
راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

مهرماه 1399 روابطعمومی



فهرست نمایش ها

29 آلم آنی 
23 اسطرالب 1/1 
15 اسموکینگ روم 
14 بیداری 
13 بین یه عالمه ماهی 
21 حاد 
25 حقایقی درباره یک ماهی مرده 
26 دراکوال 
20 دوستان ُکُمدی 
18 شب سیصد و شصت و ششم 
19 عبور 
12 عشق روزهای کرونا 
22 غرب حقیقی 
28 کجایی ابراهیم 
17 کمی از من را ببینید 
16 مرثیه ای برای ژاله.م  
27 مرغ ماهیخوار 
24 مرگ مشکوک 



فهرست تاالرها

14 ایرانشهر 
15 ایرانشهر 
11 تاالر وحدت 
12 تئاترشهر 
13 تئاترشهر 
21 تئاتر مستقل تهران 
22 تئاتر مستقل تهران 
23 دیوار چهارم 
24 دیوار چهارم 
25 سپند 
26 سپند 
27 سرو 
18 مولوی 
19 مولوی 
20 مولوی 
16 مهرگان 
17 نیاوران 
28 هیالج 



فهرست ساعت شروع اجراها

18  18:00 ساعت 
19  18:30 ساعت 
20  18:30 ساعت 
10  19:00 ساعت 
11  19:00 ساعت 
13   19:00 ساعت 
24  19:00 ساعت 
26  19:00 ساعت 
12  19:30 ساعت 
22   19:30 ساعت 
14   20:00 ساعت 
16  20:00 ساعت 
27  20:00 ساعت 
17  20:30 ساعت 
15  21:00 ساعت 
21   21:00 ساعت 
25  21:00 ساعت 
23   21:30 ساعت 



فهرست قیمت بلیت نمایش ها

11 30000 تومان 
14 30000 تومان 
16 30000 تومان 
17 30000 تومان 
18 30000 تومان 
22 30000 تومان 
25 30000 تومان 
10 35000 تومان 
26 35000 تومان 
21 40000 تومان 
22 40000 تومان 
13 45000 تومان 
9 50000 تومان 
12 50000 تومان 
15 50000 تومان 
20 50000 تومان 
23  50000 تومان 
19 60000 تومان 
24 60000 تومان 
9 150000 تومان 



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

مهرماه 99

نشانی: خیابان حافظ، خیابان استاد 
شهریار، تاالر وحدت 

تلفن:  66731419
66705101    

بهای بلیت:
50000 تومان

150000 تومان

19:00 ساعت 

نویسنده و کارگردان: 
محمد رحمانیان

بازیگـران: امیـرکاوه آهنین جـان، نوشـین اعتمـاد، علی اوجی، سـیما تیرانداز، سـعید 
توکلـی، راحیـل زمانـی، غزل شـاکری، مبینا طبایی، نیمـا طیبی، مانیـا علیجانی، مهتاب 

نصیرپور، افشین هاشمی و احترام برومند

عشق روزهای کرونا

تاالر وحدت

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/JCNypFMTQP52
https://www.irannamayesh.com/theater/13357/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%20%d8%b9%d8%b4%d9%82%20%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%20%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7


روابطعمومی

مهر ماه 99

بین یه عالمه ماهی

نویسنده، طراح و کارگردان: 
امیر دلفانی

بازیگران: مهدی یگانه، خشایار قائدرحمتی، امیر دلفانی، ایمان عبدی

خالصـه: شـایعه جنگ که جدی شـد پرنـده های مهاجر جنوبی بیشـتر شـدن و به هممون 
یـه جا و درهم گفتـن جنگ زده...

بهای بلیت: 
35000 تومان

19:00 ساعت 
70 دقیقه

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و ولی عصر
تلفن: 66460592-4

تئاترشهر
سالن قشقایی

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2
https://tiw.al/W2Hi


روابطعمومی

مهر ماه 99

بیداری

نویسنده: ژولیان گارنر
مترجم و کارگردان: داود دانشور

حمیـدی  گیلـدا  امامـی  رضـا  بازیگـران: 
افشین زارعی فرزانه نشاط خواه

خالصـه: :یـک معلـول ذهنـی در اثـر جرمی کـه مرتکـب شـده در زندانی تحـت مراقبت 
و توسـط سـرزندانبان تحـت آموزشـهای دینـی قـرار مـی گیـرد تـا اینکـه یـک اتفـاق و 
خشـونتی کـه بـر او اعمـال میشـود موجب میگـردد تـا سـرزندانبان او را بـرای مدتی به 
یکـی از روسـتاهای اطـراف شـهر منتقـل کند تـا به زندگـی طبیعـی بازگردد اما آشـنایی 
معلـول ذهنـی در روسـتا بـا یـک زن اتفاقاتـی را رقـم میزند که پـس از چند مـاه موجب 

شـگفتی می شـود.

بهای بلیت: 
30000 تومان

19:30 ساعت 
60 دقیقه

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و ولی عصر

تلفن: 66460592-4

تئاترشهر
سالن سایه

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2
https://tiw.al/95FQ


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
50000 تومان نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 

موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 
جنب خانه هنرمندان

تلفن: 88814115 - 88814116

 19:00 ساعت 
65 دقیقه

نویسنده: مهدی زندیه
کارگردان: سعید زارعی

بازیگـران: سـعید زارعـی، مهبد جهـان نوش، محمدامین افشـار، سـویل جعفـری، الهه 
پورسـند، فاطمه صادقی، علیرضا صمدزاده، فرناز حسـینمردی، امیر امرایی نیا، مرتضی 

ساالری، بیتا طالشی، آهو قلندر، مریم بهمن پور، فاطیما حسین زاده

اسموکینگ روم

ایرانشهر
سالن استاد سمندریان

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fBYb6tT8pvT2
https://tiw.al/1NtF


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
45000 تومان

نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

جنب خانه هنرمندان
تلفن: 88814115 - 88814116

 20:00 ساعت 
70 دقیقه

بر اساس داستانی با همین نام نوشته ی ابوتراب خسروی

نویسنده و کارگردان: میالد فرج زاده
بازیگـران:  صبا سـرور، سـپهر زمانی، نغمه طوسـی، علـی پوراحمدیان، الهـه فرازمند، 

رضا مرشد

مرثیه ای برای ژاله.م 
و قاتلش

ایرانشهر
سالن استاد ناظرزاده

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fBYb6tT8pvT2
https://tiw.al/Z8n5


روابطعمومی

مهر ماه 99

بهای بلیت:
30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

21:00 ساعت 
60 دقیقه

خالصـه: داسـتان موازی دو خانواده که هر کدامشـان بخاطر کارهایی کـه می کنند دچار 
آسـیب هـای اجتماعـی هسـتند و به صـورت اتفاقی بـا یکدیگر برخـورد و دچـار تغییرات 

اساسـی می شوند.

نویسنده و کارگردان: 
امیر عبادی

بازیگـران: مهسـا بـان، فـرزاد سـهرابی، مهناز رضایی، سـمن قنـاد، تقی علـی آبادی، 
امیر عبادی

کمی از من را ببینید

مهرگان

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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خانه نمایش

نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/8rvn


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
50000 تومان نشانی: خیابان پاسداران، بعد از سه 

راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، 
خیابان فرهنگسرا 

تلفن: 22287081 ، 22299730

20:00 ساعت 
60 دقیقه

خالصـه: سرنوشـت روایـت بـه انتخـاب بازیگـران و با ریختـن تـاس تغییر می کنـد و این 
همـه در بسـتر کابوس هـای مـا رخ می دهد. این اجرا ایـن بار در میان باغ اجرا می شـود. 

و هـر شـب به شـکلی تـازه در می آید.

نویسنده و کارگردان: 
علی اتحاد

بازیگـران: برکـه بـذری، مهدیـه ابراهیمـی، پویـا فیاضـی، برنـادت تاتـارو، داریوش 
احمـدی، گیـز طاهایـی، ملیکا بهجت، فاطمه توکلی، شـایان شـهرابی، حسـین رضایی، 

سوگند انتظاری، شیوا سرمست، عارفه احمدپور، ثمین سارانی

نیاوران

شب سیصد و شصت و 
ششم

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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فرهنگسرای

نام نمایش:

https://goo.gl/maps/5QXwMPovA5B2
https://tiw.al/BIE1


روابطعمومی

مهر ماه 99

بهای بلیت:
30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر. 

تلفن: 66419850

20:30 ساعت 
70 دقیقه

مولوی

خالصه: یک تراژدی ملی در کشور مکزیک با محتوای مهاجرت.

نویسنده: هوگو سالسدو
مترجم و کارگردان: 
بهروز سروعلیشاهی

بازیگران: هدا اسـتواری، الهام پرویزی، احمد حامدی، طه حامدی، امیرسـجاد دبیریان، 
بهـروز سـرو علیشـاهی، ملیـکا شـهاب، بابک قـادری، رسـول قـادری، سـهیال مفیدی، 

شاهین ملک زاده، معصومه میراشه، سعید نبوی

عبور

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تاالر

نام نمایش:

https://tiw.al/3L1c
https://goo.gl/maps/2KhwAoW6x1S2


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر. 

تلفن: 66419850

18:00 ساعت 
80 دقیقه

مولوی

خالصـه: ژک و اودیـل در اسـتانه جدایـی از یکدیگـر بـا یـک آگهـی شـرکتی که دوسـت 
می فروشد مواجه می شوند...

نویسنده: گابور راسوو
مترجم: ساناز فالح فرد

کارگردان: امیر محمد ابراهیمی
بازیگران: علی قانعی، صبا پویشمن، عباس صابری، مهشید آقاخانی

دوستان ُکُمدی

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تاالر

نام نمایش:

https://tiw.al/sAjg
https://goo.gl/maps/2KhwAoW6x1S2


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر. 

تلفن: 66419850

18:30 ساعت 
40 دقیقه

مولوی

خالصه: سودابه و کامبیز و رسول در شرایط حاد به سر می برند.

نویسنده: 
علیرضا اجلی

کارگردان: ابراهیم عبدی

بازیگران: نغمه طوسی، مصطفی عطری، محمدرضا آریان

حاد

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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تاالر

نام نمایش:

https://tiw.al/IhvM
https://goo.gl/maps/2KhwAoW6x1S2


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
60000 تومان نشانی: تهران، ضلع شرقی چهارراه 

ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه 
زندوکیل پالک 50 
تلفن: 66979741

18:30 ساعت 
60 دقیقه

خالصـه: آسـتین یـک فیلمنامه نویـس موفـق و ثروتمنـد اسـت، تشـکیل خانـواده داده و 
فرزنـدی نیـز دارد. بـرادر بزرگتـر، لـی، یـک دائم الخمـر بیـکار اسـت کـه از راه دزدی 
روزگار می گذرانـد. مدتـی را در بیابـان به تنهایی سـپری کرده اسـت. پس از سـالها این 

دو بـرادر در منـزل مادرشـان بـا هـم مواجه می شـوند و ...

نویسنده: سم شپارد
مترجم: امیر امجد

کارگردان: امید سعیدپور

بازیگران: محمد چرختاب، امید سعیدپور، شادی امیری

غرب حقیقی

تئاتر مستقل تهران

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/hkuzRkZ4Zf42
https://tiw.al/9m8H


روابطعمومی

مهر و آبان ماه 99

بهای بلیت:
50000 تومان

نشانی: تهران، ضلع شرقی چهارراه 
ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه 

زندوکیل پالک 50 
تلفن: 66979741

 21:00 ساعت 
70 دقیقه

خالصـه: بزرگ خاندان در سـن 99 سـالگی پس از سـکته سـوم و بعد از قطـع امید کردن 
پزشـکان از او بـه خانـه می آیـد. ورثـه او دورش گـرد آمدنـد و منتظـر رو بـه احتضـار 
رفتـن او می باشـند امـا بـر خـالف پیش بینی پزشـکان حـال او رو بـه بهبودی مـی رود که 

ایـن وضعیـت بـه مـزاج برخی ورثه خـوش نمی آیـد و...

نویسنده و کارگردان: 
صدرا صباحی

بازیگران: تینا یونس تبار، مژده قربانی، میثم غنی زاده، مهدی سقا، الهام رحیمی

اسطرالب 1/1

تئاتر مستقل تهران

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/hkuzRkZ4Zf42
https://tiw.al/pPGV


روابطعمومی

مهرماه 99
بهای بلیت:
40000 تومان نشانی: میدان فلسطین، خیابان 

طالقانی، بین خیابان سرپرست و 
فریمان، پالک 544 

تلفن: 66404131، 66475011

 19:30 ساعت 

خالصه: پس از مرگ مشکوک نگهبان باغ وحش، بازپرس از میان حیوانات بدنبال قاتل می گردد.

نویسنده: مهدی ملکی
کارگردان: ساشا کشوادی

بازیگران: محمد شعبانپور، سعید حسین خانی، 
مبینا کالته، بهناز سبحانی، پگاه اله وردی، مسیح 
یوسفی، شایان تارخ، محمد اسماعیلی، زینب 

نجفی، مهرناز حسینی، مهدی رشیدی، احسان کالبی، محمدرضا حسنی، پرستو بازیار، فاطمه 
نوروزی، احمد بیسـتونی، امیرمحمد احمدی، سـپهر عطایی، علیرضا موسوی، سحر جوکار، 
مریم قلی نژاد، رومینا اطمینان، آروین فالح، ایمان تارخ، یاسمن عیسی زاده، رضوان عباسی، 
نازنین تنهایی، نیما ثبوتی، مسـتانه ایثار، رضا مردی، پارسـا فرجاد منش، سـعید بداغی، کارن 

رضایی معین، امیرعلی مهذب، ترانه چهـرازی، فاطمه طاهری، آروین صبوری

مرگ مشکوک

دیوار چهارم

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/SmEzQcwvVTP2
https://tiw.al/vBY4


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
30000 تومان
40000 تومان

نشانی: میدان فلسطین، خیابان 
طالقانی، بین خیابان سرپرست و 

فریمان، پالک 544 
تلفن: 66404131، 66475011

 21:30 ساعت 
60 دقیقه

نویسنده: محمد چرم شیر
طراح و کارگردان: علی روان بُد

بازیگران: مرجان پورمحمودی، امیر شریعت، ابوالفضل سلحشور، میترا مسائلی

حقایقی درباره یک 
ماهی مرده

دیوار چهارم

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/SmEzQcwvVTP2
https://tiw.al/os50


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
نشانی: خیابان کریمخان،  50000 تومان

خیابان عضدی جنوبی )آبان(، 
خیابان سپند، پالک 69

تلفن: 86037807

19:00 ساعت 
60 دقیقه

نویسنده: آرش سنجابی
کارگردان: پویا امینی

بازیگـران: امیـر غفارمنـش، پرهـام امینـی، دنیا مسـتعلمی، پریسـا محسـنی، نسـترن 
پارساییان

دراکوال

سپند

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/jnRqY2PQrqk
https://tiw.al/QyI3


روابطعمومی

مهرماه 99

بهای بلیت:
60000 تومان نشانی: خیابان کریمخان، 

خیابان عضدی جنوبی )آبان(، 
خیابان سپند، پالک 69

تلفن: 86037807

21:00 ساعت 
70 دقیقه

خالصه: رنج های شخصی، همیشه در جایی به هم مرزی می رسند!

نویسنده و کارگردان: 
آرش سنجابی

بازیگـران: حمیدرضـا نعیمـی، کامبیز امینی، رازیما میرزایی، پریسـا محسـنی، محدثه 
حیرت و رضا جهانی

مرغ ماهیخوار

سپند

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/jnRqY2PQrqk
https://tiw.al/NIxu


روابطعمومی

بهای بلیت:
30000 تومان نشانی: خیابان طالقانی، نرسیده به 

ایستگاه متروی طالقانی

19:00 ساعت 
65 دقیقه

مهرماه 99

خالصـه: بـه پیـر بـه پیغمبـر ما واسـه خاطـر مردم تـو کانـال موندیم، مـا رفتیم کـه حال 
مردم خوب باشه.

نویسنده و کارگردان: 
لیلی عاج

بازیگران: سـید جواد حسـینی، سـیامک زین الدینـی، مرتضی عبداللهی، نهـال حاجیان، 
شهروز آقائی پور، یزدان دارابی، مهدی جعفری پور، علی چاقوچی

کجایی ابراهیم

سرو

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/x6x7R1feoJ2sM6QZ7
https://tiw.al/RZK5


روابطعمومی

بهای بلیت:
35000 تومان

نشانی: کریمخان، خیابان ایرانشهر، 
کوچه مهاجر، پالک 22

تلفن: 88518515

20:00 ساعت 
60 دقیقه

مهر ماه 99

خالصه: چگونه دیکتاتور شوید....!

نویسنده، طراح و کارگردان: 
نیما  صمدی

بازیگران: نیما صمدی، امیرحسـین سید اسماعیل، شـهاب شیرین کالم، طنین بابایی، رضا 
محمدی، مهتاب باقری، غزل سـالمی زاده، ابوالفضل محمد کاشـی امیرحسـین بهرامی، 

آیسان قنبرزاده، مهسا معدن پیشه، ایمان نیکخو، ، باران حسین پور، ملیکا هاشمی

آلم آنی

هیالج

مهر ماه 1399راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

تماشاخانه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/CGeMUHPPWtqEVscq8
https://tiw.al/iELp


روابطعمومی
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