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[TMOCA], Park Laleh
 North Kargar St.

Tel: +98 [21] 89519658
Visited Hours: 

Sun - Thu
10 - 7 PM

Fri: 3 - 7 Pm

خـیابان کـارگر شـمالی، جنب 
پارک الله، موزه هنرهای معاصر

تلفن: 89519658
ساعات بازدید : یکشنبه تا 

پنجشنبه از ساعت 10 صبح تا 7
جمعه ها : 3 تا 7

TEHRAN MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART
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No.2 
 Roshan manesh Alley 

Khaghani St, Bour Bour St 
 South Mofatteh St

Haftetir sq
Tel: +98[21] 88860703
Sat to Thu: 12  – 8 Pm 

Opening: 3 – 9 Pm
Gallery is Closed on

Saturdays.

میدان هفت تیر، مفتح جنوبی
بعد از تقاطع سمیـه، خیـابان 
بوربور، خیابان خاقانی، بن بست

روشــن منــش، پــالک 2
تلفن:88860703

ساعات بازديد: یکشنبه تا پنجشنبه 
12 تا 8 عصر 

افتتاحیه و جمعه ها: 3 تا 9
گالـری شنبه ها تعطیل است . AB - ANBAR  GALLERY

سیما خاتمی، فری شمس
میترا فرهانی

کیوریتور: مراد منتظمی
منهموزین

نمایشگاهگروهیمولتیمدیا
گشایش:20بهمن1396
پایان:25اسفند1396

Mitra Farahani, Sima Khatami
Fari Shams

Curator: Morad Montazami
Mnemosyne  

Group Multimedia Exhibition 
Opening: 9 Feb 2018

End: 16 Mar 2018
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No.42
Khakzad St

South of 
Parkway Crossing

Vali-e-asr Ave
Tehran, Iran

Tel: +98 [21] 26210395
Sat to Fri: 4  – 9 pm 

جــنوب  ولــیعصر،  خــیابان 
چــهــارراه پــارکوی، کـوچه 

خـاکزاد، شـماره 42
تلفن: 26210395

سـاعات بـازديد: 4 تا 9
گـالری هـمه ی روزهـا باز است.
www.atbingallery.com ATBIN   ART  GALLERY

امید طاری فرد 
خالیِسپیددشت

نمایشگاهانفرادیعکس
گشایش:6بهمن1396
پایان:17بهمن1396

Omid Tari Fard
White emptiness of the plain

Solo Photo Exhibition 
Opening: 26 Jan 2018

End: 6 Feb 2018
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نمایشگاه گروهی نقاشی
گشایش:27بهمن1396
پایان:6اسفند1396

Group Painting Exhibition 
Opening: 16 Feb 2018

End: 27 Feb 2018
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علیرضا معصومی
نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:13بهمن1396
پایان:4اسفند1396

Alireza Masoumi
Solo Painting Exhibition 

Opening: 2 Feb 2018
End: 23 Feb 2018

No.16, Barforoushan 
Alley, Iranshahr St

 Karimkhan Blvd
Tel: +98[21] 88326689

Fax: +98[21] 88343947
Fri: 4 – 8 pm

Sun to Thu: 11 – 8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays.

خیابان  ایرانشهر، کوی برفروشان 
شماره 16، رو به روی خانه هنرمندان

تلفن: 88326689
فکس: 88343947

سـاعات بـازديـد: جـمعه 4 تا  8
یـکشنبه تـا پـنجــشنبه  11 تا  8
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
www.assarartgallery.com ASSAR  ART  GALLERY
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No.3, Second Alley
Golestan St, Alikhani Blvd

Kordestan Exp 
(South of Hemat Exp.) 

Vanak
Tel: +98[21] 88031652

Sat to Fri: 4 – 8 pm 
Gallery is Closed on 

 Saturdays.

ونــک،        بــزرگــراه کــردستـان 
بـلوار  همت(،  از  )پـایین تـر 
عـلی خانی ، 20 مـتری گلستان 
12 مــتری دوم ، شــماره 3

تلفن: 88031652 
8 تا   4 بــازديـد:  ســاعـات 
گـالری شـنبه ها تعطیل است.
w w w . a r t e g a l l e r y . i r ARTE   ART  GALLERY

کسرا شریفی منفرد و الناز علیزاده
جلجتا

نمایشگاهدونفره
نقاشیوطراحی

گشایش:29دی1396
پایان:8بهمن1396

 Kasra Sharifi Monfared and
 Elnaz Alizadeh

Calvary
Tow Person Exhibition
Painting and Drwaing 
Opening: 19 Jan 2018

End: 28 Jan 2018
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علی رازقندی | ایمان صادقی
کیورتور: محمد جعفر پاکروان

متابولیسم
نمایشگاهگروهینقاشی
گشایش:13بهمن1396
پایان:20بهمن1396

Ali Razghandi | Iman Sadeghi
Curator: Mohammad Jafar 

Pakravan
Metabolism

Group Painting Exhibition
Opening: 2 Feb 2018

End: 9 Feb 2018
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یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19
)جـالل حــسینی(، شـماره 48

تلفن: 88012334
سـاعات بـازديد:   4 تا 8 عـصر
4 تا 9 شـب افـتتاحـیه ها : 
گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت.
www.afrandgallery.com

No.48, 19th St 
Jahanara St

Yousefabad Ave 
Tel: +98[21] 88012334

Fri: 4 – 8 pm
Opening: 4 – 7 pm 

Gallery is Closed on 
 Saturdays. AFRAND ART GALLERY
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  ۹۶+
نمایشگاهگروهینقاشی،عکس،حجم

گشایش:27بهمن1396
پایان:25اسفند1396

96+
Group Painting, Photo Sculpture Exhibition

Opening: 16 Feb 2018
End: 16 Mar 2018
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No.3, Amini Dead End 
Nazanin St, End of Golfam 

St, (on the right side) 
Afrigha Blvd

Tel:+98[21] 26202611
+98[21] 22054128

Fax:+98[21] 89776349
Sat to Fri: 4 –  8 pm 

Gallery is Closed on
Wednesday.

بـلوار آفـریقا، انـتهای خـیابان
گـلفام، خـیابان نازنین، بن بست 

امـینی، پالک 3
  26202611 تلفن: 22054128 | 

تلفکس: 89776349
سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر

گالری چهارشنبه ها و تعطیالت 
رسمی غیر از جمعه تعطیل است.
w w w . e l a h e . n e t ELAHE  ART GALLERY
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18 Shahin (Khedri) St.
Sanaee St.,

 Tehran, Iran 
Tel: +98[21] 88324828

Fri: 4–9 pm
Sun to Thu: 12–8 pm 

Gallery is closed on 
 Saturdays.

خـیابان سنایی، خیابان شـاهین 
)خدری(، پالک 18، طبقه ی اول

تلفن: 88324828
ساعات بازديد: جمعه 4 تا 9
یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8

گـالری شـنبه ها تـعطیل است.  
 www.ogallery.net O  G A L L E R Y

علی نصیر
بدونعنوان|آثارنقاشی)1396-1393(

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:6بهمن1396
پایان:30بهمن1396

Ali Nassir
Untitled – Paintings

 (2014–2018)
Solo Painting Exhibition

Opening: 26 Jan 2018
End: 19 Feb 2018
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No.3, Pesyan St
Moghaddas Ardebili St

Zafaraniyeh St
 Valiasr Ave
Tehran, Iran

Tel: +98[21] 26851748
Visiting Hours: 12 – 8 pm

Thu to Fri: 4 – 8 pm 

خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه
مقدس اردبیلی ، پسیان جنوبی

شماره 3
تلفن: 26851748

ســاعــات بـازديــد: 12 تا 8  
پـنجشنبه ها و جـمعه هـا  4 تا  8

www.aggalerie.com A G   G A L E R I E
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No.1
Hamid Alley Lessani st
Jebheh st Mahdiyeh st, 

Elahiyeh
Tel: +98 [21] 22607126

Fax: 22612144
Visiting Hours: 4 – 8 pm

Opening: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Saturdays. 

الـهیـه ، خـیـابـان مـهـدیــه 
خـیابان جـبهه ، کـوچه لـسانی
داخل بن بست حمید ، شماره 1

تلفن : 22607126
نمابر : 22612144

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گـشایش: 4 تا 8

گـالری  شـنبه هـا تعطیل است.
www.e1art.gallery.com e1    ART   GALLERY

نادر داوودی
نادرداوودیبایکواوکمتر
نمایشگاهانفرادیعکس
گشایش:13بهمن1396
پایان:27بهمن1396

Nader Davoodi
Nader Davoodi with one less “O”

Solo Photography Exhibition
Opening: 2 Feb 2018

End: 16 Feb 2018
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THEME GALLERY

NO.10, Zebarjad 
North Villa St

Karimkhan St.
Tel: +98 [21] 86037840 

Opening ceremony: Friday 
5 – 8 pm

 Visiting hours from 
Sat to Thu: 3 – 7pm 

خیابان کریم خان، ابتدای خیابان 
ویــالی شـمالی ، کوچه زبـرجد  

پـالک 10 
تلفن: 86037840

افتتاحیه ها: 17 تا 20 
روزهای عادی 15 تا 19 

گـــالری هـمه روزه بـاز اسـت.

نمایش گروهی آثار منتخب عکس
به مناسبت روز جهانی صرع

"زندگیزیباست"
گشایش:27بهمن1396
پایان:3اسفند1396

Opening: 16 Feb 2018
End: 22 Feb 2018
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138 کشور دنیا،روزجهانیصرع)دومیندوشنبهفوریه(راجشنمیگیرندودر
بزرگداشتاینرویدادجهانیسهیممیشوند.

امسال،انجمنجهانیصرع،برآنشدتایکمسابقهعکاسیباموضوع» زندگی 
زیباست «باهدفبزرگداشتروزجهانیصرعبرگزارنماید.

موضوع"زندگیزیباست!"بهایندلیل،گستردهدرنظرگرفتهشدتابهشرکت
کنندگان،اجازۀانتخابمعنایزندگیرابدهداینکهزندگیباوجودصرع،زیباست
؛اینکهوقتیباخانوادهیادوستان،اوقاتخوشیداریم،زندگیزیباست؛یاگاهی

طبیعتبهمانشانمیدهدکهزندگیچهقدرزیباست.
اینمسابقهدرایرانبهپیشنهادمدیریتمحترمگروهعکاسیدانشگاههنر،جناب
آقایدکترمترجمزاده،تبدیلبهیکجشنوارهملیشدوانجمنصرعایرانبرآن

شدتاتمامیآثار،عالوهبرداوریبینالمللی،داوریملینیزداشتهباشد.
داورانمحترم،جنابآقایاندکترمهدیمقیمنژاد-استادفرهادسلیمانیوسرکار

خانمکتایونقدسراداینمهمرابهعهدهگرفتند.
مسابقهدردوبخشزیر12سالوباالی12سالبرگزارشد.

بیشاز900عکساز121نفرشرکتکننده،بهدبیرخانهجشنوارهارسالشدکهازاین
تعداد،4شرکتکنندهدربخشزیر12سالقرارداشتند.

اینجشنوارهنشاندادکهعکاسان،میتوانندباثبتزیباییهایزندگیاززوایای
مختلفوبانوعنگاههایمتفاوت،بهافرادیکهمبتالبهصرعهستندیادآورشوند
کهمیتواننددرکناراینبیماری،اززیباییهایزندگیخود،محیطاطرافشانو
طبیعتلذتببرندوباداشتنروحیهایمثبت،باایناختاللمواجهشوند.عکاسان
میتوانندبهافرادمبتالبهصرعکمککردهوآنانرابهزیبادیدندعوتکنندومیل

بهزندگیرادرآنانتقویتنمایند.

ایننمایشگاهباهدفارتقاءآگاهیدرزمینهصرعوافزایشنگرشمثبتنسبتبه
اینبیماریبابزرگداشتروزجهانیصرعبرگزارمیشود.

تا 3 اسفند ۹۶ در  از 27 بهمن  این مسابقه  برگزیده  آثار 
گالری تم به نمایش در می آید. 
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No.22, Parvin Alley
 Vali-e-Asr Ave

Tel: +98 [21] 22045245
Visiting Hours:  

4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Tuesdays.

خیابان ولی عصر، روبروی جام جم
کـوچــه پـروین ، پـــالک 22

تلفن: 22045245
سـاعـات بـازدیــد:  4 تا 8                 
گالری سه شنبه ها تعطیل است .
www.whitelinegallery.com WHITE LINE GALLERY

مصطفی اکبری
کوچههایرنگی

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:6بهمن1396
پایان:16بهمن1396

Mostafa Akbari
Colorful Alleys

Solo Painting Exhibition
Opening: 26 Jan 2018

End: 5 Feb 2018
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شیده ضرابی
نادیدهها

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:20بهمن1396
پایان:30بهمن1396

Shideh Zarabi
 Unseens

Solo Painting Exhibition
Opening: 9 Feb 2018

End: 19 Feb 2018
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No14, Bashar doust Alley
Eastern Roudbar St.

 Mirdamad St.
Tel: +98 [21] 22903649 

Visiting Hours: 4 –  8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays.

شـریعتی، پایین تر از میرداماد
خـیابان کوشا، کــوچه بـدیعی
بن بست بشردوست، پالک 14

تلفن: 22903649 
سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گـالری شـنبه هـا تعطیل است. DAARGOUN  GALLERY

پرستو بابایی، پرنیان بنی کریمی
مهشید سالمتی، سپهر قاسم پور

ناهید کاوه، مروارید گودرزی، مریم 
ملیحی، فرید میرزا، روشنک میر علی

گرتهبرداری
انتخابآثار:علیرضااسماعیلی

نمایشگاهگروهینقاشی
گشایش:6بهمن1396
پایان:17بهمن1396

Prastoo Babaie, Parnian Bani Karimi
Mahshid Salamati, Sepehr Ghasem Pour, 

Nahid Kaveh, Morvarid Goudarzi
Maryam Malihi, Farid Mirza, Roshanak Mir Ali

Traced
Selector: Alireza Esmaeili
Group Painting Exhibition

Opening: 26 Jan 2018
End: 6 Feb 2018
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Apt.2, No. 4, Sousan Alley
Sepahbod Gharani st.

(to the north of Taleghani 
Junction)

 Tel: +98 [21] 88931744
Visiting Hours : 4 – 8 pm 

تهران ، میدان فردوسی ، خیابان 
سـپهبد قـرنی ، بـعد از چـهارراه 
طالقانی ،کوچه سوسن ، پالک 4

تلفن : 88931744
سـاعــات بـازيـد: 4 تا 8 عصر
www.denagallery.com DENA  ART  GALLERY

هنربان: الهام زارع نژاد 
نگین احتسابیان، فرشید پارسی کیا

پژمان رحیم زاده، الهه زارع نژاد
مجید سعیدی، سیوا شهباز، جالل

شمس آذران، محمد فدایی، نیلوفر 
قادری نژاد، مسعود قرایی، صمد 
قربانزاده، کیوان مهجور، سیاوش 

مقیمیان، فواد نیکزاد
موسیقی:فرزاد جعفرنژاد

نشست شعرخوانی و بررسی
عاشقانه های ناظم حکمت

با حضور احمد پوری 
بوسهیکلیمتبهعاشقانههایپالک4

نمایشگاهگروهیمولتیمدیا
گشایش:6بهمن1396
پایان:16بهمن1396

Curator: Elham Zarenezhad
Negin Ehtesabian,Farshid Parsikia, Pejman 
Rahimzadeh, Elahe Zarenejad,Majid Saeedi

Siva Shahbaz,Jalal shamsazaran
Mohammad Fadaei

Niloufar Qaderinejad, Masoud
 Garaei, Samad Ghorbanzadeh

keyvan Mahjoor, Siavash Moghimian
Foaad Nikzad, Music by: Farzad Jafarnejad

 * Poem reading session and discusion 
about romantic works of Nazem Hekmat, In 

Presence of Ahmad Pouri
Klimt`s Kiss for No.4romantics

Group Multi Media Exhibition
Opening: 26 Jan 2018

End: 5 Feb 2018
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احسان ارجمند
بیگورکسیا

نمایشگاهانفرادیطراحی
گشایش:27بهمن1396
پایان:2اسفند1396

Ehsan Arjmand
Bigorexia

Solo Drawing Exhibition
Opening: 16 Feb 2018

End: 21 Feb 2018



40

No.24, Asem Torabi st
 West Iranian Artists 

Forum
Tel: +98 [21] 88814390

Fax: +98 [21] 88814389 
Visiting Hours : 10 – 8 pm 

Opening : 4 – 9 pm

ضـلع شـرقی خـانه  هـنرمـندان 
خیابان عاصم ترابی ، نبش کوچه 
اردلـان ، پـالک 24  طـبـقه دوم   

تلفن : 88814390  
تلفکس : 88814389 

افـتتاحـیه: 4 تا 9 
روزهـای عـادی: 10 تا 8 شب                D I D  A R T  G A L L E R Y

نمایشگاه گروهی آثار کوچک
گشایش:6بهمن1396
پایان:17بهمن1396

Group Exhibition
Opening: 26 Jan 2018

End: 6 Feb 2018
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فریبا آقایی، معصومه احمدی
پرستو اسکندری، نازگل دهقان 

رضا رازقندی، مریم رحیمی، پریسا 
رضایی، هما شاکریان، مریم شاهرخی 

محمد فرزانه، کامران قاسمی وند 
علیرضا مرادی، مهدیس مهرجو 
نمایشگاهگروهیازهنرجویان

محسنیکرمانشاهی
نمایشگاهگروهینقاشی
گشایش:20بهمن1396
پایان:30بهمن1396

Group Painting Exhibition
Opening: 9 Feb 2018

End: 19 Feb 2018
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No.6.Beedar St
 Fereshteh St

Tel: +98 [21] 22023114
Visiting Hours:11am – 7 pm

Opening Day: 4 – 8 pm
Saturdays, Sundays 

and Public Holidays, by 
Appointment Only.

info@dastangallery.com

خـیابان فـرشته ، خـیابان بـیدار 
شماره 6

تلفن: 22023114
ساعات بازديد:  11 صبح تا  7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20
روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 
رسمی فقط با تعیین وقت قبلی

Dastan.gallery
 

DASTAN'S  BASEMENT

میر محمد فتاحی 
"یاد-آوری"

نمایشگاهانفرادی
گشایش:6بهمن1396
پایان:20بهمن1396

Mirmohammad Fattahi
"An – denken (Remembrance)"

Solo Show
Opening: 26 Jan 2018

End: 9 Feb 2018
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سرمیناز بارسقیان
آپتینازبامسئولیتمحدود

نمایشگاهانفرادی
گشایش:27بهمن1396
پایان:4اسفند1396

Serminaz Barseghian
Optinaz Co. Ltd

Solo Show
Opening: 16 Feb 2018

End: 23 Feb 2018
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نمایشگاه هشتمین دوره جایزه
عکس شید

نمایشگاهگروهیعکس
گشایش:13بهمن1396
پایان:30بهمن1396

The 8th Sheed Photography 
Award Exhibition

Group Photography Exhibition 
Opening: 2 Feb 2018

End: 19 Feb 2018

Silk Road Art Gallery-Park Laleh
Techno Ajor Building
210, Keshavarz Blvd

Tel: +98 [21] 88977148
Sun To Fri: 4 –  8 pm
Gallery is Closed on 

Saturdays.

بلوار کشاورز، بین خیابان وصال 
آجـر  تـکنو  قـدس، سـاخمان  و 

پالک 210، طبقه 4
تلفن: 88977148

ساعات بازدید: یکشنبه تا جمعه 
4 تا 8

گـالری شـنبه هـا تعطیل است.  SILK ROAD    GALLERY
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No3. Noshahr alley. 
Iranshahr st.

Tel: +98[21] 88491108
Visiting Hours : 4 – 9 Pm 

Gallery is Closed on Saturdays.

ایرانشهر ، کوچه نوشهر، پالک 3
تلفن: 88491108

ساعات بازدید : 4 تا 9 شب
گــالری شـنبه ها تعطیل است.  JALEH     GALLERY
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عاطفه خاص، الیکا زارعی
ستاره حسینی، عاطفه مهدیانی

هاجر کمیلی، فرزانه سلیمانی
کیوریتور: فرشته عالم شاه

َاِدر
نمایشگاهگروهیویدئوآرت

گشایش:6بهمن1396
پایان:14بهمن1396

Atefeh Khas, Elika Zarei
Setareh Hosseini, Atefeh Mahdiani
 Hajar Komeili, Farzaneh Soleimani

Curator: Fereshteh Alamshah
Pass Around

Group Video Art Exhibition 
Opening: 26 Jan 2018

End: 3 Feb 2018
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No. 130, Howeyzeh st.,  
Sohrevardi Ave

Tehran , Iran
 Tel: +98 [21] 88504226
Fax: +98 [21] 88513347

Visiting Hours: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Tuesdays.

خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه غربی ، نبش شهید یوسفی 

پالک 130     
تلفن: 88504226
نمابر: 88513347

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گـالری  سه شنبه  ها  تعطیل  است.
www.sareban.gallery SAREBAN  ART GALLERY

سعید رفیعی منفرد
رسالهایدربابشکوهنادانی
نمایشگاهانفرادینقاشى
گشایش:6بهمن1396
پایان:16بهمن1396

Saeed Moayerizadeh 
A Thesis on the Glory of Ignorance

Solo Paintig Exhibition
Opening: 26 Jan 2018

End: 5 Feb 2018
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اثریازمعصومهمظفری بحران
نمایشگاهگروهینقاشی

کیوریتور: سعید رفیعی منفرد
گشایش:27بهمن1396
پایان:7اسفند1396

Crisis
Group Paintig Exhibition

Curator: Saeed Rafeie Monfared
Opening: 16 Feb 2018

End: 26 Feb 2018
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No.2, Sanaei St.,13th 
Alley, Karimkhan St. 

Tel: +98 [21] 22810015
Fax: +98 [21] 22814892

Fri  5 – 10 pm
Sat to Wed: 11 am – 10 pm

Gallery closed on 
Thursdays.

خیابان کریمخان، خیابان سنایی
کوچه سیزدهم، پالک 21  

تلفن: 22810015
نمابر : 22814892

افـتتاحیه : جمعه: 5 تا 10 شب
شنبه  تا  چهارشنبه :
11 صبح  تا  10 شب

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. SAYE  ART  GALLERY

شیده شقاقی لوشکانی 
ِگره

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:13بهمن1396
پایان:18بهمن1396

Sheida Shaghaghi Loushkani
Knot

Solo Painting Exhibition
Opening: 2 Feb 2018

End: 7 Feb 2018
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رضا صمدانیان 
نمایشآثاررضاصمدانیان
نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:20بهمن1396
پایان:30بهمن1396

Reza Samadanian
Reza Samadanian Art 

Works Exhibition
Solo Painting Exhibition

Opening: 9 Feb 2018
End: 19 Feb 2018
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No.11, 4th St., Vozara St.
Tel: +98 [21] 88711305

+98 [21] 88102422
Fri :  4  –  8  pm 

Sat To Thu : 7 – 11 pm 
Gallery is Closed on Mondays.

خیابان وزرا، کوچه چهارم، پالک 11
تلفن : 88711305 | 88102422

سـاعات بـازيد: جمعه ها 4 تا 8 
هر روز از ساعت 11 صبح الی 7 عصر
گـالری دوشنبه  ها تـعطیل است.
www.seyhounartgallery.com SEYHOUN ART GALLERY

آموزش مریض شدن تضمینی
 در 12 جلسه!

دکتر متخصص: بزرگمهر حسین پور
بهمناسبترونماییتقویمسال١٣٩7

خیریهبهنامدهشپور
نمایشگاهانفرادیکاریکاتور

گشایش:11اسفند1396
پایان:16اسفند1396

Teaching how to get sick
Guaranteed in 12 sessions! Specialist

 doctor: Bozorgmehr Hosseinpour
on the occasion of Behnam Daheshpoor 

Charity's calendar of year 1397
Solo Cartoon Exhibition

Opening: 2 Mar 2018
End: 7 Mar 2018
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No.24, Sinaei Alley
Keihan St, Moghadas 

Ardebili Ave
Tel: +98[21] 22174346

Fax: +98[21] 88711305
Visiting Hours: 4 - 8 pm

Sat to Thu: 11 – 7 Pm
Gallery is Closed on 

Mondays.

خیابان مقدس اردبیلی،  خیابان 
کیهان کوچه سینایی ، پالک 24

تلفن : 22174346   
تلفکس : 88711305 

ساعات بازيد : جمعه ها 16 تا 20
شنبه تا پنجشنبه 11 صبح تا 7 عصر
گالری  دوشنبه  ها  تعطیل است.
www.seyhounartgallery.com SEYHOUN 2 ART GALLERY

افشین باقری، علی اسماعیل لو
داوود تیموج، احسان نصری ، فرشاد

آل خمیس، هما حسینیان، کتایون
واال منش، مریم زینعلیان، پارسا 

حسین پور، پیام فیروزی 
زمستان96،نمایشگاهاول
گالریسیحون2باهمکاری

زرتشترحیمی
نمایشگاهگروهینقاشی
گشایش:13بهمن1396
پایان:25بهمن1396

Afshin Bagheri, Ali Esmaeillou
Davood Teymouj, Ehsan Nasri

Farshad Ale Khamiss, Homa 
Hosseinian, Katayoun
 Valamanehs, Maryam 

Zeynaliyan, Parsa Hosseinpour
Payam Firouzi

Winter 96, First Exhibition
Group Painting Exhibition

Opening: 2 Feb 2018
End: 14 Feb 2018
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میـرداماد ،  نـرسیده به شـریعتی 
رودبـار غـربی )جـنوبی( ، کـوچه 

کاووسی ، پالک 27
تلفن : 22221944

نمابر: 22270051
ساعات بـازيد: 4 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 8:30 
گـالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.shalmanartgallery.com SHALMAN  ART GALLERY

بهنوش نجات
اثیر

نمایشگاهانفرادینقاشی

گشایش:6بهمن1396
پایان:11بهمن1396

Behnoush Nejat
Ether

Solo Painting Exhibition
Opening: 26 Jan 2018

End: 31 Jan 2018
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سارا بیگلری
نمایشگاهانفرادینقاشی

گشایش:27بهمن1396
پایان:2اسفند1396

نفیسه مهاجرپور
دیگرگونی

نمایشگاهانفرادینقاشی

گشایش:13بهمن1396
پایان:18بهمن1396

Sara Biglari
Solo Painting Exhibition

Opening: 16 Feb 2018
End: 21 Feb 2018

Nafiseh Mohajerpour
Metamorphosis

Solo Painting Exhibition
Opening: 2 Feb 2018

End: 7 Feb 2018
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No.5, Salmas Sq
Golha Sq, Fatemi Sq

Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 88008676
Fax:+98 [21] 88027181

Fri to Wed: 4 – 8 pm 
Gallery is Closed on 

Thursdays.

مـیدان فـاطمی ، مـیدان گـلها  
مـیدان سلماس ، جنب پاسارگاد  

شمـاره  5
تلفن: 88008676

تلفکس:  88027181
سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.azadartgallery.com AZAD   ART  GALLERY

سپیده نور محمدی منش
گوشتخوار

نمایشگاهانفرادینقاشی،مجسمه
گشایش:27بهمن1396
پایان:8اسفند1396

Sepideh Normohammadi Manesh
Carnivorous

Solo Painting
 Sculpture Exhibition

Opening: 16 Feb 2018
End: 27 Feb 2018



59



60

Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34

 Tel: +98 [21] 22541589
Visiting Hours: 4 – 8 pm

Opening: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Thurdays.

دروس، خیابان شهید کماسایی
شماره 34

تلفن: 22541589
سـاعـات بـازديـد: جـمعـه تا 

چـهارشـنبه 4 تا 8 عـصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .
www.golestangallery.com GOLESTAN      GALLERY

الهه قدس   
نمایشگاهنقاشی

گشایش:4اسفند1396
پایان:9اسفند1396

Elaheh Ghods 
Painting Exhibition

Opening: 23 Feb 2018
End: 28 Feb 2018
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تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد
طرحوساختزیور

گشایش:11اسفند1396
پایان:16اسفند1396

Toktam Fazel  and Bahram Dashtinejad  
Jewellery Design

Opening: 2 Mar 2018
End: 7 Mar 2018
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 No.7, Sina Alley
East Pirouz Alley.

 Farzan St, Naji Alley
Zafar Avenue, North 
Modarres Highway 
Mina Blv., Zafar St.

Tel: +98 [21] 26409567- 8
Visiting: Sun to Thu,12 – 6 pm

Fridays: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Saturdays.

اتـوبان مـدرس شـمال، خیابان
ظـفر، کوچه ناجی،  خیابان فرزان
کـوچه پیروز شرقی، کـوچه سـینا 

پالک 7
تلفن : ٨ - ٢٦٤٠٩٥٦7

روزهای بازدید: یکشنبه تا پنج شنبه 
از ساعت ١٢ تا ٦ عصر

جمعه ها از ساعت ٤ تا ٨ شب
گـالری شـنبه ها تـعطیل است. KNACK ART GALLERY
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No.33, Delaaram Ave
Roshanayee St., 

Gheytareyeh
Tel: +98 [21] 22399587

 +98 [21] 22677459
Visiting Hours: 2 – 8 Pm

Opening: 4 – 9 Pm
Gallery is Closed on Saturdays.

خـیابان قـیطریه ، ضلع جنوبی 
پـارک، خیابان روشنایی، کـوچه 
دالرام، پـالک 33، زنـگ سـوم
تلفن: 22399587 | 22677459
سـاعـات بـازدیـد: 3 تا 8 عصر
افـتتـاحـیه هـا: 4 تا 9 شـب
گـالری شـنبه ها تـعطیل است. NEGAR ART GALLERY

آوید صالح راستین
نمایشگاه گردان : یلدا جمالی   

آنیكیدیگر
نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:6بهمن1396
پایان:11بهمن1396

Avid Saleh Rastin
Curator: Yalda Jamali

The Other One
Solo Painting Exhibition

Opening: 26 Jan 2018
End: 31 Jan 2018

بصیرا بلبلی    
آتروفی

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:13بهمن1396
پایان:18بهمن1396

Basira Bolboli
Atrophy

Solo Painting Exhibition
Opening: 2 Feb 2018

End: 7 Feb 2018
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گروهی شامل هنرمندان پیشکسوت
و هنرمندان جوان منتخب گالری     
دومینسالگردتاسیسسگالرینگر

نمایشگاهگروهینقاشی
گشایش:20بهمن1396
پایان:26بهمن1396

مانا کازرانی         
پریشانی

نمایشگاهانفرادینقاشی
گشایش:27بهمن1396
پایان:2اسفند1396

Masters and Selected 
young artists  

The Second Anniversary of 
Negar Art Gallery Foundation 

Group Painting Exhibition
Opening: 9 Feb 2018

End: 15 Feb 2018

Mana Kazerani
Distress

Solo Painting Exhibition
Opening: 16 Feb 2018

End: 21 Feb 2018
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VALI   ART  GALLERY

مـیـدان ونـک ، خـیابان خدامی
شـمـاره  72

تلفـن: 88047698 
فکس: 88043687

سـاعـات بـازديـد:  4 تا 8  عصر
گالری روزهای شنبه تعطیل است.

No. 72, ShahidKhoddami 
(BijanSt.) Vanak Sq.

Tel: +98 [21] 88047698
Fax: +98 [21] 88043687

Sun To Fri: 4 – 8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays. www.valiartgallery.com

حامده مشیتی
خطکشان

نمایشگاهانفرادینقاشیخط
گشایش:27بهمن1396
پایان:20اسفند1396

Hamedeh Mashiyati 
Khatkeshan

Solo Calligraphy Exhibition
Opening: 16 Feb 2018

End: 11 Mar 2018
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خیابان مطهری ، خیابان میرعماد 
کــوچــه دوازدهــم ، پـالک 11  

تلفن: 88513933
سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عـصر 
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
www.vistaartgallery.com

No.11, Twelfth street, Mir 
Emad Ave. Tehran  

Tell: +98 [21] 88513933
Sun to Fri: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Saturdays. VISTA ART GALLERY
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HEPTA ART GALLERY

ایـرانـشهر، ضـلع غـربی خـانه 
هـنرمـندان، بـعـد از شــاداب

بـن بـست نـیکوشهر، پـالک 3 
تلفن: 88309940 

یـکشنبه تا چـهارشنبه: 11 تا 8
پـنجـشنبه و جـمـعه: 4 تا 8

گـالری شـنبه ها تعطیل است.
www.heptagallery.com

No.3, Nikooshahr
 Deaddened

 Iranshahr St.,
 Karimkhan St.

Tell: +98 [21] 88309940
Sun - Wed: 11– 20
Thu & Fri : 16 – 20

Gallery is Closed on 
Saturdays.
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صبا مهاجرپور | فرناز مزین
خفتگیابدی

نمایشگاهدونفرهکالژواینستالیشن
گشایش:20بهمن1396
پایان:2اسفند1396

Saba Mohajerpour | Farnaz Mozayan 
Eternal Hibernation

Duo Exhibition Collage and Installation 
Opening: 9 Feb 2018

End: 21 Feb 2018
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No.12, Naeemi st, North 
Mirzaye 

Shirazi Ave
Tehran Iran.

Tel: +98 [21] 88706984
Sun To Fri: 3 – 8 pm 

Opening: 4 – 8 pm
Gallery is closed on 

Saturdays.

خیابان مطهری ، میرزای شیرازی 
شمالی ، کوچه نعیمی ، پالک 12

تلفن : 88706984
سـاعات بازيد :یکشنبه تا جـمعه 

3 تا 8 
افـتتاحـیه: 4 تا 8    

گـالری  شـنبه  ها  تـعطیل است .
www.hoorartgallery.com HOOR   ART   GALLERY
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No. 8, 5th Alley, Koohenoor 
St. Motahari ave

Tel: +98 [21] 88731403
Fax: +98 [21] 88732659

Sat to Fri: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Thursdays.

خـیابان مطهری، کوه نور، کـوچه 
پـنـجـم ،  شـمـاره 8

تلفـن: 88731403
 فکس: 88732659

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصـر
گالری  پنجشنبه     ها  تعطیل است .
w w w . 7 s a m a r . c o m 7 SAMAR     GALLERY
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سمانه صبوری
نمایشگاهانفرادیعکاسی
گشایش:27بهمن1396
پایان:2اسفند1396

Samaneh Sabouri
Solo Photography Exhibition

Opening: 16 Feb 2018
End: 21 Feb 2018
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W

  

خانه ی هنرمندان ایران
بلند داستانی ( ساعت18-21(

سال کارگرداننام فیلمتاریخ و روز
ساخت

زمان کشور
فیلم

زبان فیلم

دوشنبه 96/10/4 
چهار روز با سینمای کره جنوبیتا پنجشنبه 96/10/7

دوشنبه 
96/10/11

مستاجر
)The Tenant(

رومن 
12۵ فرانسه1976پوالنسکی

فرانسویدقیقه

دوشنبه 
96/10/18

تس
)Tess(

رومن 
انگلیس و 1979پوالنسکی

فرانسه
 186
انگلیسیدقیقه

دوشنبه 
96/10/2۵

گوست رایتر
)The Ghost 

Writer(
رومن 

انگلیس، فرانسه 2010پوالنسکی
و  آلمان

 128
انگلیسیدقیقه

دوشنبه 
96/11/2

پیانیست
)The Pianist(

رومن 
انگلیس، فرانسه، 2002پوالنسکی

آلمان و لهستان
 1۵0
دقیقه

انگلیسی، 
فرانسوی، آلمانی 

و لهستانی

دوشنبه 
96/11/9

کشتار
)Carnage(

رومن 
اسپانیا، فرانسه، 2011پوالنسکی

انگلیسی79 دقیقهآلمان و لهستان

دوشنبه 96/11/23
سینما و نقاشی با همکاری پلک تهرانتا پنجشنبه 96/11/26

جمعه 96/11/27 
مروری بر آثار سی و ششمین جشنواره ی فیلم فجرتا دوشنبه 96/11/30

دوشنبه 
96/12/7

وانیا در خیابان 42
)Vanya on 42nd 

Street(
انگلیسی119 دقیقهآمریکا1994لویی مال

دوشنبه 
96/12/14

محاکمه
)The Trial(1962اورسن ولز

فرانسه
 ایتالیا و آلمان

 118
انگلیسیدقیقه

دوشنبه 
96/12/21

خون به پا خواهد 
شد

)There Will Be 
Blood(

پل توماس 
1۵8 آمریکا2007اندرسون

انگلیسیدقیقه

 

فیلم  هـای غیـر ایرانـی بـه زبـان اصلی و
 با زیرنویس فارسـی نمایش داده می شـوند

   برای عضویت در برنامه های زمستان 96 
سینماتک خانه ی هنرمندان ایران به سایت 
تیوال یا به صورت حضوری به واحد سینماتک 
مراجعه فرمایید.                       88317486

  مهلت ثبت نام: 1 دی ماه تا  15 دی

مانند  خاص  برنامه های  از  استفاده   
پخش منتخب آثار جشنواره  فیلم فجر و... 

ویژه ی اعضای سینماتک است.

  هنرمندان عضو خانه ی سینما، اعضای 
انجمن منتقدان، خبرنگاران و دانشجویان 

برای عضویت شامل تخفیف هستند.

www.tiwall.com :آدرس سایت تیوال  
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جـدول بـرنامه های زمستان96
ویژه رومن پوالنسکی واقتباس
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زمان فیلمکشورسال ساختکارگرداننام فیلمتاریخ نمایشروز نمایش
زبان فیلمساعت شروع فیلم(دقیقه)

زیرنویس فارسی- اصلی 16615رومانی2016کریستی پوئیو سیرانوادا 96/10/03یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 14616رومانی2009کار گروهی به سرپرستی کریستین مونجیو حکایت های سال های طالیی 96/10/05سه شنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 8517رومانی2006کورنلیو پرومبیوشرق بخارست 96/10/10۱۲:۰۸یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 14716رومانی2005کریستی پوئیو مرگ آقای الزارسکو 96/10/13چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 11417رومانی2009کورنلیو پرومبیوپلیس،صفت 96/10/17یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 15016رومانی2012کریستین مونجیوبر فراز تپه ها 96/10/20چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 9117رومانی2006رادو مونتین کاغذ آبی خواهد بود 96/10/24یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 10517رومانی2015رادو جود آفریم 96/10/27چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 10717رومانی2013کالین پتر نتسر ژست بچه 96/11/01یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 12716:30رومانی2016کریستین مونجیوفارغ التحصیلی 96/11/04چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 13516:30تایوان2013تسای مینگ لیانگسگ های ولگرد96/11/15یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 9017کره2013هونگ سانگ سوهه وان دختر هیچ کس96/11/18چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 8817کره2013هونگ سانگ سوسونهی ما96/11/25چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 10117تایلند2006آپیچاتپونگ ویراستاکولسندرم ها و یک قرن96/11/29یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 10816تایلند2010آپیچاتپونگ ویراستاکولعمو بونمی زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد96/12/02چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 22714فیلیپین2016الو دیاززنی که رفت96/12/06یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 9416:30آمریکا، ایتالیا، بلژیک2013روبرتو مینِروینیدل بی قرار را آرامی ده96/12/09چهارشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 7916:30آمریکا2012 اَلن برلینرپسر دایی مادرم96/12/13یکشنبه

زیرنویس فارسی- اصلی 9416:30بریتانیا2010سلیو بارنارددرختستان96/12/16چهارشنبه

آلمان، هلند، 2011ویکتور کوساکُفسکیزنده باد قطرنشینان96/12/20یکشنبه
آرژانتین و شیلی

زیرنویس فارسی- اصلی 10417

زیرنویس فارسی- اصلی 7817مکزیک، کانادا و هلند 2010نیکوالس پِرِداتابستان جالوت96/12/23چهارشنبه

.عالقمندان جهت استفاده از برنامه های سینماتک می توانند به آدرس خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله، موزه هنرهای معاصر مراجعه نمایند
. مراجعه نمایندwww.tiwall.comعالقمندان جهت تهیه بلیت به سایت 
88955753: تلفن تماس

(96زمستان )برنامه دوره ی پنجاهم سینماتک موزه ی هنرهای معاصر تهران 

مروری بر موج نوی 
سینمای رومانی

به کوشش محمد وحدانی )
(24و با همکاری ماهنامه ی 

غیر داستانی های خالق
به کوشش  محمدرضا )

(فرزاد

آهسته با شرق

از هشتم تا یازدهم بهمن هفته ی فیلم لهستان برگزار خواهد شد

عالقمندان جهت استفاده از برنامه های سینماتک می توانند به آدرس خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله، موزه هنرهای معاصر مراجعه نمایند.

برای تهیه بلیت به سایت                                  مراجعه نمایید.

تلفن: 88۹55753

 www.tiwall.com
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Drawing Museum | 
         موزه طراحی 

Drawing Museum  
         موزه طراحی 

شِب 





1.موزه هنرهای معاصر تهران: خيابان کارگر شمالی، جنب پارک الله | تلفن: 89۵196۵8

2.آب/ انبار: هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور، خاقانی، روشنمنش، شماره 2 | تلفن: 88860703

3.آتبین: خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شمار ه 42 | تلفن: 26210395

4.اثر: خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان، شماره 16 | تلفن: 88326689

5.آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار علیخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3 | تلفن: 880316۵2

6.آریا: خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرین، شماره 10 | تلفن: 88716401

7.آیه: خیابان آزادی،بـعد از خـوش شـمالی، نـبش کـوچه کامیاران، دانشگاه سوره | تلفن: 66358953

8.افرند: یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19 )جالل حسینی(، شماره 48 | تلفن: 88012334

9.الهه: بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام)سمت راست(، بن بست امینی، شماره 3 | تلفن: 26202611

10.امکان: میـدان هفت تیـر،کوچـه آقامحمدی،پالک 77 | تلفن: 88824520

11.ای.جی: خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیبان مقدس اردبیلی، پسیان جنوبی، شماره 3 | تلفن: 26851748

12.ایرانشهر: خیابان کریمخان، خیابان عضدی) آبان جنوبی (، خیابان سپند،شماره 3 | تلفن: 86036944

13.ایوان: الهیه،خیابان مهدیه،خیابان جبهه،کوچه لسانی،داخل بن بست حمید،شماره 1 | تلفن: 22607126

14.تم: خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ویـالی شـمالی،کوچه زبـرجد، پـالک 10 | تلفن: 86037840

 15.بهنام دهش پور: خیابان شهیدلواسانی)فرمانیه غربی(، روبروی مدرسه بوعلی،کوچه شهید جباریان )فروردین

  سابق( کوچه مسجدی،کوچه مرمری، پالک 13 | تلفن: 22208797-111

16. گالری 26 : خیابان فرمانیه )لواسانی(شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمانپور، ظهیر، پالک 26، واحد   3  |  تلفن : 22287547

17.جرجانی: خیابان ولیعصر، باالتر از فرشته، خیابان خیام، شماره 4، زنگ 1 | تلفن: 22668740

18.خط سفید: خیابان ولیعصر، رو به روی جام جم،کوچه پروین، پالک 22 | تلفن: 22045245

19.دارگون: شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، کوچه بدیعی، بن بست بشردوست، پالک 14 | تلفن: 22903649

 20.دبلیو صفر یک:  هفت تیر ، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور خیابان خاقانی ،بعد از کوچه طبرسی نبش

کوچه روشن منش، پالک 28 | تلفن: 09356040055

21.دید: ضلع شرقی خانه  هنرمندان، خیابان عاصم ترابی ، نبش کوچه اردالن ، پالک 24 ، طبقه دوم | تلفن: 88814390

22.دنا: سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پالک 4 | تلفن: 88931744

23.دستان + 2: خیابان فرشته،پالک 82 | تلفن: 26202419

24.زیرزمين دستان: خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6 | تلفن: 22023114 

25.راه ابریشم: خیابان شهید لواسانی، بین کامرانیه و دزاشیب، شماره 103 | تلفن: 22727010

26.راه ابریشم: پارک الله: بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، شماره 210 | تلفن: 88977148

27. ژاله: ایرانشهر ، کوچه نوشهر ، پالک 3 | تلفن: 88491108

28. ساربان: خیابان سهروردی شمالی،خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی،پالک130 | تلفن: 88504226

29. سایه: خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پالک 21 | تلفن: 22810015



30. سیحون: خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 11 | تلفن: 88711305

31. سیحون 2: مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، کوچه سینایی، شماره 24 | تلفن: 22174346

 32. شماره شش: خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره2، واحد 1 | تلفن: 88346029

33. شلمان: میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، شماره 27 ، واحد 1 | تلفن: 22221944

34. طراحان آزاد: میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5 | تلفن: 88008676

  35. فرشته: شريعتی، پایین تر از پل صدر جنب شهركتاب فرشته، شماره 1671 | تلفن: 22608109

36. فرمانفرما: خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی 2 | تلفن: 88316977

37. گلستان: دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 | تلفن: 22541589

  38. ماه: خیابان آفریقا، بلوار گلستان،پالک 26 | تلفن : 22045879 /22026037

  39. ماه مهر: خیابان آفریقا،  کوچه نیلوفر، پالک 7 | تلفن : 22013178  

   40. مژده: سعادت آباد، خيابان عالمه شمالی، خيابان 18 شرقی، پالک27، زنگ 1 | تلفن: 22067442

41. محسن: بزرگراه مدرس شمال، ظفر شرقی، ناجی، فرزان، نوربخش، بلوار مینای شرقی، شمار ه  42  |  تلفن: 22255354  

42. مهروا: کریمخان زند، خیابان شهید عضدی )آبان جنوبی(، شماره 38 | تلفن: 88939046 | 88939047

42. نگاه: خیابان مطهری، خیابان جم ) فجر ( خیابان غفاری، پالک 64 | تلفن : 88493141  

43. نگر: خیابان قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دالرام، پالک 33، زنگ سوم | تلفن: 22677459

44. والی: میدان ونک، خیابان خدامی، شماره 72 | تلفن: 88047698

45. ویستا: خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، شماره 11 | تلفن: 88513933-4

46. هپتا: ایرانشهر، ضلع غربی خانه هنرمندان، بن بست نیکوشهر، پالک 3، زنگ اول | تلفن: 88309940

47. هور: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شمار ه 12 | تلفن: 88706984

48. هفت ثمر: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 | تلفن: 88731403

49. تیاتر باران: خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی پالک 292 | تلفن: 66176825 | 66176812

50. تماشاخانه دا: میدان فاطمی، خیابان جهان مهر، پالک26 | تلفن: 88016074

51. تماشاخانه دراما: خیابان فلسطين جنوبی،خیابان لبافی نژاد،كوچه زحل،بن بست اول، پالک2، طبقه 1  |  تلفن: 66176802

52. تماشاخانه سه نقطه:  بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش مرتضی زاده، شماره  12 |  تلفن: 88952440

 53. تماشاخانه فانوس: ضلع شمال شرقی میدان هفت تیر، جنب فروشگاه یاس، کوچه آذری، پالک 25 | تلفن: 88319270

54. مکتب تهران: خیابان آبان جنوبی، کوچه کیوان، پالک 8 | تلفن: 88891512

55.تماشاخانه موج نو: خیابان شریعتی، خیابان میرداماد،خیابان رودبارشرقی)شمالی(، پالک۵7 | تلفن: 22224۵18

56. بنیاد الجوردی: کریمخان، نجات الهی)ویال(، سپند شرقی، پالک 20، ساختمان 32 | تلفن: 88921744

57. خانه هنرمندان ایران: خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان | تلفن: 883104۵7

58. سینمای هنر و تجربه:  خیابان دکتر فاطمی غربی، نرسیده به سیندخت، روبروی بیمه ایران، پالک 224

59. پردیس چارسو: ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و حافظ | تلفن: 66724444









 88193266 
www.houmancharity.org

زمان 8 و 9 بهمن ماه 96

از ساعت 17 الی 20 -گالری آریانا / 

الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی

ابتدای خیابان فرشته
















