوم صادقیه، بلوار 
فردوس شرق، بعد از تقاطع شهید 

سلیمی جهرمی 
تلفن:  44002271

مهر و آبان ماه 97
18:00 ساعت 

50 دقیقه

نویسنده و کارگردان: 
محمدحسین داداش نیا

بازیگران: مرتضى کزازى دارانى، 
اسـبقى،  لیـال  فـالح،  ریحانـه  عرفانیـان،  حمیدرضـا  مـژگان شـرطى، 

محمدحسین داداش نیا

بپر شماره 2

فرهنگسرای فردوس
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/jExg99PtYmQ2
http://tik8.com/kid/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%85%D9%87%D8%B1-97/#


روابطعمومی

بهای بلیت: 15000 تومان

تلفن هماهنگی: 09031062121
نشانی: مجموعه تفریحی ورزشی ارم 
سبز، شهربازی ارم 1، جنب نمازخانه.

تلفن:  44145277

مهر و آبان ماه 97
16:00 ساعت 

50 دقیقه

نویسنده و کارگردان: 
عباس قاصدزاده

بازیگـران: مونا کوشـش، علیرضـا نامدار، 
عبـاس قاصـدزاده، ریحانـه حاجى آبادى، 

محسن افخمى، سوگند قاصدزاده

رابینسون خرگوشه

مجموعه ارم
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/7NoyH8xSTbP2
http://tik8.com/kid/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-97/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09126958074
نشانی: خیابان اندرزگو )قیطریه(، 

شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، 
خیابان احمدی. 

تلفن: 22390320

مهرماه 97
18:00 ساعت 

45 دقیقه

نویسنده و کارگردان: 
میترا کریم خانی

دانه سحرآمیز

خانه موزه 
استاد عزت اله انتظامی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/3UqAJYcwm4o


روابطعمومی

نشانی: خیابان پاسداران، بوستان هشتم، 
روبه روی بیمارستان لبافی نژاد 

26651145 تلفن:  

مهر و آبان ماه 97
17:30 ساعت 

60 دقیقه

خالصه نمایشـنامه: آلودگى سـاحل سـنگى، موجودات سـاحلى را تهدید مى کند، در همین 
زمـان، خبـر مى رسـد که بر اثـر برخورد دو کشـتى حامل زبالـه هاى انسـان، دریا آلوده 
شـده و ایـن آلودگـى سـمت سـاحل مى آیـد. موجـودات سـاحل تصمیـم بـه مبـارزه بـا 

آلودگـى مى گیرنـد و در ایـن راه تماشـاگران نیـز بـه کمک آن هـا مى آیند.

نویسنده:دیوید وود
مترجم:حسین فدایی حسین

کارگردان: حسین فدایی حسین
حسـن  تقى پـور،  اصغـر  علـى  بازیگـران: 
نـورى، علیرضا اسـماعیلى، فاطمه زارعى، 

مریم هادى اطهر، علیرضا نامدار، محمد سمنانى و محمد یارى منش

تماشاخانه سبحان

ماجرای ساحل سنگی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/WqyShqHLkGk


روابطعمومی
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