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مقدمه
تئاتر و معمارى از هم ســوا نیســتند. غفلت از معمارى تئاتر، غفلت از ذات تئاتر اســت. بى توجهى به مکان اجرا، تئاتر را از هویت و معنا تهى 
خواهد کرد. گسترده تر از این، معمارى امروز ما، مکانهایى که در آن زندگى مى کنیم، جلوه، تظاهرى بیرونى، شمایل و عرضه اى از همان شیوة 

زیست و اندیشۀ ماست. 
غفلت از کار، دیدن، مشاهده و عینیت، پراکسیس، کاِر تئاتر و پژوهش تئاتر را به بیراه کشانده است. طى سالهاى گذشته، حجم آثار پژوهشى 
در زمینۀ تئاتر و به طور کلى حجم آثار منتشر شده در هر زمینه اى رشد چشمگیرى داشته اما پیداست بیشتر این حجم، شامل آثارى است که 
به کار کسى نمى آید و هیچ کس نمى خواند. بى ریشگى عمده اى از مطالعات و پژوهشهاى تئاتر معاصر ایران، در آن است که به جاى پایبندى به 
واقعیت و فاکتهاى موجود و دسته بندى دقیق و علمى، تنها در تون مفاهیم سطحى و شرح نفسانیات مى دمند و واژه ها را در ناکجا پرواز مى دهند 

که جز خارج کردن حجم بى خاصیت مقاله و کتابهاى بى مصرف حاصلى ندارد. 
در میان این احجام نادقیق، وقتى از «تئاتر ما» صحبت مى شود چه شعاعى را دربر مى گیرد؟ آیا شامل تئاتر مراغه یا میناب هم مى شود؟ یقینا 
کسانى که درباره «تئاتر ما» صحبت مى کنند اطالعات متقنى درباره تئاتر استان ها و شهرهایى نظیر گناوه، فسا، سیرجان، اسفراین، اهر، مالیر، 
شوش، بم و پارس آباد مغان در اختیار ندارند و در بهترین وضعیت تنها متکى به تجربیات شخصى و بسیار محدود خویشند زیرا که هیچ منبع 
جامع و مســتندى وجود ندارد. اساس پژوهش پیش رو، بر مطالعۀ میدانى و فاکت هاســت. براى درك وضع موجود تئاتر ایران، و یا هر چه 

غیرتئاتر، جز رفتن، دیدن، جستن، فیش بردارى و صورت بندى منظم و سپس تحلیل آن، چه مى توان کرد؟! 
بخش نخســت از فرهنگ جامع تماشاخانه هاى ایران بر اساس پژوهش، مشــاهده و بازدید تاالرهاى نمایش 10 استان کشور شامل همدان، 
قزوین، لرستان، یزد، گلستان، خراسان شمالى، گیالن، شهرستانهاى تهران، قم و البرز، پیش از این آماده و به صورت نسخۀ الکترونیکى در پرتال 
«ایران تئاتر» در دسترس همگان  قرار گرفت. اینک بخش دوم از این پژوهش شامل 12 استان به قرار ذیل به همان شیوه ارائه مى شود: زنجان، 

اردبیل، آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، کردستان، کرمانشاه، ایالم، مرکزى، اصفهان، چهارمحال و بختیارى، مازندران، سمنان. 
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منشــأ معمارى و ساخت تاالرهاى موســوم به "چند منظوره" با اینکه اروپایى است اما در معمارى ایران شکل و هیکلى تقریبا متفاوت از آن 
منظور یافته است. سالن چند منظوره به نوعى از معمارى اشاره دارد که ملهم از معمارى تاالرهاى قاب عکسى و پروسنیوم ایتالیایى است. این 
تاالرها تنها براى اجراى تئاتر ســاخته نمى شود و سخنرانى، مراسم تودیع معارفه، ُجنگ و مناسبت ها، جشن  و همایش و اجتماعات هم در آن 
بطور گسترده برگزار مى شود. در گذشته و در اصل، مضیقۀ بودجه و امکانات باعث بوجود آمدن چنین شکلى در معمارى شده است اما باید 
اذعان داشت امروزه توجه بیشتر و در دستور ساخت قرار دادن بلک باکس ها، به جاى صحنه هاى قاب عکسى، عالوه بر صرفۀ اقتصادى، کارایى 
مؤثرترى در پى خواهد داشت. طى دهه هاى اخیر، بلک باکس ها، به دلیل ایجاد ارتباط بى تفاخر و امکان چیدمان هاى وسیع ترشان براى طراحى 
صحنه، بســیار مورد توجه و اســتقبال هنرمندان قرار گرفته اند. عالوه بر این بلک باکس ها مى توانند کارکرد چند منظوره هم داشته باشند و 
پاسخگوى نیاز برنامه هاى غیرتئاترى هم باشند. تا کنون بیش از 90 درصد تاالرهاى ساخته شدة دولتى در کشور بصورت قاب عکسى هستند. 
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تکیه دولت، نخستین تماشاخانه به شیوة جدید در ایران است که سال 1251 خورشیدى تأسیس شد. شش سال پس از آن، در سال 1257، 
تماشاخانۀ دارالفنون گشایش یافت. تئاترهایى که به سبک فرنگى اجرا مى شد به هیچ وجه تماشاگر عام نداشت و تنها براى دربار و شاه اجرا 
مى شد. مقارن همین زمان ارامنۀ تبریز، تهران و رشت هم در ساخت و بناى مکان هاى نمایشى پیشگام شدند اما همچنان تماشاگران آنها شامل 
عموم مردم نبود. هنگامۀ انقالب مشروطه اجراى تئاتر در پارك و باغ و محوطه هاى باز بیش از پیش رونق گرفت. انقالبیون تئاتر را به میان 
عموم مردم کشاندند و از این پس تماشاخانه هاى خصوصى موج تازه اى از اجراهاى تئاتر را پدید آوردند. تئاترهایى که تماشاگرانى از طیف هاى 
گســترده بدان راه یافته بود. تأســیس "سالن تئاتر آرامیان" تبریز توسط موســیو آرامیان، "تئاتر ملى" در تهران توسط محقق الدوله، "تاالر 
آوادیس" در رشــت توسط آوادیس هوردانانیان مورد توجه و استقبال خاص و عام قرار گرفت. غیر از موارد معدودى، تا دهۀ چهل صاحبان 
تماشاخانه ها عموما دولت و حاکمیت نبود و روند ساخت و ساز و تأسیس تماشاخانه ها بطور خصوصى ادامه داشت. با اینحال گاهى حمایتهاى 
پراکندة دولتى از بعضى تماشــاخانه ها صورت مى گرفت. اما براى نخستین بار سال 1344 خورشیدى تماشاخانۀ سنگلج(25 شهریور) توسط 
دولت ساخته شد و حتى هنرمندان و عواملى هم به عنوان کارمند به استخدام آن درآمدند. از این زمان هم شکل جدیدى از تئاتر و هم رویۀ 
تازه اى از تماشاخانه سازى در ایران بوجود آمد. نسل جدیدى از نمایشنامه نویسان، کارگردانان و بازیگران پا به عرصه گذاردند و متناسب با آن 
معمارى تازه اى هم در سر و شکل تئاتر قوام یافت. تماشاخانۀ سنگلج هنوز هم جزو معماریهاى کم نظیر تئاتر ایران است که معمار آن مهندس 
یوگنى آفتاندیلیان بود. او بعدها دو تاالر مهم دیگر هم ساخت: تاالر وحدت(رودکى) و تاالر فخرالدین اسعد گرگانى(تئاتر گرگان). روند ساخت 
و ساز تئاترهاى دولتى با تأسیس اداره تئاتر، تئاترشهر و کارگاه نمایش ادامه یافت اما از سویى دیگر تئاترهاى خصوصى بیشتر در انحصار برنامۀ 
دسته جات و گروه  هاى موسوم به الله زارى و کاباره اى درآمده بود. با وقوع انقالب و آغاز جنگ تحمیلى، تئاتر و تماشاخانه ها کمتر مجالى براى 
اســتقبال عموم یافت. این وضعیت تا چند سال بعد و بازسازى ویرانى ها هم ادامه یافت. در این مدت و طى دهۀ 60 و 70 برگزارى جشنواره 
تئاتر فجر سهم بسزائى در رونق و حیات تئاتر داشته است. چند سالى است که روند ساخت و ساز تماشاخانه هاى خصوصى و دولتى سرعتى 

بیش از گذشته یافته است. پژوهش پیش رو، فرهنگ جامع تماشاخانه هاى ایران، معرفى کلیۀ اماکن اجراى نمایش در سطح کشور است.  

3
بیش از 90 درصد یافته هاى این پژوهش، میدانى است و باقى آن با مراجعه به اسناد و کتابخانه ها و مراجع معتبر تهیه شده است. یافته ها شامل 
معرفى کلیۀ آمفى تئاتر ها و سالن هاى موجود در شهرهاى مختلف ایران است که بصورت فعال و یا غیرفعالند که در حال حاضر در دسترس 



عموم قرار دارند و یا دسترســی به آن براي عموم ممکن اســت و به ویژه قابلیت اجراي تئاتر دارند. این معرفى به انضمام نقشه تماشاخانه ها، 
اطالعات رقمى هر سالن و تصاویر از نماهاى عمومى و جزئى آن است. این اماکن معموال زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداري، 
آموزش و پرورش، بخش خصوصی و یا نهادهاي دانشگاهی هستند. اما غیر از این، نهادهایى دیگر نیز بعضا واجد سالنهایى براى اجراى تئاتر 
هستند؛ نهادهایى نظیر هالل احمر، سپاه، بسیج، استاندارى و فرماندارى. عموم اماکنى که در شهرهاى مختلف مشهور به اجراى تئاتر هستند 
و گروه هاى تئاترى در آن اجرا داشــته اند زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار دارند و از این نظر این پژوهش دربرگیرندة اطالعات 
مشروح این اماکن است. پس از این شهردارى ها و آموزش و پرورش و اماکن دانشگاهى به ترتیب در اولویت موضوع قرار دارند. به دلیل آنکه 
ســالنهاى زیرمجموعۀ آموزش و پرورش و اماکن دانشگاهى عموما براى استفادة دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته  شده اند دسترسى 
دیگر نهادها و عموم مردم به آنها کمتر امکانپذیر است. با این وجود این نهادها نیز چنانچه آمفى تئاترهایشان واجد امکانات مؤثرى بوده مانع 
پژوهش و مطالعۀ ما نگردیده و از قلم نیفتاده اند. به ســخن دیگر، گرچه پژوهش حاضر دربرگیرندة اطالعات جامع تاالرهاى فعال در زمینۀ 
نمایش کشور است با اینحال در برخى موارد از تاالرهاى غیرفعالى که امکان تهیۀ اطالعات جامع و دقیق از آنها وجود داشته نیز غفلت نشده 
و به گســتردگى پژوهش افزوده است. همچنین اطالعات و داده هاى محوطه هاى روباز و میدانى که در شهرهاى مختلف براى اجراى نمایش 

مورد استفاده قرار مى گیرند نیز آورده شده است.
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در این اثر، با مشاهده حضورى و فیش بردارى، شهر به شهر و استان به استان، اطالعات دقیق و مستندات هر تماشاخانه، ثبت و منظم شده 
است. اطالعات و داده ها به صورت طبقه بندى شده با تفکیک استانى و به ترتیب الفبا در پى یکدیگر آمده است. گزارشها دربارة معمارى، ابزار 
و وســایل کامال با دقت ثبت شــده و مربوط به وضعیتى است که در همان روز و ساعت بازدید مشاهده شده است. با این حال مواردى نظیر 
تعداد پرژکتورهاى شبکۀ نورخان و یا منابع نورى سالم همواره در معرض تغییر است. گاهى ممکن است دیمر بنا به دالیلى موقتا در دسترس 

نبوده باشد. به همۀ این موارد اشاره شده و هدف این بوده تا تصویرى شفاف از همان وضعیت مشاهده شده به نظر مخاطب برسد. 
اول هر بخش پس از مقدمه اى کوتاه درباره موقعیت جغرافیایى استان و وضعیت تئاتر و مختصرى دربارة تاریخ و یا تماشاخانه هاى آن، فهرست 
تاالرهاى هر استان، چه فعال و چه غیرفعال، در جدولى آمده که بر اساس حروف الفبا، به ترتیب نام شهرستانها منظم شده است. پس از این، 
تاالرهاى هر شهرســتان به ترتیب اهمیت و اولویت فعالیتهاى تئاترى، و نه ترتیب الفبایى نامشان، در پى هم آمده اند. در هر جدول فهرست، 
ردیفهایى که با رنگى، غیر از رنگ زمینه برجسته شده نشان دهندة آن است که در صفحات بعد بطور مشروح و مبسوط بدانها پرداخته شده 
و این یعنى عموم تاالرهاى فعال و همچنین اغلب تاالرهایى که پیش از این فعال بوده اند و یا قابلیت فعالیت دارند اما تا کنون مورد اســتفاده 
قرار نگرفته اند و از نظر امکان اجراى تئاتر واجد اهمیت هســتند. اطالعات جامع هر تماشــاخانه شامل سه دسته است: «توصیفى و تحلیلى»، 

«رقمى» و «تصویرى».
در عکاسى از فضاهاى داخلى و خارجى براى آنکه تصاویر به واقعیت، دید طبیعى چشم انسان، نزدیک تر باشد و ماهیت مستندگونۀ آن حفظ 
شود از لنز واید پرهیز شد و براى عموم تصاویر از لنز نرمال استفاده گردید. تصاویر شامل نماهاى کلى و جزئى و زوایاى مختلف تاالر تماشا و 
صحنه، سقف صحنه، اتاق فرمان، سقف سالن تماشا، سالن انتظار و نماى بیرون تاالر، بالکن، پشت صحنه و امکانات فنى است. از تصاویر جزئى 
هم عموما این اطالعات قابل مشــاهده و برداشت خواهد بود: پوشش کف و دیوارها، اتاق گریم و فضاهاى اضافى پشت صحنه، موقعیت اتاق 
فرمان، موقعیت دستگاه ویدئو پروژکشن و پرده نمایش، موتور مکانیکى پرده، چیدمان صندلى  و مبلمان تاالر، سیستم خنک کننده و گرمایش، 
تجهیزات آتش نشــانى، پلکان سن، راهروهاى سالن تماشــا، دیمر نور و میکسر صدا و امکانات خاصى نظیر درب ویژة دکور و راهروى پشت 
صحنه؛ نقشۀ ترسیمى تاالر و پالن شماتیک هم بخشى دیگر از اطالعات تصویرى است. مبناى تهیه پالن و نقشۀ تاالرها بیش از آنکه شامل 
اطالعات مهندسى بنا باشد بر اساس نیاز هنرمندان و مواردى که براى ایشان اهمیت دارد طراحى شده است. پالن شماتیک هم براى معرفى 

کلیت فضاى صحنه و تاالر و ورود و خروجها آورده شده.
پالنهایى که ترسیم شده، عموما پالنهایى است که با مراجعۀ حضورى گروه پژوهش در داخل تاالر برداشت شده و ممکن است با نقشۀ معمارى 
ساختمان و یا تاالر تفاوت داشته باشد. در اینجا منظور از نقشه معمارى، نقشه اى است که ساختمان یا تاالر بر اساس آن ساخته شده است. این 
نقشه ها ممکن است بنا بر مالحظاتى، هنگام ساخت بنا توسط پیمانکاران، بطور دقیق، اجرا نشده باشد. بنابراین اندازه ها و ابعادى که پالنهاى این 
کتاب بر اساس آن ترسیم شده مربوط به پس از ساخت و احداث سالن است و بر اساس وضعیت موجود و شکل فعلى و اجراشدة تاالرهاست. 
در مواردى نظیر تاالر فخرالدین اسعد گرگانى به واسطۀ ارزش تاریخى و دقت کم نظیر معمارى آن، همان نقشه و پالن اصلى معمارى آورده 

شده است. 

5
تا کنون اطالعاتى با جامعیت و به صورت طبقه بندى شــده از تماشــاخانه هاى کشــور وجود نداشته اســت. تنها کتاب در این زمینه همان 
"تماشــاخانه هاى تهران از 1247 تا 1389 خورشیدى" است که توسط همین نگارنده و خانم آقاحسینى نگاشته شده که 7 سال پیش منتشر 

شد؛ با اینکه خیلى زود نایاب شد اما تا کنون رغبت و مجالى براى انتشار مجددش نیافته ایم. 
در به ثمر رســیدن این اثر، تالش گروه مهندســان نقشه و دقت چشم فرساى مسعود نوروزى در گرافیک و صفحه آرایى سهمى به سزا داشته 
اســت. در همۀ مراحل انجام کار، نگاه دقیق و شــکیباى آقاى جالل تجنگى همراه اثر و گروه پژوهش بوده و بسیار مؤثر واقع شده است. لطف 
بى دریغ مجید داخ در تهیۀ فهرســت اولیۀ تاالرها بسیار کمک رســان بود. انجام این پژوهش اگر با حساسیت فرهنگى و درایت آقاى مهدى 
شفیعى، مدیرکل هنرهاى نمایشى نبود، شاید هیچگاه به ثمر نمى رسید. همچنین حمایت رئیس انجمن  هنرهاى نمایشى ایران، آقاى بهداروند، 
کارکنان این انجمن و کارکنان اداره کل هنرهاى نمایشى بسیار راهگشا بود. آقاى اتابک نادرى و همکاران کوشایشان در امور استانهاى اداره 

کل هنرهاى نمایشى سنگ تمام گذاشتند. از همت عالى همۀ آنان سپاسگزاریم.



حفظ و نگهدارى تماشاخانه ها
هر اقلیمى بافت و موقعیت ویژة خود را دارد. سه استان گیالن و گلستان و مازندران بواسطۀ بارندگى و رطوبت باال نوعى از مصالح و یا تجهیزات 
را در بناى تماشــاخانه ها مى طلبد که یقینا با انواعى که در بوشــهر و هرمزگان مورد اســتفاده قرار مى گیرد متفاوت است. به همین قیاس، از 
یکسو رویه ها و برنامه ریزى هاى یکسان، در مدیریِت کالِن مناطق مختلفى که از نظر جغرافیایى و اقلیمى با یکدیگر متفاوتند باعث هدررفت و 
استهالك منابع محسوب مى شود و از سوى دیگر به آن دلیل که هر اقلیمى واجد پتانسیل و امکاناتى خاص و گاهى منحصربفرد است، مدیریت 
یکسان باعث بى توجهى به منابع محلى و هدر رفتى مضاعف مى شود. به عنوان مثال، ابنیه هاى وسیع و تاریخى و در عین حال بالاستفاده یزد 
و کرمان و کاشان، با صرف هزینه هایى به مراتب کمتر از احداث آمفى تئاترهاى تیپ، پتانسیلى مناسب براى استفاده به عنوان اماکن نمایشى 
محســوب مى شوند. یا از منظرى دیگر، با اینکه سال هاســت کار احداث آمفى تئاتر در برخى شهرها به دالیل کمبود بودجه رها شده چه بسا 
پتانسیلهاى موجودى در همان شهرها مغفول مانده. مثال در شهر هرسین سالهاست دو تاالر بناست ساخته شود که همواره کمبود بودجه باعث 
تعلل در کار ساخت آنها شده است. از سویى سالن سینما انقالب هرسین یک تاالر منحصربفرد در سراسر استان کرمانشاه محسوب مى شود که 
سالهاست بالاستفاده و تعطیل شده اما به نظر میرسد با صرف هزینه و زمانى به مراتب کمتر از دو تاالِر مذکور، بهره ورى اقتصادى و فرهنگى 
بیشترى خواهد داشت. این در حالى است که از سال گذشته گروه هاى فعال تئاتر هرسین تنها سالن اجرایشان در مجتمع فرهنگى هنرى این 
شهر را هم از دست دادند چرا که سیم کشى  غیراصولى اتاق فرمان باعث آتش سوزى کامل این سالن گردید. اینها نمونه هایى مختصر اما گویا 

از برخى کاستیهایى است که با توجهاتى جزئى، نتایج بهترى را به ثمر خواهد رساند. 
غیر از اینها، مســائل عمده اى که کارکرد تاالرهاى ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمى در شهرستانها را تحت تأثیر قرار مى دهد استفاده مکرر 
دیگر ارگانها و نهادهاى دولتى و غیردولتى شهر، نظیر فرماندارى، شهردارى، آموزش و پروش، از آنهاست. استفادة مکرر این نهادها، هر روز 
بر استهالك بنا و تجهیزات تاالرها مى افزاید در صورتى که در اغلب موارد آنها بصورت کامال رایگان از این تاالرها براى برگزارى سخنرانى و 
همایش هاى مختلف استفاده مى کنند. عموما ایشان چندان در قید کمک به تجهیز یا الاقل تقبل بخشى از هزینه هاى مربوط به حفظ و نگهدارى 
تاالر هم نیســتند. این در حالى اســت که اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان هم بواسطۀ مالحظات مختلف چندان قدرت منعى در برابر ایشان 
نمى تواند داشته باشد. این مشکالت در مراکز استانها و براى تاالرهاى اصلى شهر  که عموما در تملک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
قرار دارند  دوچندان است چرا که مرکزیت استان باعث ازدیاد برگزارى برنامه هاى گوناگون توسط نهادهاى مختلف در این تاالرها مى شود و 

هنرمندان مجال چندانى براى کار نمى یابند. تاالر هنر زنجان و تاالر آیینه  اراك نمونه هایى از این وضعیت محسوب مى شوند.
از ســویى دیگر عمده  مشــکالت تاالرهاى بازدید شده در همۀ استانها و شــهرها عدم صرف یا تخصیص هزینه به منظور حفظ و نگهدارى 
تاالرهاســت. بیشــتر این تاالرها با کیفیتهاى متفاوت طى یکى دو دهۀ اخیر ساخته شده اند. یعنى عمر بیشترشان شاید به بیست سال نرسد با 
اینحال به علت عدم وارســى و هزینۀ به موقع براى حفظ و نگهدارى آن در برخى موارد بســیار مســتهلک و فرسوده شده اند. از جملۀ موارد 
فرســودگى که در بیشتر آنها مشــترك است به این شرح است: عدم ایزوگام به موقع پشت بام و نم زدگى دیوارها و سقف، پوسیدگى و یا از 
کار افتادگى سیستم تهویه و گرمایشى و خنک کننده، فرسودگى صندلى  هاى سالن تماشا و از نظر فنى از کار افتادن و نیاز به تعمیر تجهیزات 
اتاق فرمان از جمله میزکنترل نور و صدا. باز در برخى موارد کار تا آنجا پیش رفته که هزینۀ آب و برق مدتها پرداخت نشده و باعث قطعى 
نیازهاى اولیه و بالنتیجه متروك ماندن تاالرى شده است. یک نکتۀ بسیار مهم در افزایش سرعت استهالك و باالبردن هزینه هاى مربوط به 
تجهیزات فنى، از جمله دیمر نور و میکسرصدا در اتاق فرمان، عدم آشنایى کارکنان و یا هنرمندان با این تجهیزات است. چنانکه به نظر میرسد 
ارائۀ یک برنامه ریزى ساده براى آموزش نحوة کار کارکنان سمعى بصرى و یا واحدهاى فرهنگى هنرى ادارات فرهنگ و ارشاد و فعاالن انجمن 

هنرهاى نمایشى شهرستانها با این دستگاه ها بیش از هر مورد دیگرى کارساز خواهد بود.
عمده تجهیزات آتش نشــانى تاالرهاى مورد پژوهش کپسول آتش نشانى و ســپس شستى هشدار دهنده و سیستم اعالن آتش و پس از آن 
فایرباکس است که عموما هم این تجهیزات فعال نیستند. چه بسا شلنگ هاى آب فایرباکس ها پوسیده و نشتى داشته باشند. در برخى موارد 
کارکنان مجتمع هاى فرهنگى و مسئوالن تاالرها به طرز کار با کپسول آتش نشانى مسلط نیستند که قاعدتا این مشکل هم براحتى با هماهنگى 

واحدهاى آموزش آتش نشانى در شهرها و استانهاى مختلف براى کارکنان ادارات و هنرمندان قابل رفع خواهد بود.
پرده هاى مکانیکى در تاالرهایى که کار نمى کنند و نیاز به تعمیر دارند عموما از ناحیۀ موتور و سیم بکسلشان نیاز به تعمیر دارند. برخى تاالرها 
از فضاى پشــت صحنه بى بهره اند برخى دیگر فضاى پشت صحنه اشــان راه به بیرون از تاالر ندارد. یعنى اگر حین اجراى اثر ضرورتى براى 
عوامل پشــت صحنه پیش بیاید تنها راه خروج از مقابل دیدگان تماشــاگران خواهد بود. برخى تاالرها فاقد باالبر و یا هر امکان دیگرى جهت 

تعویض و تجهیز پرژکتورهایند.
غیر از این موارد که به صورت مشترك در عموم تاالرها به عنوان مسائل و مشکالت اصلى شناخته شد بصورت جزئى در مقدمۀ هر استان و 

باز به صورت جزئى تر در بخش توضیحات هر تاالر، بررسى و اشاره شده است.



راهنماى تماشاخانه ها
صحنه نمایش با توجه به شکل ارتباطى میان تماشاگر و صحنه به طور عمومى به این اشکال قابل تقسیم است: یک سویه، دو سویه، سه سویه، 
میدانى و محیطى. صحنۀ قاب عکســى یا پروسنیوم، رایج ترین نوع صحنه و به صورت یک سویه است. این نوع صحنه تحت تأثیر رنسانس و 
توجه به ژرفانگرى و پرسپکتیو بوجود آمد. پرسپکتیو ابتدا در نقاشى تأثیر عمیق و گسترد ه اى گذارد و پس از سرایت به معمارِى تئاتر، معماران 
ایتالیایى در عوِض قاب گرفتِن نقاشى، صحنه را قاب گرفتند و به قاب عکسى یا پروسنیوم شهرت یافت. از اواسط قرن بیستم BLAK BOX هم به 
عنوان معمارى تازه اى براى تئاتر در سراسر جهان فراگیر و محبوب هنرمندان شد. با توجه به انواع چیدمان  جایگاه تماشا، بهترین بلک باکس ها 
سالن هایى هستند که امکان چیدمان سه سویه، دوسویه، یکسویه، میدانى و محیطى را فراهم مى سازند. در صحنۀ میدانى تماشاگران گرداگرد 

صحنه را احاطه مى کنند و در صحنۀ محیطى، تماشاگر در محیط اجرا قرار مى گیرد و پیرامون تماشاگر تبدیل به صحنۀ نمایش مى شود. 

تاالر قاب عکسى فخرالدین اسعد گرگانى           بلک باکس شمس؛ بجنورد                             تاالر میدانى؛ قم

گزارش ها دربارة معمارى، ابزار و وســایل کامال با دقت ثبت شــده و مربوط به وضعیتى است که در همان روز و ساعت بازدید مشاهده شده 
است. مثال مواردى نظیر تعداد پرژکتورهاى شبکۀ نورخان و یا منابع نورى سالم همواره در معرض تغییر است. گاهى ممکن است دیمر بنا به 
دالیلى موقتا در دسترس نبوده باشد. به همۀ این موارد اشاره شده و هدف این بوده تا تصویرى شفاف از همان وضعیت مشاهده شده به نظر 

مخاطب برسد. در جدول زیر اصطالحات و واژه هاى استفاده شده و معانى موردنظر آمده است. 

تاالر
آمفى تئاتر، تاالر اجتماعات و سالن، عموما، با نام تاالر آمده است

فعال/ غیرفعال
معیار فعال و غیرفعال، صرفا بر حســب فعالیت هاى تئاترى و دسترســى عموم به تاالرهاست. ممکن است تاالرى که در اینجا ”غیرفعال“ 
عنوان شده در سایر زمینه هاى هنرى و فرهنگى فعال به شمار آید و یا به دلیل تعلق به نهادهایى نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه، صرفا 

در دسترس دانش آموزان و دانشجویان بوده و در موارد معدودى در دسترس عموم باشد. 
چندمنظوره 

یعنى در تاالر موردنظر عالوه برا اجراى تئاتر، برگزارى کنسرت، برگزارى همایش و جلسات ادارى و آموزشى و سخنرانى هم معمول است
مالک

شخص حقیقى و یا حقوقى صاحب تاالر یا ِملک
بهره بردار

 شخص حقیقى و یا حقوقى که در حال حاضر از تاالر یا ِملک استفاده مى کند و یا در رهن و اجارة اوست
مجموعه مستقل

به تماشاخانه هایى گفته مى شود که جزو بخشى از فضاهاى ادارى و یا غیرادارى دیگر نیست.
طبقۀ همکف

در مجتمع و یا ساختمانهاى آپارتمانى، طبقات به این ترتیب شمرده شده: طبقۀ همکف، طبقۀ اول، طبقۀ دوم، و تا آخر
نوع صحنه

تاالرهاى این پژوهش عموما بر دو نوع است یکى قاب عکسى که همان پروسونیوم ایتالیایى است و از قرن هفدهم در معمارى تئاتر متداول 
شده است. البته در بسیارى موارد این پژوهش، تاالرها، قواعد صحنه قاب عکسى را ندارند اما با اغماض بدین عنوان نامیده شده اند. دیگرى 
نوع BLACK BOX یا همان جعبه سیاه است که در قرن بیستم متداول شده است. در برخى موارد هم نوع صحنه، سمینار عنوان شده و یعنى 

براى اجراى تئاتر معمول و مناسب نیست.
پوشش کف و دیوارها

 منظور ظاهر دیوار یا کف صحنه و تاالر اســت و از این نظر با جنس کف و یا دیوار متفاوت اســت. چه اینکه ممکن است جنس دیوار، آجر 
MDF باشد اما پوشش آن



تجهیزات آتش نشانى
عموما بر سه نوع است؛ کپسول آتش نشانى که از یک لیترى تا 14 لیترى آن سبک محسوب مى شود و  انواع بزرگتر آن نظیر 50 لیترى، 
ســنگین و بصورت چرخ دار است. شستى هشــداردهنده عموما جعبه هاى کوچکى نصب شده در راهروها، دیوار سالن، کنار دربهاى ورود و 
خروج تاالر و اتاق فرمان هســتند که با شکســته شدن شیشۀ مخصوص پیامى به مرکز آتش نشــانى ارسال مى کند و پس از آن عملیات 

برنامه ریزى براى خاموشى آتش آغاز خواهد شد.
 FIRE BOX جعبه آب آتش نشانى و یکى از بهترین سیستمها براى خاموش کردن آتش است که در محلهایى نظیر راه پله هاى اضطرارى، 
کنار دربهاى ورودى تاالر یا دیوار کنار صحنه نصب شده و شامل لوله هاى شلنگ قطورى است که آتش نشانان نیز در خاموش کردن آتش 

از آن استفاده مى کنند
گرمایش و خنک کننده

 هواســاز  یکى از اصلى ترین دستگاه هاى تهویه مطبوع، براى تامین هواى مطبوع و با دستیابى به دما و رطوبت مناسب است. در چیلرها، از 
آب جهت انتقال سرما یا گرما استفاده میشود و باعث خنک شدن یا گرم شدن محیط مى گردد. تفاوت آنها با کولرهاى گازى در این است 
که داراى توان و ظرفیت بسیار باالترى است. ایرواشر دستگاهى است که براى غبارگیرى و زدودن آلودگى هوا، رطوبت زنى، رطوبت گیرى 
و خنک ســازى هوا به کار مى رود. معموال ایرواشــر بصورت مســتقل و یا بعنوان جزیى از هواسازها و دیگر سیستمهاى تهویه مطبوع مورد 
بهره بردارى قرار مى گیرد. کولرگازى و اسپیلت هم انواع مختلفى دارد که دیوارى، ایستاده و پرتابل (قابل حمل) از آن جمله اند. هنوز هم در 

برخى تاالرهاى نمایش از بخارى گازسوز به عنوان تنها سیستم گرمایشى استفاده مى شود که به هیچ وجه ایمن نیست. 
پرده 

منظور پرده هاى مخمل جلوى صحنه است که ممکن است کناره رو یا بعضا باالپایین رونده باشند و ممکن است سیستم جمع و باز شدن آن 
بصورت دستى و بوسیلۀا اهرم امکان پذیر باشد یا مکانیزه و تنها با فشار کلید یا شاسى، بطور مکانیکى و به کمک موتور الکتریکى و سیم بکسل 

متصل به آن انجام پذیرد. موتور دیجیتالى هم نوع جدیدترى است که بدون سیم بکسل کار مى کند.
جاذب صوتى و عایق صوتى

Acous) از  نظر فنى با یکدیگر تفاوت دارند. جاذب هاى صوتى از نویز  c Isolator) و عایق صوتى (Acous c Absorber)جــاذب صوتى 
موجود در فضاى ساختمان مى کاهند اما در جلوگیرى از ورود نویز به داخل ساختمان چندان مؤثر نیستند. در عین حال براى جلوگیرى از 

ورود اصوات بیرون به درون ساختمان از عایق استفاده مى شود. 
دیمر

کنترل نور در اغلب اتاق فرمان ها بوسیلۀ دیمر انجام مى گیرد. دیمر سیستم کاهنده و یا افزایندة روشنایى منابع نورى است.
نورافکن 

همان نور تخت است که تنها به منظور روشنایى صحنه و نور عمومى استفاده مى شود. 
پروژکتور اسپات(نقطه اى) 

بوسیلۀ لنز محدبى که مقابل منبع نوریش قرار داده شده اشعه هاى متمرکزى بر صحنه مى تابد. 
پروژکتور پروفیل اسپات 

دو لنز دارد که قدرت تمرکز نورى را به کیفیت دقیقترى بر صحنه مى تاباند. 
فالو اسپات ها

تعقیب کننده هاى نورى هستند که به صورت دستى یا موتورى و پنل کنترل هدایت مى شود. 
نورهاى ترنر

بیشتر براى زدودن سایه هاى اضافى در اقسامى نظیر سه، چهار و شش کاسه اى کاربرد دارند.
عموما المپ هاى پروژکتورها 500، 1000 و 2 هزار وات هستند.

آمپلى فایر و میکسر
صداى تولیدى هر منبعى توسط آمپلى فایر تقویت و تفکیک مى شود. میکسرهاى صوتى الین هاى مختلف صدا را پس از ترکیب، در قالب 
یک صدا خارج مى کند و در طول این فرایند دامنۀ صداها تغییر مى کند و با پردازشگرها، تغییراتى در آن ایجاد مى شود. این صدا سپس به 

بلندگوها ارسال مى شود. در این میان پاورها هم تقویت کننده هستند.



طول سرتاسرى
درازترین فاصله از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى سالن تماشا

عرض سرتاسرى
همراستا با ردیفهاى جایگاه تماشاگران شامل درازترین فاصله بین دو دیوار سالن تماشا. گاهى ممکن است اندازة عرض سرتاسرى و دهانۀ 

صحنه و عرض سن یکى باشد. 
دهانه صحنه

فاصلۀ عرضى بین دو دهانۀ صحنه
عمق سن 

درازترین فاصله از دیوارة انتهاى صحنه تا لبۀ سن؛ یعنى شعاع آپرون هم جزو آن است
عرض سن

فاصلۀ عرضى بین دیوارهاى صحنه
ارتفاع صحنه

درازترین فاصله از کف سن تا سقف تاالر
ارتفاع  قابل دید صحنه

متناسب با نوع صحنه شامل فاصلۀ کف سن تا زیر تاج پروسنیوم یا قاب صحنه، سقف تاالر، شبکۀ فلزى نور سقف است. به طور کلى ارتفاع 
قابل دید صحنه شامل بیشترین ارتفاعى است که تماشاگر ردیف اول از کف سن تا باال مى بیند.

ارتفاع سن
اختالف سطح بین کف سالن تماشا تا کف صحنه

ارتفاع سالن در جلو 
فاصلۀ کف تا سقف سالن تماشا که از جلوى ردیف اول اندازه گیرى شده

ارتفاع سالن در انتها
فاصلۀ کف تا سقف سالن تماشا که از پشت ردیف آخر اندازه گیرى شده

تعداد پلکان سن
تعداد پلکانى که از کف سالن تماشا براى رسیدن به کف صحنه تعبیه شده

تعداد پلکان کف سالن
چیدمان ردیفهاى تماشاگران در سالنهاى تماشا یا بر حسب شیب 30 تا 45 درجه است یا بوسیلۀ پلکان ها صورت مى گیرد. اغلب در این 

حالت بر روى هر پلکان یک ردیف صندلى چیده مى شود.
تعداد ردیفها

تعداد ردیف هاى جایگاه تماشاگران
فاصله بین دو ردیف

فاصلۀ پشت تا پشت صندلى هاى بین دو ردیف
ابعاد صندلى

ابعاد نشیمن صندلى تماشاگران
عرض راهرو

عرض راهرو سالن تماشا که محل رفت و آمد تماشاگران است
* در جدول اندازه ها، اساس «متر» است و البته بدیهى است که 8. یعنى 80 سانتى متر.



جدول اصطالحات متداول تماشاخانه ها
                                       اصطالح انگلیسىاصطالح پارسى

Apron پیش صحنه؛ قوس جلوى صحنۀ نمایش

ــتقرار  ــراى اس ــه ب ــار صحن ــاى کن ــاالت؛ محوره ــور اتص ــگاه مح جای
تعــادل وزنه هــاى 

 Arbor  pit

Auditorium سالن تماشا؛ جایگاه تماشاگران

پشــت صحنــه؛ فضــاى پنهــان از دیــد تماشــاگر کــه در اختیــار بازیگران 
ــرار دارد و عوامل ق

Back of house (BOH), backstage

Balcony, Circle, Mezzanine, Tier بالکن؛ طبقۀ باال از متعلقات سالن تماشا

Balcony railمحافظ بالکن؛ نردة محافظ بالکن

ــر رویشــان نصــب مى شــود و  ــور؛ میله هایــى کــه پروژکتــور ب میلــۀ ن
در دیوارهــاى مقابــل یــا کنــار صحنــه تعبیــه شــده اند 

 Box boom

ــا  ــرد بالکــن، شــامل دو ت اتاقــک تماشــا؛ اتاقک هــاى مجــزا در گرداگ
ــراى تماشــاگران  ــى ب دوازده صندل

 Box, opera box

Control room اتاق فرمان

Crossover راهروى نورخان

Deck کف صحنه

Fly, fly lo کورة صحنه؛ باالى سقف صحنه؛ جایگاه آویِز ابزار ماشینرى , fly tower, lo , stage tower

ریــل وزنه هــاى تعــادل؛ سیســتم باالبرنــده و نگهدارنــده بــا وزنه هــاى 
ل  د تعا

 Fly rail, index rail, locking rail

Followspot booth جایگاه فالو اسپات؛ پروژکتورهاى تعقیب کننده

Forestage صحن جلوى سن

Forestage grid شبکه فلزى جلوى صحنه؛ شبکه فلزى سقف پیش صحنه  

Front of house (FOH) سالن انتظار

ــقف  ــزات س ــور و تجهی ــیرهاى نصــب ن ــل و مس ــرو، پ ــان؛ راه نورخ
ــه صحن

 Gallery(Stage), Bridge; jump

Gallery(Auditoriom)بالکن هاى کنار صحنه

Grid, gridiron شبکه فلزى؛ شبکۀ فلزى سقف صحنه

House سالن تماشا

Ligh گربه رو؛ مسیر اختصاصى براى تنظیم نورهاى سقف  ng catwalk

Mix posi اپراتور صدا؛ جایگاه اپراتور صدا on

Orchestra ارکسترا

Orchestra pit جایگاه ارکستر

Parterre, parquet circle, orchestra circle پایین ارکستر

Pin rail محور اتصال وزنه ها

Plaster line مرز صحنه

Projec اتاقک پروژکشن on booth

Proscenium, proscenium arch, proscenium قاب صحنه، تاج صحنه
opening, pros

Proscenium box, stage box اتاق فنى؛ اتاق مدیر صحنه؛ اتاق مجاور سالن تماشا

Proscenium wall دیوار قاب صحنه

آرامــگاه؛ اتاقــک حائــل میــان ســالن تماشــا و ســالن انتظــار، فضایــى که 
مانــع ورود ســر و صــدا و نــور ســالن انتظــار بــه ســالن تماشــا مى شــود

 Sound and light lock (SLL)

Stage صحنه؛ فضایى از سن که در منظر تماشاست

Stage house سن؛ سن، قاب صحنه، نورخان، بالها و فضاهاى مرتبط به آن



Stalls جاى گروه ارکستر؛ همان ارکسترا، به گویش بریتانیایى 

Standing room جاى تماشاگران سرپا

Trap room َکنده؛ اتاقک زیر سن

ــن هاى  ــل س ــى روى ری ــاى مکانیک ــیلۀ موتوره ــرك؛ بوس ــن متح س
ــد ــت مى کنن ــى حرک ــى و جانب اصل

Sea ng wagon storage

Wing(s) بال(ها)؛ بالهاى چپ و راست صحنه



درب دولنگه

آلودگى صوتى

پنجره

صندلى

میزان اختالف ارتفاع از کف سالن

پلکان و جهت دسترسى

درب یک لنگه

راهنماى نشانه هاى تصویرى نقشه



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝ــــ︹
︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی
ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡راناـــــــــــــــ︣ان



استان مازندران
استان مازندران در شمال ایران و در کرانه هاى جنوبى دریاى خزر واقع شده و مرکز استان، سارى است. این استان از غرب با استان گلستان، از جنوب با سمنان و تهران 

و البرز و قزوین و از شرق با گیالن هم مرز است. 
قله دماوند مرتفع ترین قله ایران در مازندران و در شهرستان آمل قرار دارد. مساحت این استان 23 هزار و 756 کیلومترمربع و بر اساس سرشمارى سال 1395 خورشیدى 
جمعیت آن 3 میلیون و 283 هزار و 582 نفر است.  این استان شامل 22 شهرستان آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، کالردشت، رامسر، سارى، سوادکوه، 

سوادکوه شمالى، سیمرغ، عباس آباد، فریدون کنار، میان دورورد، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر است.
  

  نمایش در مازندران
از جملۀ آیین هاى نمایشى کهن که در مازندران اجرا مى شده «عاروس ُگله» است. عاروس (عروس)گله در پیشواز نوروز و آغاز فصل بهار، اغلب در غرب مازندران اجرا 
مى شده است. «غول» و «پیربابو» هر دو عاشق عاروس هستند. غول مظهر زمستان و سیاهى است و پیربابو باغبانى که مى خواهد عروس گل یعنى در واقع بهار را به مردم هدیه 
دهد. غول و پیربابو با هم مى رقصند و جلوى هر خانه که بازى مى کنند، از صاحب خانه هدایایى چون برنج، تخم مرغ و شیرینى و پول مى گیرند. هر از گاه، غول، رقص کنان به 
سوى عروس مى دود. از رفتار عروس پیداست که از دست غول زمستان خسته شده است. پیر بابو راه غول را مى بُرد و مانع رسیدن او به عروس مى شود. غول با عصبانیت 
برمى گردد و به پیر بابو حمله مى کند. پیر بابو نیز به مردم پناه مى برد. او در این گیر و دار اداهایى درمى آورد تا مردم شادى کنند. در انتها، غول سرگشته و وامانده از مقاومت 
پیربابو و عروس از پاى مى نشــیند و بدین ترتیب با تکرار این نمایش و حرکاتى که فى البداهه توســط بازیگران خلق مى شود نمایش پایان مى گیرد. جشن تیرماه سیزده شو، 

جشن خرمن و عروس برون از جملۀ دیگر آیین هاى نمایشى کهن این سرزمین است.
یکى از مکانهاى نمایشــى نســبتا قدیمى در مازندران، تکیۀ تاکر اســت. قدمت تکیه تاکر به زمان قاجار بازمیگردد که هنوز هم محل اجراى تعزیه و مراســم محرم این 

روستاست. روستاى تاکر جزو بخش بلده از توابع شهرستان نور است. 
تئاتر صحنه اى در اســتان مازندران در دهۀ30 در شــهرهاى تنکابن، چالوس، سارى و قائم شهر آغاز شد. آمفى تئاتر مدرسۀ پهلوى سارى در این زمان یکى از مراکز مهم 
اجراى تئاتر بوده اســت. از دهه 40 با اعزام هنرمندان و تحصیل کردگان تئاترى از ســوى وزارت فرهنگ و هنر به اداره فرهنگ و هنر و خانه جوان مازندران تکاپوى نوینى 

در شکل گیرى گروه هاى تئاترى صورت گرفت. 
امروز، استان مازندران نسبت به استانهاى گیالن و گلستان محل رفت و آمد گردشگران بیشترى است. یک دلیل مهم آن نزدیکى بیشتِر شهرهاى این استان به تهران است. 
به این دلیل در استان مازندران، تعداد هتل ها و مراکز تفریحى و اقامتى از آن دو بیشتر است و تاالرها یا محل هاى اجراى تئاتر هم در چنین اماکنى بیشتر به چشم مى آید 
که طبیعتا مى تواند مأمن تئاتر سرگرم کننده خصوصى باشد ولى گویى کمتر مورد توجه هنرمندان و اولیاى امر واقع شده است. با اینحال به نظر میرسد برگزارى کنسرتهاى 

پاپ و موسیقى، نسبت به تئاتر، از رشد و اقبال بیشترى برخوردار بوده است.
به نظر مى رسد تقویت ارتباط مؤثر کارشناسان و واحدهاى مربوط به امور هنرى و نمایشى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مازندران با کارشناسان هنرى ادارات 
ذیربط، گروه ها، هنرمندان، بخش ها و مجموعه هاى خصوصى، تأثیر مطلوبى در ارتقاء وضعیت نمایش این استان داشته باشد. دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنکابن با آنکه واجد 
آموزش رشته تئاتر تا مقطع کارشناسى ارشد است اما این پتانسیل باعث نشده تا به این واسطه اجراهاى تئاترى حتى در تاالر مجتمع فرهنگى هنرى تنکابن تکاپویى داشته 
باشد در صورتى که این پتانسیل مهم مى تواند کل استان را تحت تأثیر سازنده اى قرار دهد. هیئت مدیره و اعضاى انجمن هنرهاى نمایشى استان مازندران با آنکه طى یکى 
دو سال گذشته سعى و کوشش فراوانى در رونق و تکاپوى تئاتر این استان، از خود نشان داده اند اما همۀ اینها مستلزم ساماندهى، برنامه ریزى و دلسوزى و همراهى کارشناسان 

و واحد هنرى و تئاترى اداره کل این استان است. 
رامسر با اینکه یکى از شهرهاى مهم استان مازندران شمرده مى شود اما فعال اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى ندارد و تاالر مناسبى هم براى اجراى تئاتر ندارد. آمفى تئاتر هتل 
رامسر هم در حال حاضر سینماست. همچنین تاالرى که در شهر چالوس بیش از بقیه براى اجراى تئاتر استفاده مى شود تاالر بهزیستى است که واجد امکانات مناسبى هم 
براى این کار نیست. چنانکه پیش تر هم اشاره شد دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنکابن سالهاست که در رشته تئاتر براى مقاطع تحصیلى کارشناسى و کارشناسى ارشد دانشجو 
مى پذیرد. به همین دلیل تعداد دانش آموختگان رشته تئاتر در استان مازندران قابل توجه است. در فضاى دانشکده این دانشگاه، دو پالتو به ظرفیت 70 و 80 نفر براى تمرین 

و برخى اجراهاى دانشجویان رشته تئاتر وجود دارد.
در مرکز اســتان دو تاالر هراتى و بلک باکس ســارى در زمینۀ تئاتر بصورت فعال وجود دارد که وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى است. بلک باکس سارى با 
آنکه به تازگى افتتاح شده و واجد ابعاد و امکانات قابل توجهى است اما سازة چوبى کف، باعث محدودیتهایى براى استفاده دلخواه هنرمندان از فضا کامل آن و اجراى تئاتر 
محسوب مى شود. تاالر هراتى هم که در همین ساختمان واقع شده نیازمند وارسى و بهسازى جدى است. پروژة احداث تاالر مرکزى سارى چندین سال است به خاطر کمبود 
اعتبار در مراحل پایانى متوقف مانده اســت. با بهره بردارى از این مجموعه، ســارى داراى یک مجموعه فرهنگى هنرى بزرگ شامل سه سالن بزرگ و کوچک و نگارخانه و 

چندین فضاى جانبى دیگر خواهد شد.
در استان مازندران، تعدد تماشاخانه هاى خصوصى در قالب آموزشگاه ها و فضاهاى کوچک چشمگیر است. اما عموما بدون حمایت و کامال بصورت مستقل کار و فعالیت 
مى کنند و از این بابت نیازمند حمایتند. تماشاخانه ماسک در شهر آمل بصورت خصوصى با مدیریت آقاى شعاعى فعال است و یک بلک باکس با ابعاد 4,5* 7,5 متر است 
که بیشــتر مناســب اجراهاى تئاترى بدون دکور و بازیهاى یکى دونفره است. تماشاخانه گره در بهشهر با مدیریت آقاى کشاورزیان هم با مساحت 70 متر در زمینه اجراى 
تئاتر کمابیش فعال است. بلک بلکس ایزدشهر هم به تازگى در سال 1396 توسط آقاى مهدى نصراله زاده طراحى شده و جزو دپارتمان آموزشى محسوب مى شود که مجرى 
طرح آن خانم شقایق توکلى است. خانه فیلم شیدایى به مدیریت حسین شیدایى فر و تماشاخانه شهر تئاتر جاوید به مدیریت خانم ارمیانى، هر دو در سارى، هر کدام یک بلک 
باکس دارند که اولى مختص تئاتر کودك اســت. در شهر بابل هم تماشاخانه آموزشگاه هاى ابوالحسنى، کارگاه تجربى هنر، باغ آلبالو و تئاتر آن هر کدام بصورت خصوصى 
مشغول فعالیتند. الزم به ذکر است تا آبان ماه 1396 تعداد 40 پروانه براى گروه هاى تئاتر استان مازندران از سوى انجمن هنرهاى نمایشى ایران صادر شده. مجموع پروانه  

فعالیت صادر شده سراسر کشور تا این تاریخ 777 مورد است.

کتابشناسى نمایش در مازندران
 - مجیدزاده، حسن؛ آیین هاى باستانى و یادى از آیین هاى شکوهمند ایران باستان در دیار تبرستان، انتشارات پژوهش هاى فرهنگى، 1385.



تاالرهاى استان مازندران
تاالرهایى که در ردیف هایى با رنگى غیر از رنگ زمینه برجسته شده به همین ترتیب، یعنى به اولویت الفبایى نام شهرستان ها، در صفحات بعدى به صورت مشروح 

توصیف و تحلیل شده است. اهمیت تاالرهاى برجسته شده بواسطۀ اجراى نمایش و قابلیتهاى نمایشى آنها بوده است و باقى صرفا جنبۀ آمارى دارد. 
تاالرهایى که در ردیف هایى با رنگى غیر از رنگ زمینه برجسته شده به همین ترتیب، یعنى به اولویت الفبایى نام شهرستان ها، در صفحات بعدى به صورت مشروح 
توصیف و تحلیل شده است. اهمیت تاالرهاى برجسته شده بواسطۀ اجراى نمایش و قابلیتهاى نمایشى آنها بوده است و باقى صرفا جنبۀ آمارى دارد. تعداد تاالرهایى 
که در استان مازندران از طریق منابع موثق و بصورت میدانى شناسایى شد 95 تاالر است که از این تعداد 21 تاالر به اداره فرهنگ و فرهنگ و ارشاد اسالمى اسالمى 

تعلق دارد. از مجموع تاالرها، در حال حاضر  29تاالر در زمینۀ اجراى نمایش فعال محسوب مى شوند. 

صفحهشماره تلفنظرفیتنوع صحنهوضعیتمالکتأسیسنام تاالر  شهرستانردیف   
1144151921 1800قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1384تاالر مجتمع امام خمینى(ره) آمل1
1144151922 2700قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى و هنرى ولیعصر (عج)آمل2
1144151922 1000بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىپالتو مجتمع فرهنگى هنرى ولیعصرآمل3
44252535 30011بلک باکسفعالخصوصى1394تماشاخانه ماسکآمل4
50001143217000قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر دانشگاه آیت اله آملىآمل5
15001212296300قاب عکسىغیرفعالعلمى کاربردىتاالر دانشگاه علمى کاربردى فذاآمل6
50001144203711قاب عکسىغیرفعالدانشگاه شمالتاالر دانشگاه شمالآمل7
20001144224000قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمرآمل8
15001144248011قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر مدرسه شاهدآمل9
30001144248011قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر شهید رجایىآمل10
21901132197716قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1383تاالر مجتمع فرهنگى سینمایى بابل11
32207535 50011بلک باکسفعالخصوصى1394تماشاخانه آموزشگاه ابوالحسنىبابل12
6001132337338بلک باکسفعالخصوصىتماشاخانه آموزشگاه کارگاه تجربى هنربابل13
5009117777912بلک باکسفعالخصوصىتماشاخانه آموزشگاه باغ آلبالوبابل14
5009111151811بلک باکسفعالخصوصىتماشاخانه مکتب خانه تئاتر آنبابل15
25001132290463قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون فرهنگى تربیتى امام خمینى(ره)بابل16
42001132290463قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر امور تربیتىبابل17
78001132332071قاب عکسىغیرفعالدانشگاه نوشیروانىتاالر دانشگاه صنعتى نوشیروانىبابل18
47001132190995قاب عکسىغیرفعالدانشگاه علوم و فنونتاالر دانشگاه علوم و فنون مازندرانبابل19
35001132199592قاب عکسىغیرفعالدانشگاه علوم پزشکىتاالر دانشگاه علوم پزشکىبابل20
42001132192176قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمربابل21
55001132290463قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر دبیرستان دخترانه پورنگبابل22
47001132290463قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر تربیت معلمبابل23
31001132290463قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر دبیرستان امام خمینى(ره)بابل24
32001132415136قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزاد تاالر دانشگاه آزاد بابل25
20001132415136قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر مرکز تحقیقات رجهبابل26
1135365080 2500قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1385تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى امام خمینى (ره)بابلسر27
1135365080 600 بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1390پالتو مجتمع فرهنگى و هنرى امام خمینى(ره)بابلسر28
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1135365080 2060قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1391تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى شهید باهنربابلسر29
30001135335101قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون فجربابلسر30
40001135335101قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر شهید محمدزادهبابلسر31
20001135303000قاب عکسىغیرفعالدانشگاه مازندرانتاالر دانشگاه هنر و معمارىبابلسر32
20001135303000قاب عکسىغیرفعالدانشگاه مازندرانتاالر دانشکده علوم انسانى و اجتماعىبابلسر33
01135303000 200قاب عکسىغیرفعالدانشگاه مازندرانتاالر دانشکده شیمىبابلسر34
70001135285471قاب عکسىغیرفعالبانک ملىتاالر متل بانک ملىبابلسر35
01112220421 200قاب عکسىغیرفعالسازمان تبلیغاتتاالر سازمان تبلیغاتبابلسر36
20001135723081قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر مجتمع تفریحى مرضیهبابلسر37
30001135285471قاب عکسىغیرفعالبانک رفاهتاالر متل بانک رفاهبابلسر38
300001135284555قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر هتل میزبان(4 تاالر؛ مجموع ظرفیت)بابلسر39
25001135335101قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر دانشگاه فرهنگیان امام على(ع)بابلسر40
20001135332279قاب عکسىغیرفعالبهزیستىتاالر مجتمع تفریحى شهید عظیمىبابلسر41
150001135285471قاب عکسىغیرفعالبانک کشاورزىتاالر متل بانک کشاورزىبابلسر42
1134527577 2280قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1390تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى بصیرتبهشهر43
4009352672708بلک باکسفعالخصوصى1392تماشاخانه گرهبهشهر44
30001134552007قاب عکسىغیرفعالدانشگاه علم و فناورى تاالر دانشگاه علم و فناورى مازندرانبهشهر45
1154224452 2310قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1385تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینى (ره)تنکابن46
30001154270735قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر دانشگاه آزاد اسالمى تنکابنتنکابن47
30001133283045قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمرتنکابن48
1142531880 1870قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى و هنرى غدیرجویبار49
20001152221547قاب عکسىغیرفعالسازمان مراتع و جنگلهاتاالر سازمان مراتع و جنگلهاچالوس50
30001133283045قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمرچالوس51
13001152223521قاب عکسىغیرفعالبهزیستىتاالر بهزیستىچالوس52
30001144663209قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر آموزش و پرورشچالوس53
1133374810 1920بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1396بلک باکس سارىسارى54
1133374810 2300قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1378تاالر مجتمع فرهنگى هنرى سلمان هراتىسارى55
33326725 50011بلک باکسفعالخصوصى1393خانه فیلم شیدایىسارى56
3009395283956بلک باکسفعالخصوصى1391تماشاخانه شهرتئاتر جاویدسارى 57
01133365870قاب عکسىغیرفعالحوزه هنرىتاالر حوزه هنرىسارى58
01133105555قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر اجتماعات شهردارىسارى59
01133259211قاب عکسىغیرفعالبهزیستىتاالر بهزیستىسارى60
01133283045قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمرسارى61
01133372565 قاب عکسىغیرفعالکانون پرورش فکرىتاالر شهید سلیمان حدادىسارى62
34801133261894قاب عکسىغیرفعالدفتر امام جمعهتاالر مجتمع فرهنگى اهل بیتسارى63
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• معیار فعال و غیرفعال، صرفا برحسب فعالیت هاى تئاترى و دسترسى عموم به تاالرهاست. ممکن است تاالرى که در اینجا «غیرفعال» عنوان شده در سایر زمینه هاى 
هنرى و فرهنگى فعال به شــمار آید و یا به دلیل تعلق به نهادهایى نظیر آموزش و پرورش و دانشــگاه، صرفا در دسترس دانش آموزان و دانشجویان بوده و در موارد 

معدودى در دسترس عموم باشد.

1142424199 2850قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى و هنرى غدیرسوادکوه64
1142454510 1800قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى و هنرى سوادکوه65
30001154604002قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر همایش شهردارىعباس آباد- کالرآباد66
25001144663209قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر واحد آموزش کشاورزى سلمانشهرعباس آباد- سلمانشهر67
18001133362007قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرىفریدون کنار68
1142266119 2060قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1382تاالر مجتمع فرهنگى هنرى ُحرقائم شهر69
12001133322200قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون فرهنگى برادرانقائم شهر70
12001133322200قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون فرهنگى خواهرانقائم شهر71
30001142279147قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر ابن شهرآشوبقائم شهر72
20001142076607قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر شهردارىقائم شهر73
1134660244 2160قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1391تاالر مجتمع فرهنگى هنرى فجرگلوگاه74
20001134664588قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون شهید کلبادى نژادگلوگاه75
1144745330 1970قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1385تاالر مجتمع فرهنگى هنرى غدیرمحمودآباد76
50001227745701قاب عکسىغیرفعالشرکت ملى نفت ایرانتاالر مجتمع ورزشى و آموزشى نفتمحمودآباد77
15001144742567قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانونمحمودآباد78
20001133882983قاب عکسىغیرفعالدانشکده منابع طبیعىتاالر دانشکده منابع طبیعى بادلهمیاندورود79
1134745858 3560قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1389تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امیرالمومنین (ع)نکا80
15001133322200قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر ابوریحاننکا81
20001134775443قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر دانشگاه آزاد اسالمىنکا82
25001226222572قاب عکسىغیرفعالنهاد کتابخانه هاتاالر کتابخانه نور83
20001144525076قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون شهید مهدى پورنور84
40001144511097قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر دانشگاه آزاد اسالمىنور85
25001135646414قاب عکسىغیرفعالدانشگاه تربیت مدرستاالر دانشکده منابع طبیعىنور86
6001144535533قاب عکسىفعالخصوصى1396پالتو دپارتمان آموزشى آرماننور- ایزدشهر87
20001144580517قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر مجتمع فرهنگى تفریحى دیدىنور- ایزدشهر88
25001144663209قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون پیام چمستاننور- چمستان89
25001144581111قاب عکسىغیرفعالخصوصى تاالر هتل نارنجستاننور-ایزدشهر90
25001144580285قاب عکسىغیرفعالبانک ملتتاالر مجتمع یاسنور-ایزدشهر91
25001144528493قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1389تاالر مجتمع فرهنگى هنرى پیامبر اعظم (ص)نور-رویان92
70009111220124قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر اورانوس- شهر رویان(سیاهرورد)نور-رویان93
1152323379 2500قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1382تاالر مجتمع فرهنگى هنرىنوشهر94
40001152353083قاب عکسىغیرفعالارتشتاالر شهید رسولى نوشهر95

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

17



تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینى 
آمل/ مازندرانشهر/ استان
1384سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان هراز، آفتاب 36، مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینىنشانى
با پیش شماره شهرستان  1144151921 0شماره تماس

18

آ﹝﹏︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩(ره)



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

چوبپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ چرم قهوه اىصندلى ها

سنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
اسپیلتگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
8 دستگاه نورافکن(تخت) نورهاى اسپات نیازمند نور

تعمیر و تجهیزند
دیمر 8 خط  NIGHTSUNمیز کنترل نور
میکسر DYNACORD  20 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. آیفون از اتاق فرمان فنى
به پشت صحنه نیاز به تعمیر دارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست. تاالر مجهز به یک دستگاه پلکان فلزى 

است.

• توضیحات
راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناســبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن اســت. دوربین مدار بسته دارد. 
دستگاه پروژکشن و پردة نمایش ندارد. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد 
ســالن انتظار اســت. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و 

آبسردکن است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

19

نقشه شماتیک
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مشخصات سالن
   23,5طول سرتاسرى

11,35عرض سرتاسرى
11,35عرض صحنه 
11,35دهانه صحنه
7,9عمق صحنه

6ارتفاع صحنه (تا سقف)
5,84ارتفاع  قابل دید صحنه

0,95ارتفاع سن 
6,95ارتفاع سالن تماشا در جلو 
5,7ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
13تعداد پلکان کف سالن

14تعداد ردیف ها
2,82فاصله ردیف اول تا سن

0,86فاصله بین دو ردیف
186تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها
1,45*2ابعاد  در ب ها

0,98عرض راهروى میانى
1عرض راهروى کنارى

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

21

نقشه ترسیمى
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تاالر مجتمع فرهنگى سینمایى بابل 
بابل/ مازندرانشهر / استان
1383سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

میدان والیت، بعد از فرماندارى، انتهاى پارك شهید نشانى
شکورى، مجتمع فرهنگى سینمایى ارشاد بابل

با پیش شماره شهرستان 01132197716شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

23

﹩︀﹝﹠﹫︨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹﹝︐︖﹞ ر﹐︀︑﹏︋︀︋



• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط با یک طرف صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن اســت. دوربین مدار بسته دارد. 
پروژکشــن و پردة نمایش ندارد. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن 
انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن 
است. محوطۀ زیر ســن در حال حاضر به علت آب گرفتگى و نم زدگى غیرقابل 
اســتفاده است. اما ســابق بر این به عنوان اتاق گریم اســتفاده میشده و حمام و 

سرویس بهداشتى هم دارد.

24

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
سیمانپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمز؛ کار نمى کندپرده
سالن تماشا

جاذب صوتى و سنگ مرمرپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمزصندلى ها

کفپوش پالستیکىپوشش کف
بالکن، پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنه؛ غیر قابل استفادهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

اسپیلتگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 8 دستگاه نورافکن(تخت)،9  دستگاه اسپات سالم، نور
بقیه خرابند

دیمر 24 خط PSL و SCENE BUTTONS 12 خطمیز کنترل نور
میکسراکوچنگمیز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى سیدجواد قاسم پور است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد که قطع 

است. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل 
اجرایى روى صحنه برقرار نیست. 

نقشه شماتیک



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

25

مشخصات سالن
  20,8 طول سرتاسرى

1011,45.عرض سرتاسرى
12,8عرض صحنه 
10,45دهانه صحنه
7,9عمق صحنه

15,89ارتفاع صحنه (تا سقف)
7,1ارتفاع  قابل دید صحنه

1,25ارتفاع سن 
8,6ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2,1ارتفاع سالن تماشا در انتها

5تعداد پلکان سن
10تعداد ردیف ها

2,6فاصله ردیف اول تا سن
.9فاصله بین دو ردیف

219تعداد صندلى ها
4تعداد درب ها
1,6*2,2ابعاد در ب ها

1,18عرض راهروى میانى
0,8عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

27



28

︣﹠﹨︀︋ ︡﹫︫ ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی﹐︀︑︧︣﹚︋︀︋

تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى شهید باهنر
بابلسر/ مازندرانشهر / استان
1391سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

بلوار شریفى، خیابان شریفىنشانى
با پیش شماره شهرستان 01135250080شماره تماس



• توضیحات
راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناســبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن اســت. دوربین مدار بسته دارد. 
یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده 
و پردة نمایش در انتهاى صحنه اســت که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله 

امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

29

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
PVCپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اىپرده
سالن تماشا

PVCپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قهوه اىصندلى ها
کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

شوفاژگرمایش 
اسپیلت ایستاده  خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
2 دستگاه نورافکن(تخت)،9 دستگاه اسپات، 2دستگاه نور

ترنر سه کاسه اى، رقص نور، فلشر
دیمر24 خط EUROLIGHT  میز کنترل نور
میکسر 12 خط DYNACORD  میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى عمار رحیم زاده است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار 
نیست. 

نقشه شماتیک



30



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

31

مشخصات سالن
   23,4طول سرتاسرى

16,9عرض سرتاسرى
10عرض صحنه 
8,8دهانه صحنه
9,36عمق صحنه

5,47ارتفاع صحنه (تا سقف)
5,47ارتفاع  قابل دید صحنه

0,83ارتفاع سن 
6,34ارتفاع سالن تماشا در جلو 
4,88ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
11تعداد پلکان کف سالن

12تعداد ردیف ها
2,73فاصله ردیف اول تا سن

0,77فاصله بین دو ردیف
206تعداد صندلى ها
6تعداد درب ها
1,1*2ابعاد  در ب ها

1,2عرض راهروى میانى
1,2عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینى(ره) 
بابلسر/ مازندرانشهر / استان
1385سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان طالقانى، نبش امیر مازندرانىنشانى
با پیش شماره شهرستان 01135365080شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

33

︋︀︋﹙︧︣︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩(ره)



• توضیحات
راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناســبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن اســت. دوربین مدار بسته دارد. 
یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده 
و پردة نمایش در انتهاى صحنه اســت که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله 

امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.

34

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
بلکاپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل آبىپرده
سالن تماشا

بلکا و مرمرپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل آبىصندلى ها

کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق پشت صحنه مجهز به سرویس بهداشتىاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

اسپیلتگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 7 دستگاه نورافکن(تخت)،4 دستگاه اسپات،2 نور
دستگاه ترنر5 کاسه اى، فلشر

دیمر8 خط RIGHT SUN  میز کنترل نور
میکسر16 خط EURO POWER  میز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى امید قدسى است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست. دسترسى براى تنظیم نور سقف 

صحنه ندارد.



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

35



36

مشخصات سالن
   15,11طول سرتاسرى

29عرض سرتاسرى
11,96عرض صحنه 
11,96دهانه صحنه
6,1عمق صحنه

5,17ارتفاع صحنه (تا سقف)
3,7ارتفاع  قابل دید صحنه

0,8ارتفاع سن 
4,98ارتفاع سالن تماشا در جلو 
5ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
5تعداد پلکان کف سالن

8تعداد ردیف ها
2,27فاصله ردیف اول تا سن

0,95فاصله بین دو ردیف
250تعداد صندلى ها
4تعداد درب ها
1,6*2ابعاد  در ب ها

1عرض راهروى میانى
1,2عرض راهروى کنارى



پالتو مجتمع فرهنگى هنرى بابلسر 
بابلسر/ مازندرانشهر / استان
1390سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

تک منظوره؛ تئاترکاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان شهید طالقانى، نبش امیر مازندرانىنشانى
با پیش شماره شهرستان 01135365080شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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︋︀︋﹙︧︣︎﹑︑﹢ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی



38

صحنه
بلک باکسنوع صحنه 

سنگ مرمرپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

سالن تماشا
سازة فلزىصندلى ها

سنگ مرمرپوشش کف
به صورت کاذب، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

اسپیلتگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 8 دستگاه نورافکن(تخت)، 2 دستگاه اسپاتنور
دیمر8 خط ARK  و NIGHTSUN  8 خطمیز کنترل نور
آمپلى فایر  میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى ابوالفضل برار خانى است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم 

ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى 
صحنه برقرار نیست.



• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق 
دربهاى ورودى سالن است. چون سالن درون مجتمع 
واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات 
رفاهى این مجموعه ســرویس بهداشتى و آبسردکن 
اســت. در همین مجموعه تاالر قاب عکسى دیگرى 

هم قرار دارد.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

39

مشخصات سالن
12 طول سرتاسرى

6,5عرض سرتاسرى
8,5عمق صحنه
3,3ارتفاع صحنه

5تعداد ردیف ها
60ظرفیت

2تعداد درها
1,5*2ابعاد دربها

نقشه شماتیک

نقشه ترسیمى



تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى بصیرت
بهشهر/ مازندرانشهر / استان
1390سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان فرودگاه، میدان بصیرت، مجتمع فرهنگى و نشانى
هنرى بصیرت

با پیش شماره شهرستان 01134524412شماره تماس

40

︪︋︣︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ︋︭﹫︣ت



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
مخمل جاذب صداپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل جگرىپرده
سالن تماشا

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمزصندلى ها
پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
دو اتاق در طرفین صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
اسپیلت ایستادهگرمایش وخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
 8 دستگاه اسپات، 2دستگاه ترنر3 کاسه اىنور

دیمر STAGE DESIGN  میز کنترل نور
میکسر SOUNDCRAFT 20 خط  میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى غالمرضا آخوندى است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد اما خراب 

است. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل 
اجرایى روى صحنه برقرار نیست. 

نقشه شماتیک



• توضیحات
مســیر  مناســبترین 
انتقال دکور به صحنه 
دربهــاى  طریــق  از 
ورودى ســالن است. 
بســته  مدار  دوربین 
دســتگاه  یک  دارد. 
روى  بر  پروژکشــن 
سقف، در محل تالقى 
صحنه و ســالن نصب 
شــده و پردة نمایش 
در انتهاى صحنه است 
به  کنترل،  بوسیلۀ  که 
و  جمع  لــزوم  هنگام 
یا باز مى شــود. چون 
ســالن درون مجتمع 
واقع شده واجد سالن 
جمله  از  است.  انتظار 
امکانــات رفاهى این 
مجموعــه ســرویس 
بهداشتى و آبسردکن 
است. در این مجموعه 
مختلف  انجمن هــاى 
فرهنگى و هنرى قرار 

گرفته اند.

42



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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مشخصات سالن
   23,5طول سرتاسرى

18,95عرض سرتاسرى
11,3عرض صحنه 
11,3دهانه صحنه
7,1عمق صحنه

7,5ارتفاع صحنه (تا سقف)
6,4ارتفاع  قابل دید صحنه

0,85ارتفاع سن 
7,9ارتفاع سالن تماشا در جلو 
6ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
6تعداد پلکان کف سالن

11تعداد ردیف ها
3,34فاصله ردیف اول تا سن

0,93فاصله بین دو ردیف
228تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها
1,5*2,1ابعاد  در ب ها

1,5عرض راهروى میانى
1,3عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى



تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینى(ره)
تنکابن/ مازندرانشهر / استان
1385سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان جمهورى، روبروى دادگسترى، پارك مادر، نشانى
مجتمع فرهنگى هنرى امام خمینى(ره)

با پیش شماره شهرستان 01154224452شماره تماس

44

︑﹠﹊︀︋﹟︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩(ره)



• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه است که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون 
سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. سیم کشى اتاق فرمان نیازمند تعمیر 

و وارسى است. رطوبت و نم زدگى سقف و دیوارها از مشکالت بارز این تاالر است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

45

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
بلکاپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اىپرده

سالن تماشا
بلکا و سنگ مرمرپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلى ها
جگرى

کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق پشت صحنه، اتاق استراحت، مجهز به اتاق گریم

سرویس بهداشتى
کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى

FIREBOX

چیلرگرمایش 
اسپیلت ایستاده خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
5 دستگاه نورافکن(تخت)و دستگاه اسپاتنور

دیمر 24خط EUROLIGHT  میز کنترل نور
میکسر SOUNDCRAFT 14 خط میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى على بحرى است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست. تاالر مجهز به یک پلکان فلزى است.



46



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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مشخصات سالن
   15,5طول سرتاسرى

27,5عرض سرتاسرى
11,5عرض صحنه 
11,5دهانه صحنه
6عمق صحنه

4,1ارتفاع صحنه (تا سقف)
5,1ارتفاع  قابل دید صحنه

0,95ارتفاع سن 
6ارتفاع سالن تماشا در جلو 
5ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
12تعداد پلکان کف سالن

7تعداد ردیف ها
2,32فاصله ردیف اول تا سن

0,9فاصله بین دو ردیف
231تعداد صندلى ها
4تعداد درب ها

1,7*2ابعاد  در ب  ورودى
1,5*2,12ابعاد درب خروجى
1,8عرض راهروى میانى
1,2عرض راهروى کنارى



تاالر مجتمع فرهنگى هنرى سلمان هراتى
سارى/ مازندرانشهر / استان
1378سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

میدان امام(ره)، مجتمع فرهنگى و هنرى سلمان نشانى
هراتى

با پیش شماره شهرستان 01133364735شماره تماس

48

︨︀ری︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︨﹙﹞︀ن ﹨︣ا︑﹩



• توضیحات
راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناســبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن اســت. دوربین مدار بسته دارد. 
یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده 
و پردة نمایش در انتهاى صحنه اســت که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله 
امکانات رفاهى این مجموعه ســرویس بهداشتى و آبسردکن است. در طبقۀ سوم 

این مجموعه، بلک باکس سارى واقع شده است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوب؛ نیاز به تعویضپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل آبىپرده
سالن تماشا

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل آبىصندلى ها
پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش  و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
2 دستگاه نورافکن(تخت)،6 دستگاه اسپات، نور

3دستگاه ترنر 3 کاسه اى: نیاز به تجهیز
دیمر24 خط EUROLIGHT  تنها 6 خط قابل میز کنترل نور

استفاده
میکسر20 خط DYNACORD  میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى محمد على ولیزاده است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم 

ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى 
صحنه برقرار نیست. تاالر مجهز به یک دستگاه 

باالبر برقى است.

نقشه شماتیک



50



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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مشخصات سالن
   27طول سرتاسرى

10,3عرض سرتاسرى
10,3عرض صحنه 
7,63دهانه صحنه
8,15عمق صحنه

6,5ارتفاع صحنه (تا سقف)
4,78ارتفاع  قابل دید صحنه

0,98ارتفاع سن 
7,16ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2,3ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
16تعداد پلکان کف سالن

17تعداد ردیف ها
2,27فاصله ردیف اول تا سن

0,78فاصله بین دو ردیف
213تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها

1,5*2ابعاد دربها
0,8عرض راهروى میانى
0,75عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى



52

︨︀ری︋﹙﹉ ︋︀﹋︦ ︨︀ری

بلک باکس سارى 
سارى/ مازندرانشهر / استان
دى ماه 1396سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعال: تازه افتتاح شدهوضعیت اجراى نمایش                                      

تک منظوره؛ تئاتر کاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ سوممحل استقرار

میدان امام خمینى(ره) مجتمع فرهنگى و هنرى سلمان نشانى
هراتى

با پیش شماره شهرستان 01133364735شماره تماس



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران

53

صحنه
بلک باکسنوع صحنه 

سنگ و یک مستطیل چوبى به عنوان محوطۀ پوشش کف صحنه
بازى

سیمانپوشش دیوارهاى صحنه 
سالن تماشا
باکس و تشکچه با قابلیت چیدمان هاى صندلى ها

مختلف
مشرف به صحنهاتاق فرمان
فعال ندارداتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
اسپیلت ایستادهگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
LED  در حال تجهیزنور

متصدى نور و صدا آقاى فضلى است. تاالر فنى
مجهز به یک پلکان فلزى است. سازة فلزى 

روى سقف امکان نصب براى تجهیزات و 
منابع نورى را فراهم آورده است. بنا به 

صالحدید مسئوالن، امکان بازدید و برداشت 
اطالعات از برخى امکانات تاالر، بویژه اتاق 

فرمان، میسر نشد.

نقشه شماتیک



• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق 
دربهاى ورودى ســالن اســت. 64 باکس نشیمن 
براى 192 جایــگاه تماشــا دارد. دو پنجره دارد 
که علیرغم اســتفاده از پوشش، از آکوستیک تاالر 
مى کاهد. درب ورود و خروج یکیست و یک درب 
خروج اضطرارى دارد. سازه چوبى کف که احتماال 
به عنوان صحنه بازى است به ارتفاع 8 سانتیمتر از 
کف و ابعاد 6 متر در 10 متر در وســط قرار دارد. 
تاالر هراتى هــم در همین مجموعه و طبقه همکف 

واقع شده است.

54

مشخصات سالن
20 طول سرتاسرى

15عرض سرتاسرى
6*10ابعاد سازه چوبى کف
4,65ارتفاع؛ از کف تا سقف
64تعداد باکس هاى نشیمن

192ظرفیت
2تعداد درها
1,6*2,2ابعاد دربها

نقشه ترسیمى
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مدیر: حسین شیدایى فر
ظرفیت: 50 نفر

آدرس: سارى، خیابان فرهنگ، کوچه فرهنگ 4
تلفن: 09111591348

سال تأسیس: 1394

︨︀ری︠︀﹡﹥ ﹁﹫﹙﹛ ︫﹫︡ا﹩- و︥ه ︑︀︑︣ ﹋﹢دک



تاالر مجتمع فرهنگى هنرى ُحر
قائمشهر/ مازندرانشهر / استان
1382سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ اولمحل استقرار

خیابان کوچکسرا، 300 متر پس از زیر گذر، مجتمع نشانى
ُحر(سینما)

با پیش شماره شهرستان 01142266119شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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ُ︣ ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی﹐︀︑︪︣﹝︀﹇



• توضیحات
یک درب دارد که به راهروى سینما ختم مى شود. مناسبترین مسیر انتقال دکور به 
صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشــن بر روى پنجرة بالکن نصب شده و پردة نمایش ثابت در انتهاى صحنه 
است. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات 
رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. این سالن بیشتر کاربرى 

سینما دارد. تابلوى مجتمع به علت بروز طوفان چند ماه پیش کنده شده است.
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
بلکاپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمز؛ در دست تعمیرپرده
سالن تماشا

MDFپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمزصندلى ها
کفپوشپوشش کف
بالکن، پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
یک اتاق پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و FIREBOXتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

چیلرخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 2 دستگاه نورافکن(تخت)،11 دستگاه اسپات: نیازمند نور
تعمیر و تجهیز

دیمر در دست تعمیر  میز کنترل نور
میکسر SOUNDCRAFT 8 خطمیز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى مسعود عشورى است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق 
فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار نیست. 

تاالر مجهز به یک دستگاه پلکان فلزى است.

نقشه شماتیک
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مشخصات سالن
   17,65طول سرتاسرى

11,37عرض سرتاسرى
11,37عرض صحنه 
8,88دهانه صحنه
5,96عمق صحنه

5ارتفاع صحنه (تا سقف)
4,3ارتفاع  قابل دید صحنه

0,6ارتفاع سن 
6ارتفاع سالن تماشا در جلو 
3ارتفاع سالن تماشا در انتها

2تعداد پلکان سن
9تعداد ردیف ها

2,1فاصله ردیف اول تا سن
0,9فاصله بین دو ردیف

139تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها
1,4*2,14ابعاد  در ب ها

1عرض راهروى میانى
نقشه ترسیمى0,3عرض راهروى کنارى
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى فجر
گلوگاه/ مازندرانشهر / استان
1391سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
غیر فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان کمربندى شرقى، جنب بقعه سید محمد، اداره نشانى
فرهنگ و ارشاد اسالمى

با پیش شماره شهرستان 01134660244شماره تماس

﹎﹙﹢﹎︀ه︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹁︖︣



• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین 
مدار بسته دارد. یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و 
سالن نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه است که بوسیلۀ کنترل، به هنگام 
لزوم جمع و یا باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار 
است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکتپوشش کف صحنه
سیمان سفیدپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

سیمان سفیدپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلى ها

قرمز
پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
دو اتاق  پشت صحنه: تجهیز نیستاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
اسپیلت ایستادهگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
6 دستگاه نورافکن(تخت)، 2 دستگاه اسپاتنور

دیمر12 خط EUROLIGHT  میز کنترل نور
میکسر EURODESK 28 خط  میز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى فرشاد محمود جانلو فنى
است. آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. 
سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى 

روى صحنه برقرار نیست. 
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مشخصات سالن
   21,2طول سرتاسرى

16,5عرض سرتاسرى
13,22عرض صحنه 
10,2دهانه صحنه
5,1عمق صحنه

5,3ارتفاع صحنه (تا سقف)
4,4ارتفاع  قابل دید صحنه

0,75ارتفاع سن 
5,65ارتفاع سالن تماشا در جلو 
4,6ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
12تعداد پلکان کف سالن

12تعداد ردیف ها
2,9فاصله ردیف اول تا سن

0,88فاصله بین دو ردیف
216تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها
2,1*1,8ابعاد  در ب ها

1,22عرض راهروى میانى
1,5عرض راهروى کنارى
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى غدیر 
محمود آباد / مازندرانشهر / استان
1385سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان آزادى، جنب اداره ثبت احوال، اداره فرهنگ و نشانى
ارشاد اسالمى

با پیش شماره شهرستان 01144742009شماره تماس

︣︡︾ د آ︋︀د︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی﹢﹝﹞



• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین 
مدار بسته دارد. یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و 
سالن نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه است که بوسیلۀ کنترل، به هنگام 
لزوم جمع و یا باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار 
است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمزصندلى ها
کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
زیر سناتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

چیلرگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

3 دستگاه نورافکن(تخت)،7 دستگاه اسپات،5 نور
دستگاه ترنر 3 کاسه اى: نیاز به تعمیر و تجهیز 

دارد
میکسر16 خط DYNACORD  میز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقایان صابر فرخزاده و علیرضا فنى
آصفى هستند. آیفون از اتاق فرمان به پشت 

صحنه دارد. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با 
عوامل اجرایى روى صحنه برقرار نیست. تاالر 
مجهز به یک نردبان فلزى است.  دسترسى به 

اتاق فرمان میسر نشد.
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مشخصات سالن
   24,68طول سرتاسرى

10,5عرض سرتاسرى
10,5عرض صحنه 
7,36دهانه صحنه
6,22عمق صحنه

5,5ارتفاع صحنه (تا سقف)
5ارتفاع  قابل دید صحنه

0,85ارتفاع سن 
6,42ارتفاع سالن تماشا در جلو 
5,46ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
10تعداد پلکان کف سالن

16تعداد ردیف ها
2,76فاصله ردیف اول تا سن

0,87فاصله بین دو ردیف
197تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها

1,85*2,5ابعاد  در ب ورودى
2,8*2,12ابعاد درب خروجى
1,12عرض راهروى میانى
0,58عرض راهروى کنارى
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﹡﹊︀︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹩(ع)

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى امیرالمؤمنین على(ع)
نکا/ مازندرانشهر / استان
1389سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان انقالب، نبش کوچۀ سینا، مجتمع فرهنگى هنرى نشانى
امیرالمومنین

با پیش شماره شهرستان011343445858شماره تماس
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
MDF  و مخملپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل آبىپرده
سالن تماشا

MDF  و مخملپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل آبىصندلى ها
کفپوشپوشش کف
بالکن، پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و  تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX ؛ فعال نیست

اسپیلت ایستادهگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

2 دستگاه نورافکن(تخت)، 5 دستگاه اسپات،3 دستگاه نور
ترنر 4 کاسه اى، رقص نور، فلشر؛ نیازمند تعمیر و 

تجهیز
دیمر 12 خط LITE PUTER  میز کنترل نور
میکسر14 خط DYNACORD  میز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى مهران محسنى است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار 
نیست. از کنار صحنه مسیر گربه رو دارد که ایمنى 
کافى ندارد. در بهمن ماه 1394 یکى از تکنیسین ها 

هنگام نصب پروژکتور روى سقف، متاسفانه از همین 
محل سقوط کرده و منجر به فوت شده است.

• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. 
دوربین مدار بســته دارد. یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى 
صحنه و سالن نصب شده و پردة نمایش ثابت در انتهاى صحنه است. چون سالن 
درون مجتمع واقع شــده واجد سالن انتظار اســت. از جمله امکانات رفاهى این 

نقشه شماتیکمجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.



70
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مشخصات سالن
   35,7طول سرتاسرى

14,7عرض سرتاسرى
11,65عرض صحنه 
11,65دهانه صحنه
7,75عمق صحنه

8,85ارتفاع صحنه (تا سقف)
7,95ارتفاع  قابل دید صحنه

0,8ارتفاع سن 
8,8ارتفاع سالن تماشا در جلو 
8ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
12تعداد پلکان کف سالن

14تعداد ردیف ها
2,9فاصله ردیف اول تا سن

0,93فاصله بین دو ردیف
228تعداد صندلى ها
6تعداد درب ها
1,5*2,2ابعاد  در ب ها

1,41عرض راهروى میانى
1,7عرض راهروى کنارى

1,6*2,1ابعاد درب دکور

نقشه ترسیمى
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﹡﹢ر - ا︤د︫︣︎﹑︑﹢ د︎︀ر︑﹞︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ آر﹝︀ن

دپارتمان فرهنگى آموزشى آرمان با سه مجوز رسمى از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى؛ سازمان تبلیغات اسالمى؛ آموزش و پرورش و همچنین تفاهم نامه با جمعیت هالل 
احمر در سال 1394 شروع به فعالیت نمود. این دپارتمان با هدف ایجاد محیطى آموزشى براى تربیت و تعلیم کودکان و دانش آموزان تاسیس شده است.پالتو این دپارتمان 
در شهریورماه 1396 افتتاح شد. مجرى طرح خانم شقایق توکلى مدیرمسئول مجموعه آموزشى آرمان بوده و طراحى آن توسط مهدى نصراله زاده انجام شده است. این پالتو 

یک اتاق گریم و یک اتاق فرمان با تجهیزات نورپردازى دارد. طول و عرض آن 11*7/5 متر است و ظرفیت این پالتو 60 نفر برآورد مى شود. 
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﹡﹢ر - رو︀ن︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︎﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛(ص)

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى پیامبر اعظم(ص)
شهرستان نور؛ شهر رویان/ مازندرانشهر / استان
1389سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان امام، شهرك شهید بهشتى، مجتمع نشانى
فرهنگى و هنرى پیامبر اعظم

با پیش شماره شهرستان 01144528493شماره تماس
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
MDF و مخملپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

MDFپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل آبىصندلى ها
کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
یک اتاق پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

پکیجگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 7 دستگاه نورافکن(تخت)، 3 دستگاه ترنر 3 نور
کاسه اى

دیمر 34 خط NPYLIGHTمیز کنترل نور
میکسر SOUNDCRAFT 20 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى اسالم فیضى است. آیفون فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست. تاالر مجهز به یک پلکان فلزى است.
یک پالتو تمرین هم داخل حیاط همین مجموعه بنا 

شده است.

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه است که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون 
سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. دفتر انجمن نمایش در همین مجموعه 

قرار دارد.
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مشخصات سالن
21,9طول سرتاسرى

20عرض سرتاسرى
9,86عرض صحنه 
9,15دهانه صحنه
7,47عمق صحنه

7,5ارتفاع صحنه (تا سقف)
6,86ارتفاع  قابل دید صحنه

0,94ارتفاع سن 
8,4ارتفاع سالن تماشا در جلو 
6,9ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
10تعداد پلکان کف سالن

11تعداد ردیف ها
3,2فاصله ردیف اول تا سن

0,85فاصله بین دو ردیف
250تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها
2*2,15ابعاد  در ب ها

1,55عرض راهروى میانى
0,9عرض راهروى کنارى
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مشخصات سالن
12,3 طول سرتاسرى

5عرض سرتاسرى
5,1عمق صحنه
2,55ارتفاع صحنه

6تعداد ردیف ها
42ظرفیت

2تعداد درها
2,43*2,16ابعاد دربها

﹡﹢ر - رو︀ن︎﹑︑﹢ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︎﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛(ص)
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﹡﹢︫︣︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى نوشهر
نوشهر/ مازندرانشهر / استان
1382سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره کاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکف، داخل حیاطمحل استقرار

روبروى دادگسترى نوشهر،  خیابان عدالت، نشانى
مجتمع فرهنگى هنرى

با پیش شماره شهرستان 01152323488شماره تماس
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
سیمان سیاه رنگ شدهپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

سیمان، رنگ سفید شده پوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلى ها

قرمز
کفپوشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIREBOX

 فن کوئل: اسپیلت در دست تهیه استگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

 20 دستگاه نورافکن(تخت)، 9 دستگاه اسپات: در نور
دست نصب، 3 دستگاه ترنر4 کاسه اى، رقص نور، 

فلشر
دیمر96 خط LITE PUTER  میز کنترل نور
آمپلى فایرمیز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى شهروز خزایى است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم 

ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى 
صحنه برقرار نیست. تاالر مجهز به یک دستگاه 

پلکان فلزى است.

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و سالن نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه است که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون 

سالن در حیاط مجتمع واقع شده  از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. انجمن هنرهاى نمایشى در این مجموعه مستقر است.

نقشه شماتیک
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مشخصات سالن
  25,6طول سرتاسرى

14,2عرض سرتاسرى
11,7عرض صحنه 
10دهانه صحنه
7,98عمق صحنه

5,3ارتفاع صحنه (تا سقف)
5,3ارتفاع  قابل دید صحنه

0,95ارتفاع سن 
6,95ارتفاع سالن تماشا در جلو 
3,2ارتفاع سالن تماشا در انتها

6تعداد پلکان سن
13تعداد پلکان کف سالن

14تعداد ردیف ها
2,1فاصله ردیف اول تا سن

0,92فاصله بین دو ردیف
250تعداد صندلى ها
6تعداد درب ها
1,6*2ابعاد  در ب ها

1,17عرض راهروى میانى
نقشه ترسیمى1عرض راهروى کنارى
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با سپاس از همراهى 
جعفر رضا نژاد، نگهبان مجموعۀ مجتمع سینمایى بابل

مسعود عشورى، راهنماى تاالر حر قائم شهر
عمار رحیم زاده، راهنماى تاالر باهنر بابلسر

حمیدرضا گل محمدى، مسئول انجمن هنرهاى نمایشى بابلسر
مختارى، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نوشهر

سعید مرادى انجمن هنرهاى نمایشى نوشهر
على پرخاش، حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مازندران

شمس، راهنماى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى سارى
کهدى، رییس اداره و رومى کارشناس تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نکا

احمد خدادى و نصرت اهللا زارعین راهنماى تاالر نکا
امید قدسى و اسماعیل کیخایى مجتمع امام خمینى(ره) بابلسر

فرشاد محمود جانلو راهنماى تاالر گلوگاه
حامد مربوط صادق و خانم حسینیان راهنماى تاالر محمود آباد

على بحرى، راهنماى تاالر تنکابن
اسالم فیضى، راهنماى مجتمع پیامبر اعظم رویان 

کلیه کارکنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مازندران
و اعضاى انجمن هنرهاى نمایشى استان مازندران، به ویژه آقاى قنبرى، که حمایتشان در 

واپسین روز، کمک شایانى بود. 
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