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تیرماه 1399

تیوال بزرگسال59226579476-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر  18 /05 /1399 29 /04 /60َ1399     و 19:45 18تئاترشهر- تاالر قشقایینصیر ملکی-جو نصیر ملکی-جو کوکاکوال 

تیوال بزرگسال556308719121786264-55625444پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلح  15 /05 /1399  22 /04 /0:0070َ1399تماشاخانه سنگلجبهنود محمدي پور علی بهروز شیب  عجیب السلطنه 

تیوال بزرگسال5563087192124438021-55625444پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلح 31 /04 /1399 03 /04 /20:30/1870َ1399تماشاخانه سنگلجملیکا رضی محمدحسین ناصربخت کابوسهاي مرد مشکوك 

تیوال کودك و نوجوان888472729102233037خیابان مفتح- ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودي- خیابان شهید ورزنده 31 /05 /1399 30 /04 /1650َ1399تاالر هنرامید انصاري شیما شادمانی دنیاي شگفت انگیز اکوو تاکو 

تیوال بزرگسال883002789023036068خیابان انقالب- میدان فردوسی- خیابان شهید موسوي- کوچه محمدآقا 13 /05 /1399 17 /04 /19:3010َ1399خانه نمایش اداره تئاتر سعید هنرآموز  سعید هنرآموز  دراماتورژ

تیوال بزرگسال664022849133203684تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی (چهارراه سپه)، تاالر محراب 28 /05 /1399 18 /04 /2060َ1399تاالر محراب- تاالر اصلیاحمد دهقان داوود فتحعلی بیگی   به دنبال بخت 

تیوال بزرگسال664022849306041274تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی (چهارراه سپه)، تاالر محراب  19 /05 /1399 25 /04 /2040َ1399تاالر محراب- تاالر کوچکمهدي رضایی مهدي رضایی عمو زنجیر باف 

تیوال بزرگسال888080189016114625خیابان انقالب، ابتداي خیابان نجات الهی (ویال)، کوچه مراغه، پالك 2، طبقه 3 14 /05 /1399 29 /04 /2035َ1399تئاتر گندمغزل سالمی زاده  غزل سالمی زاده   بین انگشت هاي خمیده 

تیوال بزرگسال669797359124772605خیابان جمهوري- خیابان رازي- پالك 50  28 /05 /1399 29 /04 /0:00100َ1399تئاتر مستقل تهران مصطفی کوشکی ویلیام شکسپیر  کوریوالنس

تیوال بزرگسال669797359122613498خیابان جمهوري- خیابان رازي- پالك 50 01 /05 /1399 01 /04 /21180َ1399تئاتر مستقل فرزاد امینی  فرزاد امینی  یازده جریحه روح 

تیوال بزرگسال669794759198171826 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 14 /05 /1399  25 /04 /1960َ1399تماشاخانه مشایخیمحمدمحب الهی آقاي داریو فو  جسدهاي پستی 

تیوال بزرگسال669794759102829676 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف  19 /04 /1399 12 /04 /1840َ1399تماشاخانه مشایخیعلی یعقوبی علی یعقوبی اتفاق

تیوال بزرگسال90251193549368480838خیابان انقالب-- قبل از چهارراه ولی عصر (عج)- بن بست کیانپور- پالك 7 31 /04 /1399  11 /04 /0:0070َ1399عمارت روبرومیالد شجره  میالد شجره  فقرات بی ستون 

تیوال بزرگسال664837429129595731حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1  09 /05 /1399 18 /04 /21:3065َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکمحمد میرزا حسینی محمد میرزا حسینی آزادي از قید تعلق  

تیوال بزرگسال664837429393644825حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1 03 /05 /1399  18 /04 /2140َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکابراهیم عبدي علیرضا اجلی  حاد

تیوال بزرگسال664837429387176987حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1 17 /05 /1399 25 /04 /1950َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکامین غالمی و عارف غالمی امین غالمی شزه (زن) 

تیوال بزرگسال809120355063-88366366شهرك قدس- فاز یک- ابتداي خیابان ایران زمین شمالی 03 /05 /1399 10 /04 /18:3050َ1399فرهنگسراي ابن سیناعباس قاصدزاده زینب اسدي و آقاي عباس قاصدزاده کلوچه هاي جادویی

تیوال کودك و نوجوان4009351890478-44971930بزرگراه شهید حکیم غرب- بزرگراه ستاري شمالی- نبش خیابان پیامبر مرکزي- مجتمع تجاري فرهنگی تفریحی کوروش  01 /05 /1399 01 /04 /20:30/22120َ1399پردیس سینمایی کوروشاحسان کریمی کتایون بختیاري  فریاد زیر خاك 

تیوال بزرگسال4448549109128881875همت غرب، جنت آبادمرکزي، روبروي 35متري گلستان، خیابان اقاقیا، سراي محله جنت آبادمرکزي 20 /05 /1399 16 /04 /20:30/22:30110َ1399سراي محله جنت آباد مرکزي فریبا منتظریان مهرداد صادقی  ددي شاه 

تیوال بزرگسال22116769128384134سعادت آباد باالتر از میدان کاج- خیابان شهید عبقري(دوم)- بوستان شقایق 01 /05 /1399 01 /04 /211001399سراي محله سعادت آبادعلیرضا سعیدي  علیرضا سعیدي  آالخپاتور

تیوال بزرگسال7757166009109204410-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی  باجناق-هاي کله- پوك»  

تیوال بزرگسال7757166009362833627-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی خواستگارهاي درپیت 

تیوال بزرگسال7757166009104511429-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مجتبی مایلی دزدان دست و پا چلفتی 

تیوال بزرگسال7757166009192483208-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی  زندان به صرف میرزا قاسمی 

تیوال کودك و نوجوان775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونخشایار پویا نهاد  مهدي شیخی ارمولک

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن  01 /05 /1399 01 /04 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی شوش، مولوي، جردن 

تیوال بزرگسال7756992309371004203خیابان دماوند- بعد از خروجی امام علی (ع)- مجتمع قصر یاس- تماشاخانه قصر یاس 01 /05 /1399 01 /04 /19/221151399تماشاخانه قصر یاسعبداهللا حسینی  عبداهللا حسینی  عشقهاي مجازي 

تیوال بزرگسال8883777409192139439-6خیابان مفتح جنوبی، روبروي مجموعه شهید شیرودي، خیابان اردالن، پالك 25  17 /04 /1399 12 /04 /19:3065َ1399تماشاخانه سیمرغ محسن مظاهري محسن مظاهري  پسر

تیوال بزرگسال607409192339439 8801م فاطمی، ابتداي خ گمنام خ جهانمهر کوچه 1/6  پالك 66   03 /05 /1399  15 /04 /20:30601399تماشاخانه دا مصطفی کزازي آیدین آقازاده  واجد شرایط

تیوال بزرگسال9362752187خ شریعتی خ ملک( نرسیده به بهار شیراز) نبش خ وزرا پ 13  26 /05 /1399  18 /04 /2140َ1399تماشاخانه ملک حامد شیخی حامد شیخی  با من حرف بزن 

تیوال بزرگسال266022819301322202خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان کوي آبادي، خیابان دلیري 11 /05 /1399 11 /04 /20/22:30120َ1399سراي محله زرگنده افشین نراقیو کیانا اطهري-نژاد   آقازاده 

تیوال بزرگسال9125577910نیاوران، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوچه مهر، جنب پارك مهر - ایستگاه اتوبوس عمار  01 /05 /1399  01 /04 /211201399سینما دزاشیب مختار مرادي مجتبی مایلی آقاي میم  

تیوال بزرگسال8891600026642085طالقانی - نرسیده به خیابان مفتح - جنب ایسگاه مترو طالقانی تماشاخانه سرو  31 /04 /1399  08 /04 /1975َ1399تماشاخانه سرو حسین مسافر خیراهللا تقیانی برگشتن (ویژه دفاع مقدس

تیوال کودك و نوجوان9125879527میدان قدس، خیابان باھنر (نیاوران)، خیابان جماران 14 /05 /1399 14 /04 /1755َ1399تماشاخانه کندو سحر پورفرج  مجتبی خمسه موسوي پلنگ خیالباف 

تیوال بزرگسال337002109124487991اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محالتی شرق، خیابان شهید شاه آبادي جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر،  10 /05 /1399 20 /04 /1960َ1399پردیس تئاتر تهران رضا فقیهی  رضا فقیهی  قصه نامه 

تیوال بزرگسال337003109191005392اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محالتی شرق، خیابان شهید شاه آبادي جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر،   15 /05 /1399 15 /04 /19:3085َ1399پردیس تئاتر تهران بابک صفی خانی بابک صفی خانی  سفید و سیاه 

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399
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جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399

تیوال بزرگسال9109204410تهران، خیابان الله زار، طبقه دوم پاساژ پارس  11 /05 /1399 11 /04 /21120َ1399سالن تئاتر یاس محسن فالح محسن فالح سوپر استار

تیوال بزرگسال4444104409121252095تهران، پونک، بلوار عدل شمالی  01 /05 /1399  01 /04 /21:30120َ1399مرکز همایشهاي بین المللی طهران رضا ریاحی رضا ریاحی  عاشقی دردسر داره  

تیوال بزرگسال94419188512258 4424بزرگراه جالل ال احمد غرب.بعد از پل ازمایش.جنب بلوار جانبازان.سراي محله مرزداران شرقی  01 /05 /1399  01 /04 /21120َ1399سراي محله مرزداران شرقی حمیدرضا جهانگیري حمیدرضا جهانگیري غیر مجاز 

تیوال بزرگسال333534529125037030ضلع جنوبی میدان شهدا - مترو شهدا  24 /05 /1399 24 /04 /21120َ1399سینما میالد حمیدرضا تفرشی حمیدرضا تفرشی لنگر 

تیوال بزرگسال227125259122892022تهران، میدان تجریش، ابتداي خیابان شهید دربندي 12 /05 /1399 12 /04 /21120َ1399 کانون فرهنگی تربیتی رضوان   مجتبی خمسه سحر پورفرج وقتی همه خوابیم 

مرداد ماه 1399
تیوال بزرگسال59125434643-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 21 /06 /1399 26 /05 /19:3080َ1399تئاترشهر- تاالر چهارسو آرش دادگر امین طباطبایی ادیسه 2020 

تیوال بزرگسال59122261299-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 30 /05 /1399 29 /04 /2080َ1399تئاترشهر- تاالر چهارسوافسانه ماهیان نغمه ثمینی بچه 

تیوال بزرگسال59129341720-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 25 /05 /1399  01 /05 /19:3065َ1399تئاترشهر- تاالر سایهمحمد مهدي خاتمی محمد مهدي خاتمی  سه شنبه هاي لعنتی 

تیوال بزرگسال59125491985-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر  14 /06 /1399 24 /05 /0:0050َ1399تئاترشهر- تاالر سایهمسعود طیبی مسعود هاشمی-نژاد فقط چهل روزه بودم 

تیوال بزرگسال556308719122053438-55625444پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلح  25 /05 /1399 16 /05 /19:00651399تماشاخانه سنگلجکاوه مهدوي کاوه مهدوي کمدي زا 

تیوال بزرگسال9125134563*میدان آزادي- طبقه زیرین برج آزادي- مجموعه فرهنگی هنري برج آزادي 18 /05 /1399  13 /05 /1890َََ1399مجموعه فرهنگی هنري برج آزاديکامران تفتی ویلیام شکسپیر  هملت

تیوال بزرگسال664198509135483267خیابان انقالب- ابتداي خیابان شانزده آذز- شماره 16- جنب کلینیک دانشگاه تهران 31 /05 /1399 12 /05 /1955َ1399تئاتر مولوي- تاالر اصلیصدرا صباحی صدرا صباحی اسطرالب 

تیوال بزرگسال664022849133203684تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی (چهارراه سپه)، تاالر محراب 24 /05 /1399 16 /05 /2060َ1399تاالر محراب- تاالر اصلیاحمد دهقان داوود فتحعلی بیگی به دنبال بخت 

تیوال بزرگسال69367133494-88814115خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوي شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان  31 /06 /1399 15 /05 /1399 تا2060َتماشاخانه ایرانشهر تاالر استاد ناظرزاده کرمانیسعید زارعی سعید زارعی اسموکینگ روم 

تیوال بزرگسال83239379536352 8893تهران، خیابان ولیعصر - چهارراه طالقانی به سمت شرق ، 20متر جلوتر دست چپ 29 /05 /1399 01 /05 /21:00120َ1399تماشاخانه تهران امیرعباس نوریزان امیرعباس نوریزان  تنها  درخانه 
تیوال بزرگسال888080189373835915خیابان انقالب، ابتداي خیابان نجات الهی (ویال)، کوچه مراغه، پالك 02 /06 /1399 21 /05 /2065َ1399سالن تئاتر معاصر گندمدالرام اسدي اودو کیموس تسوالکیدیس آتن – مسکو

تیوال بزرگسال860378079125620715 خیابان کریمخان، خیابان عضدي جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پالك 69 06 /06 /1399 10 /05 /21:001201399تاالر سپند آرش سنجابی آرش سنجابی جیرجیرك

تیوال بزرگسال669794759356077092 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 01 /06 /1399 12 /05 /1880َ1399سالن استاد مشایخی فاطمه زمانی آلبر کامو  سوء تفاهم 

تیوال بزرگسال880160749301322202م فاطمی، ابتداي خ گمنام خ جهانمهر کوچه 1/6  پالك 66  23 /05 /1399 05 /05 /20:3060َ1399خانه نمایش دا مصطفی کزازي آیدین آقازاده  واجد شرایط  
تیوال بزرگسال9122700820جنت آباد جنوبی ،  29 /05 /1399 01 /05 /21120َ1399سالن سمرقند جمشید عسگري جمشید عسگري  نوستالوژي 2

تیوال کودکان 666885549122051225بزرگراه فتح ، خیابان شهید واشقانی(یخچال) ، کوچه شهید وادي زاده  31 /05 /1399 01 /05 /1845َ1399فرهنگسراي رویش ایرج صادقی جواد ذوالفقاري  خرمشیر

تیوال بزرگسال3300003333000033 خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد، فرهنگسراي خاوران  09 /06 /1399 31 /05 /18:3090َ1399فرهنگسراي خاوران حاج مرتض نمکی حاج مرتض نمکی  مراسم تعزیه خوانی (10 مجلس ) 

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن 29 /05 /1399 01 /05 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی حامد غفوري زندان به صرف میرزا قاسمی 

تیوال کودك89121865726-88366366شهرك قدس- فاز یک- ابتداي خیابان ایران زمین شمالی  30 /05 /1399  01 /05 /2170َ1399فرهنگسراي ابن سیناحسینعلی بینوایی حسینعلی بینوایی مجلس سیاه بازي عصر جدید 

تیوال بزرگسال888297859123101769-021خیابان انقالب،  ایستگاه BRT میدان فردوسی  05 /05 /1399 05 /04 /21120َ1399سینما پیام تهرانحمیدرضا ساعتچی حمیدرضا ساعتچی ساعت خوش 

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن 29 /05 /1399 01 /05 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی خشایار پویا نهاد مارمولک

تیوال بزرگسال9123334862خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5  17 /05 /1399 01 /05 /21:1565َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره یککامبیز نیک آمیز رسول بانگین درد و داد (برادرها می میرند) 

تیوال بزرگسال883815729123934946خیابان آیت اهللا طالقانی، نرسیده به ایستگاه متروي آیت اهللا طالقانی، تماشاخانه سرو 31 /06 /1399 09 /05 /2060َ1399سالن سرو رضا کریم زاده رضا گرشاسب  دست هایت کو مم حسن 

تیوال بزرگسال90251193549032554352خیابان انقالب-- قبل از چهارراه ولی عصر (عج)- بن بست کیانپور- پالك 7  25 /05 /1399  10 /05 /0:0050َ1399عمارت روبروروزبه حسینی  روزبه حسینی  الف، کاف، شین 

تیوال بزرگسال889639479216583892تهران، خیابان وصال شیرازي باالتر از تقاطع طالقانی، کوچه فرهنگی بهنام، پالك 3  31 /05 /1399  05 /05 /1875َ1399تماشاخانه شانو محمدمهدي رضائیان سباستین تیري آقاي اشمیت کیه ؟ 

تیوال بزرگسال22116769191089720سعادت آباد باالتر از میدان کاج- خیابان شهید عبقري(دوم)- بوستان شقایق 29 /05 /1399 08 /05 /21:301201399سراي محله سعادت آبادامیر احسان پایدار سحر زنجانی    قهوه خانه پردرد سر

تیوال کودك29192248323-22299730-22287081خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروي پارك نیاوران، خیابان فرهنگسرا  30 /06 /1399 15 /05 /19:3080َ1399فرهنگسراي نیاوران- تاالر اصلیسعید چنگیزیان سعید چنگیزیان داستان هاي سرزمین مردمان خردمند 

تیوال بزرگسال772682419125382338نظام آباد - تقاطع خیابانهاي سبالن وشهید مدنی - جنب مترو سبالن 29 /05 /1399 01 /05 /21120َ1399سینما شاهد سید مجید بهنام سید مجید بهنام کالهبردار 

تیوال بزرگسال93582740549358274054خیابان انقالب-- قبل از چهارراه ولی عصر (عج)- بن بست کیانپور- پالك 7  05 /06 /1399  04 /05 /1935َ1399عمارت روبروسید محمد سعیدي سید محمد سعیدي عباس میرزا 

تیوال بزرگسال339217519335046565-33115386خیابان جمهوري- بین چهارراه مخبرالدوله و میدان بهارستان- پالك 202 29 /05 /1399 01 /05 /21135َ1399سینما حافظپوریا وزیري سیدعلی موسویان فرار از زندان 

تیوال بزرگسال664837429194187883حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1  12 /06 /1399 16 /05 /2150َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکشقایق باقري شقایق باقري  آلفا ( من حرف می-زنم )
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تیوال بزرگسال880160749371618188م فاطمی، ابتداي خ گمنام خ جهانمهر کوچه 1/6  پالك 66  29 /05 /1399 12 /05 /1965َ1399خانه نمایش دا شکیبا علیزاده  شکیبا علیزاده  در این محل همه چیز واقعی است  / نیست 

تیوال بزرگسال2665114509133081932خیابان پاسداران، بوستان هشتم، روبه روي بیمارستان لبافی نژاد، تماشاخانه سبحان 29 /05 /1399 01 /05 /21110َ1399کانون فرهنگی تربیتی سبحانمجید مختارپور صدف راه خدا  کم شعورها 

تیوال بزرگسال775699239192139439خیابان دماوند- بعد از خروجی امام علی (ع)- مجتمع قصر یاس- تماشاخانه قصر یاس  29 /05 /1399 01 /05 /19/22100َ1399تماشاخانه قصر یاسعبداهللا حسینی عبداهللا حسینی عروس هفت رنگ 

تیوال بزرگسال775699239192139439خیابان دماوند- بعد از خروجی امام علی (ع)- مجتمع قصر یاس- تماشاخانه قصر یاس  29 /05 /1399 01 /05 /19/22100َ1399تماشاخانه قصر یاسعبداله حسینی عبداله حسینی عشق هاي مجازي 

تیوال بزرگسال880160749330289719م فاطمی، ابتداي خ گمنام خ جهانمهر کوچه 1/6  پالك 66  30 /05 /1399 12 /05 /1970َ1399خانه نمایش دا رها حاجی زینل علی صفري   برلین 10:10 دقیقه 

تیوال بزرگسال664837429393644815حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1 03 /06 /1399 15 /05 /2140َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکابراهیم عبدي علیرضا اجلی حاد

تیوال بزرگسال224395029126282725زعفرانیه – خ اعجازي (آصف) – باالتر از میدان اعجازي – روبروي کوچه زنبق – داخل پارك ریحانه 29 /05 /1399 01 /05 /211201399سراي محله زعفرانیهمرتضی صمدانی فرزانه روحی   متري شیش و سیصد 

تیوال کودك و نوجوان49193038322-77538711خیابان شریعتی- روبروي خیابان بهارشیراز- سینما ایران 29 /05 /1399 01 /05 /20/22:30110َ1399سینما ایرانامیرجعفر رضاپور فرهاد نقدعلی و امیرجعفر رضاپور   فرش قرمز 

تیوال بزرگسال21661768259122990264خیابان فلسطین، پایین تر از خیابان انقالب، پالك 292/1 06 /06 /1399 08 /05 /1960َ1399تئاتر هامون رضا بهرامی کهبد تاراج بیست متري جوادیه 

تیوال بزرگسال447640859123474601-021همت غرب، بعداز بوستان جوانمردان، دهکده المپیک، خیابان ورزش شرقی -  29 /05 /1399 28 /05 /211201399سینما المپیک حمید رضا طوبایی الدن عندلیب  خرمگس

تیوال بزرگسال669794759911231340 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 31 /05 /1399 12 /05 /2190َ1399تماشاخانه مشایخیمحمد چیت- سازي ماتیو دالپورت و الکساندر دوالپتولید  اسم 

تیوال بزرگسال9913634098*خ شریعتی خ ملک( نرسیده به بهار شیراز) نبش خ وزرا پ 13  06 /06 /1399 10 /05 /18:3080َ1399تماشاخانه ملک مجتبی جعفري-پور ماتئی وسینی یک  اسب-هاي پشت پنجره 

تیوال بزرگسال--44634233شهرك اکباتان- فاز 2- جنب ایستگاه مترو اکباتان 21 /05 /1399 16 /05 /22120َ1399پردیس سینمایی مگامالماهان ثابت راسخ ماهان ثابت راسخ جنگ جام شو 

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن 29 /05 /1399 01 /05 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مجتبی مایلی دزدان دست و پاچلفتی 

تیوال بزرگسال١٣۶۶9031052673 ٢٢١۴ ٠٢١ تھران، سعادت آباد، بلوار شھرداری، میدان بوعلی 29 /05 /1399 02 /05 /21120َ1399سراي محله بهرود رحیم ابراهیم زاده مجتبی مایلی  آقاي زرنگ 

تیوال بزرگسال9125382338*نظام آباد - تقاطع خیابانهاي سبالن وشهید مدنی - جنب مترو سبالن 29 /05 /1399 01 /05 /21120َ1399سالن شاهد مجید بهنام  مجید بهنام   هتل آسایش 

تیوال بزرگسال664837429129595731حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازي، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پالك 1 17 /05 /1399 10 /05 /2165َ1399عمارت نوفل لوشاتو- سالن شماره یکمجید میرزا حسینی مجید میرزا حسینی آزادي از قید تعلق 

تیوال بزرگسال266420859125166041میرداماد، ضلع جنوبی میدان مادر، خیابان شاه نظري، کوچه نازآفرین، مرکز خرید پویا، ورودي شماره 1، طبقه سوم، سالن نمایش حیایی 31 /06 /1399  21 /05 /2175َ1399خانه نمایش حیایی محمد میر علی-اکبري محمد میر علی-اکبري عددهاي نشده 

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن 29 /05 /1399 01 /05 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی خواستگارهاي درپیت 

تیوال بزرگسال775716609354993316-33332018خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین، نبش کهن 29 /05 /1399 01 /05 /21/23120َ1399سالن شهر کتاب نپتونمهدي شیخی مهدي شیخی  شوش، مولوي، جردن 

تیوال بزرگسال9354993316* 29 /05 /1399 01 /05 /120َ1399 و 23 21سالن شهر کتاب مهدي شیخی مهدي شیخی باجناق هاي کله پوك 

تیوال کودك9192571889*خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5   24 /05 /1399 20 /05 /1940َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره 2میالد شیبانی میالد شیبانی و عرفان فالح حکم 

تیوال بزرگسال664041319391016787-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544 31 /05 /1399  15 /05 /17:0075َ1399تماشاخانه دیوار چهارمعلیرضا حافظی نیل سایمون  پزشک نازنین 

شهریورماه 1399 
تیوال بزرگسال59122118145-66705101خیابان انقالب- زیر پل کالج- خ خارك- خ استاد شهریار   10 /07 /1399  28 /06 /21:0080َ1399تاالر وحدت  ( بنیاد رودکی )حسین پارسایی محمدرضا کوهستانی علمدار

تیوال بزرگسال59127057900-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 04 /07 /1399  25 /06 /19:30181399تئاترشهر- تاالر چهارسوآرش دادگر امین طباطبایی ادیسه 2020

تیوال بزرگسال59122274260-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 12 /07 /1399  16 /06 /19:3070َ1399تئاترشهر- تاالر قشقاییداوود دانشور ژولین گارنر بیداري 

تیوال بزرگسال556308719126461941-55625444پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلح 06 /07 /1399 12 /06 /19:0060َ1399تماشاخانه سنگلجداوود فتحعلی بیگی داوود فتحعلی بیگی عمو هاشم 

تیوال بزرگسال6641985093844773589خیابان انقالب- ابتداي خیابان شانزده آذز- شماره 16- جنب کلینیک دانشگاه تهران  31 /06 /1399 16 /06 /1880َ1399تئاتر مولوي- تاالر اصلیامیرمحمد ابراهیمیو گابور راسوو دوستان کمدي

تیوال بزرگسال664198509190229714خیابان انقالب- ابتداي خیابان شانزده آذز- شماره 16- جنب کلینیک دانشگاه تهران  11 /07 /1399  17 /06 /20:3075َ1399تئاتر مولوي- تاالر اصلیصادق سرو-علیشاهی هوگو ساکدو عبور 

تیوال بزرگسال69338700824-88814115خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوي شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان 13 /07 /1399  13 /06 /2085َ1399تماشاخانه ایرانشهر تاالر استاد ناظرزاده کرمانیمیالد فرج-زاده  میالد فرج-زاده  مرثیه-اي براي ژاله م و قاتلش 

تیوال کودك293558222942-22299730-22287081خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروي پارك نیاوران، خیابان فرهنگسرا 13 /07 /1399 13 /06 /1855َ1399فرهنگسراي نیاوران- تاالر اصلیکتایون همتی  رضا همتی  لولوي آوازه خوان 

تیوال بزرگسال669794759126403942 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 21 /06 /1399  12 /06 /1930َ1399تماشاخانه سیمرغدانیال کمان کش پاتریک شنلی   بیا بریم تو دل یه شب پرستاره   
تیوال بزرگسال*26642085میرداماد، ضلع جنوبی میدان مادر، خیابان شاه نظري، کوچه نازآفرین، مرکز خرید پویا، ورودي شماره 1، طبقه سوم، سالن نمایش حیایی  28 /06 /1399 12 /06 /19:3060َ1399خانه نمایش حیایی محمدرضا مالکی جوادخورشا و محمدرضا مالکی زندگی در النگ شات یا مرگ در 

تیوال بزرگسال**خ شریعتی خ ملک( نرسیده به بهار شیراز) نبش خ وزرا پ 13   16 /07 /1399 12 /06 /1940َ1399تماشاخانه ملک حامد شفیعی حامد شفیعی مجلس آذر

تیوال بزرگسال664041319124923449-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544  31 /06 /1399  02 /06 /19:0060َ1399تماشاخانه دیوار چهارمپوریا جالل وندي حمیدرضا آذرنگ  خنکاي ختم خاطره 

تیوال بزرگسال664041319100015804-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544  12 /07 /1399 13 /06 /21:3050َ1399تماشاخانه دیوار چهارمعلی روان بد محمد چرمشیر حقایقی درباره یک ماهی مرده 
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تیوال بزرگسال664041319100600082-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544  31 /06 /1399 18 /06 /19:1575َ1399تماشاخانه دیوار چهارممیثم ترکمند میثم ترکمند رویاي یک نویسنده 
تیوال بزرگسال*88305210م هفت تیر، ابتداي خ مفتح جنوبی، بین کوچه تور و همراه، مجتمع هنري عرفان 1399/7/5 29 /6 /1399- 1960َ22تماشاخانه اهورازري طالبی رویا افشار شاهد شب شوم 

تیوال بزرگسال880160749330289719م فاطمی، ابتداي خ گمنام خ جهانمهر کوچه 1/6  پالك 66  15 /06 /1399 13 /06 /19:3060َ1399تماشاخانه دا رها حاجی-زینل علی صفري برلین 10:10 

تیوال بزرگسال669794759100670530 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف  02 /07 /1399  27 /06 /2060َ1399تماشاخانه استاد مشایخیکامران پورناجی  کامران پورناجی   دیدن این نمایش جرم نیست 

تیوال بزرگسال669794759372433438 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 29 /06 /1399 29 /06 /2045َ1399تماشاخانه مشایخیطاهره (ریحانه) چزانی طاهره (ریحانه) چزانی  استرلند لعنتی

تیوال بزرگسال669797359034080526خیابان جمهوري- خیابان رازي- پالك 50 31 /06 /1399 12 /06 /0:0060َ1399تئاتر مستقل تهران مجتبی راوش علی دلپیشه سون سی

تیوال بزرگسال669797359108457620خیابان جمهوري- خیابان رازي- پالك 50 08 /07 /1399 12 /06 /20851399-18تئاتر مستقل تهران محمد نیما مظاهري محمد نیما مظاهري نوشت سر

تیوال بزرگسال90251193549103054179خیابان انقالب-- قبل از چهارراه ولی عصر (عج)- بن بست کیانپور- پالك 7 02 /07 /1399 18 /06 /20:30401399عمارت روبرومحمدعلی نصیري  محمدعلی نصیري  بازي در وقت اضافه 

تیوال بزرگسال159125577910-88505513خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، پارك اندیشه، فرهنگ سراي اندیشه  21 /06 /1399  05 /06 /1975َ1399فرهنگسراي اندیشه مهدي شعبانی مهدي شعبانی نجواهاي عزازیل

تیوال بزرگسال9122099789*خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5   28 /06 /1399 12 /06 /1980َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره یکشبنم قلی خانی وحید فقیهی فصل گربه آبیست 

مهرماه 1399

تیوالبزرگسال59121211488-66705101خیابان انقالب- زیر پل کالج- خ خارك- خ استاد شهریار   25 /07 /1399  25 /07 /18:3090َ1399تاالر وحدت  ( بنیاد رودکی ) محمود فرهنگ مهدي توسلی  خورشید کاروان 
تیوالبزرگسال59128474331-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر 04 /07 /1399 02 /07 /19:30150َ1399تاالر رودکی  گوران مهر اسماعیل پور ویلیام شکسپیر تاجر ونیزي

تیوالبزرگسال59192583100-66460592خیابان انقالب- چهارراه ولی عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر  25 /08 /1399 14 /07 /20:3060َ1399تئاترشهر- تاالر قشقاییکهبد تاراج کهبد تاراج یاماها 

تیوالبزرگسال556308719123034924-55625444پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلح  15 /07 /1399 13 /07 /20:3070َ1399تماشاخانه سنگلجمیکائیل شهرستانی اکبر رادي لبخند باشکوه آقاي گیل 

تیوالبزرگسال664198509384773589خیابان انقالب- ابتداي خیابان شانزده آذز- شماره 16- جنب کلینیک دانشگاه تهران  08 /07 /1399 01 /07 /1880َ1399تئاتر مولوي- تاالر اصلیامیر محمد ابراهیمیکابور راسوو دوستان کمدي 

تیوالبزرگسال69375969208-88814115خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوي شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان  27 /08 /1399 18 /07 /1940َ1399تماشاخانه ایرانشهر تاالر استاد سمندریانمحمدرضا محمودي محمدرضا محمودي  پینوکیو 

تیوالبزرگسال860378079121344785 خیابان کریمخان، خیابان عضدي جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پالك 69  01 /08 /1399 06 /07 /2060َ1399تاالر سپند پویا امینی آرش سنجابی درآکوال 

تیوالبزرگسال667226229902068742خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5   21 /07 /1399 30 /06 /2160َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره یکامیر عبادي  امیر عبادي  کمی از من را ببینید 

تیوالبزرگسال667226229123669960خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5   20 /08 /1399  20 /07 /1960َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره یکحسن رئیسی  حسن رئیسی  عشق ازلی 

بزرگسال667226229100600082خیابان انقالب، خیابان خارك، بن بست اول، پالك 5  12 /08 /1399 20 /07 /2175َ1399خانه نمایش مهرگان- سالن شماره یکمیثم ترکمند  میثم ترکمند  رویاي یک نویسنده 
تیوالبزرگسال664041319382540940-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544 02 /08 /1399 19 /07 /18:4550َ1399تماشاخانه دیوار چهارمامید اولیایی حمیدرضا اسدي مرز ( اخته )

تیوالبزرگسال664041319120229369-66475011میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست و فریمان، پالك 544  22 /07 /1399 01 /07 /60َ70َ1399تماشاخانه دیوار چهارمساشا کشوادي مهدي ملکی مرگ مشکوك ذ - الف 

تیوالبزرگسال59126446062-88892001تقاطع خیابان حافظ و سمیه- حوزه هنري  19 /07 /1399  09 /07 /1860َ1399حوزه هنري- تماشاخانه مهربیژن شیرمرز  بیژن شیرمرز  ثار 

تیوالبزرگسال509364622150-88892001تقاطع خیابان حافظ و سمیه- حوزه هنري  08 /08 /1399 22 /07 /19:30451399حوزه هنري- تماشاخانه مهرمحمد کاظم تبار رسول نقوي شمارش معکوس 

تیوالبزرگسال89358512296-88310457خیابان طالقانی- خیابان شهید موسوي شمالی- ضلع جنوبی باغ هنر  02 /08 /1399 04 /07 /18651399خانه هنرمندان ایران تاالر استاد انتظامیحسین شهبازي شهرام احمدزاده  برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی 

تیوالبزرگسال902511935409109026990خیابان انقالب-- قبل از چهارراه ولی عصر (عج)- بن بست کیانپور- پالك 7 04 /09 /1399  04 /05 /20:3070َ1399عمارت روبرومیالد شجره  میالد شجره  فقرات بی ستون 

تیوالبزرگسال669794759356077092 ,66979468ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر (عج)- پالك 1478- طبقه همکف 24 /07 /1399 03 /07 /1860َ1399تماشاخانه مشایخیفاطمه زمانی فاطمه زمانی توبه 

تیوالبزرگسال553123009123116016میدان راه آهن- میدان بهمن- فرهنگسراي بهمن  20 /07 /1399 10 /07 /1960َ1399فرهنگسراي بهمن/سالن مبارك امیرعلی بدلی جعفر کاظمی  ماه آسمون ( رقیه زمان )

تیوالکودك و نوجوان4400227109121865726فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شرق- بعد از چهارراه سلیمی جهرمی1870َ1399/07/271399/08/27فرهنگسراي فردوسحسینعلی بینواییحسینعلی بینوایی سیاه بازي عصر جدید 

تیوالبزرگسال667605309122762251 -66763569خیابان نوفل لوشاتو- تقاطع رازي  09 /08 /1399  20 /07 /1945َ1399پردیس تئاتر شهرزاد- سالن شماره یکعادل عزیزنژاد عادل عزیزنژاد چرك 

337003109128494025www.tik8.comاتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محالتی شرق، خیابان شهید شاه آبادي جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر،   27 /07 /1399 13 /07 /1960َ1399پردیس تئاتر تهران میالد جباري میالد جباري خلیل 



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399



توضیحاتسایت فروشمخاطبتلفن هماهنگیتلفن محل اجرامحل اجراتاریخ پایانتاریخ شروعمدت زمان اجراساعت اجرامحل اجراکارگرداننویسندهنام نمایشردیف

جدول اجراي نمایش هاي صحنه اي شهر تهران-شش ماهه اول سال 1399






















































