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 نمایشــگاه انفرادی" زهرا ایمانی" با عنوان نخ ناکوک

خیابان ویال )نجات الهی(،  کوچه خســرو،  پالک ۴۶  

12 تــا 30 خردادماه 9۶ در گالری اُ
ـ  پنجشنبه 12 تا ۸ ســاعات بازید : یکشنبه 

ـ  گالری شنبه ها تعطیل است   جمعه ۴ تا 9 



با تشکر از همـراهی شما عزیزان اولین کتاب سال پیش نگاه آرشیوآثارتمام

هنـرمندانی ست که در سال 139۴ توسط گالری های خود معرفی شده اند.
برای تهیه این کتاب با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید :

۸۸5۶920۸  -  ۸۸5۶5۴25



با تشکر از همـراهی شما عزیزان اولین کتاب سال پیش نگاه آرشیوآثارتمام

هنـرمندانی ست که در سال 139۴ توسط گالری های خود معرفی شده اند.
برای تهیه این کتاب با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید :



[TMOCA]
Park Laleh

 North Kargar St.
Tel: +98 [21] 89519658
Visited Hours: Sun-Thu

10 - 7 PM
Fri: 3 - 7 Pm

خیابان کارگر شمالی ، جنب 
پارک الله ، موزه هنرهای معاصر

تلفن:  89519658
ساعات بازدید : یکشنبه تا 

پنجشنبه از ساعت 10 صبح تا 19
جمعه ها : 15 تا 19

TEHRAN MUSEUM OF
CONTEMPORARY Art

ثار گنجینه در موزه هنرهای معاصر تهران
آ
نمایش منتخبی از ا

ثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از روز سه شـنبه 17 اسفدماه از ساعت17 در موزه هنرهاي 
آ
منتخبی از ا

ید.
آ
معاصر تهران به نمایش در می ا

ثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از روز 17 اسفند ماه از ساعت 17 با حضور 
آ
ا  مراسم افتتاح نمایشگاه منتخبی از 

هنرمندان ، استادان هنرهای تجسمی ، مقامات فرهنگی وهنری و ... برگزار می شود.
ثار هنرمندان ایرانی از جمله ؛بهمن محصص،جواد حمیدی،سهراب سپهری ،منصور قندریز،حسین 

آ
در این نمایشگاه 30 اثر از ا

زنده رودی،محسن وزیری مقدم ،مسعود عربشاهی،مارکو گریگوریان، منیر فرمانفرماییان،مهدی حسینی،غالمحسین نامی، 
ید.

آ
پرویز تناولی،ابوالقاسم سعیدی فریده الشایــی ،بهجت صدر و ... به نمایش در می ا

ثار هنرمندان خارجی از جمله؛جکسن پوالک، پل گوگن ،کیس وان دونگن، ماکس 
آ
همچنین در این نمایشگاه 30 اثر از ا

ارنست، پابلو پیکاسو ، واسیلی کاندینسکی، ویلم دکونیک،پیر سوالژ، مارک روتکو، فرانتس کالین،اندی وارهول،جاسپر 
د رینهارت، روی لیختن اشتاین و .... به نمایش گذاشته می شود.

آ
جونز، روبرت مادرول، فرانسیس بیکن، ا

وری می شود ؛این نمایشگاه تا اواخر خرداد ماه 1396 ادامه دارد. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند  
آ
یاد ا

روزهای یکشنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 10 صبح تا 7 عصر ، جمعه ها از ساعت 3 تا 7 عصر ، به جز شنبه ها و 
تعطیالت رسمی به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 تماس 

حاصل کنند.









 10 سال پیش فکر تاسیس گالری ویستا در ذهن من آغاز شد و بعد از طرح پرسش های متعدد تالش شد تا این گالری 

سخنان پریسا پهلوان مدیر گالری ویستا در خصوص جایزه ویستا و همزمانی  آن با چهارمین سال فعالیت گالری  :

مراسم اهدای نخستین جایزه هنر معاصر ویستا

 پاسخی به چرایی هایی باشد که درباره هنر معاصر پیش آمده است. او ادامه داد: ما تالش کردیم با شفافیت و صمیمیت

 در کنار هنرمندان باشیم و بستری را برای حمایت ایجاد کند تا به نحوی شایسته، آثار هنرمندان عرضه شود و در

خدمت هنر ایرانی باشد. ظهور نسل جدید هنرمندان و گسترش رسانه های جدید این فضا را ایجاد کرده که با لحن 

 جدیدی و فضای بصری رو به رو باشیم.  برای همین چشم انداز جایزه ویستا این است که بتوانیم به ایده هنرمند

 در هنر معاصر و بر اساس فراخوان جایزه بدهیم.

 این مراسم عصر یکشنبه ۸ اسفندماه 95 در تاالر فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد.

" مرتضی عرب خزائلی" نخستین جایزه هنر معاصر ویستا را از آن خود کرد.



 10 سال پیش فکر تاسیس گالری ویستا در ذهن من آغاز شد و بعد از طرح پرسش های متعدد تالش شد تا این گالری 

سخنان پریسا پهلوان مدیر گالری ویستا در خصوص جایزه ویستا و همزمانی  آن با چهارمین سال فعالیت گالری  :

 پاسخی به چرایی هایی باشد که درباره هنر معاصر پیش آمده است. او ادامه داد: ما تالش کردیم با شفافیت و صمیمیت

 در هنر معاصر و بر اساس فراخوان جایزه بدهیم.

" مرتضی عرب خزائلی" نخستین جایزه هنر معاصر ویستا را از آن خود کرد.

سن کمترین هنرمند حاضر 22 سال و مسن ترین فرد 57 سال بود و بیشتر طرح ها در زمینه چیدمان، نقاشی، ویدئوآرت

در ارتباط بودند تا در نهایت 150 طرح به دبیرخانه رسید که 110 طرح برای بانوان و باقی طرح ها برای آقایان بود.

هنرمندان باید پروپوزال ایده خود را ارائه می دادند و فرآیند طوالنی را طی می کردند. خیلی از دوستان در این مدت با ما

عکس و مدیاهای دیگر هنری بود.

اعتبار یک جایزه به هیئت داوران آن است و از طرفی دیگر هدف گالری ویستا برای دوره های بعد پایه گذاری دو نوع تقدیر

 است. یک پیشکسوتانی که اولین گام را برای هنر معاصر برداشتند و دوم افرادی که با نگاه ویژه در حوزه های مطبوعاتی

بر روند تاثیرگذاری هنر معاصر نقش داشتند.



مدیر گالری ویستا: پریسا پهلوان











مجموعه داران، شرکت ها و بنگاه های مالی و گالری ها کم کم باید به اهمیت هنر معاصر و اهمیت فکر و ایده فارغ از

 گرفته است به عنوان یک حامی در پیشرفت اجرای آثار هنری نیز تاثیرگذار است و باید از این حرکت ها تشکر کرد.

گالری در واقع یک بنگاه اقتصادی است و این که یک گالری به ایده اهمیت داده است و برای آن جایزه ای را در نظر

سود فکر کنند و این جایزه باید الگویی برای نهاد دولتی شود.

این حرکت نیازمند نقد و ایده های جدید است و همان طور که در برابر ایده ها انعطاف داشتیم ما امیدواریم با استقبال از این 

حرکت بار دیگر هنرمندان با ایده های خود در کنار گالری باشند و به این حرکت ویژه رونق ببخشند. بر اساس شرایط

فراخوان و داوری و به دلیل این که آثار همگی در یک سطح بودند ما به امتیازدهی بسنده کردیم  و در نهایت طرحی که

بیشترین امتیاز را آورده بود برگزیده شد.

بهنام کامرانی







No.42
Khakzad St

Touraj St
South of 

Parkway Crossing
Vali-e-asr Ave

Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 26210395

Sat to Fri: 4  – 9 pm 

خیابان ولیعصر 
 جنوب چهارراه پارک وی

 انتهای کوچه تورج
 کوچه خاکزاد، شماره ۴2

تلفن: 2۶210395
ساعات بازدید: ۴ تا 9

گالری همه ی روزها باز است.
www.atbingallery.com ATBIN   ART  GALLERY

رضا رزم
پیروزی سزان

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  9 خرداد  1396

Reza Razm
Cézanne's triumph

Solo Painting Exhibition
Opening: 19 May 2017

End: 30 May 2017





No. 10
Zarrin Alley

Next to the Beheshti Ave 
Vali - e - Asr St  
Tehran, Iran

Tel: +98 [21] 88727083
+98 [21] 88716401

Sat to Thu: 2 – 8 pm 
Opening & Fridays: 4 – 8

خیابان ولی عصر
 باالتر از  سه راه دکتر بهشتی

کوچه زرین، شماره 10
تلفن: ۸۸7270۸3/ ۸۸71۶۴01

ساعات بازدید:    2 تا  ۸
افتتاحیه و جمعه ها:   ۴ تا  ۸
گالری همه ی روزها باز است.

ariagallery-artclasses.com ARIA   ART  GALLERY

فرهاد  فروتنیان
نمایشگاه  انفرادی طراحی های چوبی و نقش

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  10 خرداد  1396

Farhad Foroutanian
Solo Design Wooden and Role Exhibition

Opening: 12 May 2017
End: 31 May 2017



نسرین  نجفی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  19 خرداد  1396
پایان:  29 خرداد  1396

Nasrin Najafi
Solo Painting Exhibition

Opening: 9 June 2017
End: 19 June 2017



یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19
)جالل حسینی(، شماره 48

تلفن: 88012334
ساعات بازدید:   4 تا 8 عصر

افتتاحیه ها : 4 تا 9 شب
گالری شنبه ها تعطیل است.

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    GALLERY

گیتا  مه
"ما مسافرین زمین هستیم.

نه مزاحمین..."
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  28  اردیبهشت  1396
پایان: 12 خرداد  1396

Gita Meh
 "We Are Travelers on Earth

 Not Wreckers..." 
 Solo Painting Exhibition

Opening: 18 May 2017
End: 2 Jun 2017





No.3, Amini Dead End 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.

بلوار آفریقا،  انتهای خیابان
 گلفام، خیابان نازنین

بن بست امینی، پالک 3
تلفن: 22054128 -  26202611  

تلفکس: 89776349
ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر

گالری چهارشنبه ها و تعطیالت 
رسمی غیر از جمعه تعطیل است .

www.elahe.net ELAHE  ART GALLERY

پوریا   نهایــی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  28  اردیبهشت  1396
پایان:  8  خرداد  1396

Poorya Nahaee
Solo Painting Exhibition
Opening: 18 May 2017

End: 28 May 2017





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

ساعات بازدید: 12 تا  8  
پنجشنبه ها و جمعه ها   4 تا  8

w w w. a g g a l e r i e . c o m A G   G A L E R I E

 محمد حسن زاده، احمد مرادی
X -  زیست

نمایشگاه  انفرادی  عکاسی
گشایش:  5  خرداد  1396

پایان:  2  تیر  1396

Mohammad Hasanzadeh, Ahmad Moradi
X-ist

Solo Photography Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 23 Jun 2017





No.1
Hamid Alley Lessani st
Jebheh st Mahdiyeh st, 

Elahiyeh
Tel: +98 [21] 22607126

Fax: 22612144
Visiting Hours: 4 – 9 pm

Gallery is Closed on 
Saturdays. 

الهیه ، خیابان مهدیه 
 خیابان جبهه ، کوچه لسانی

داخل بن بست حمید ، شماره 1
تلفن : 22607126
نمابر : 22612144

ساعات بازدید: 4 تا 9 عصر
گالری  شنبه   ها تعطیل است.

www.e1art.gallery e1    ART   GALLERY

پروفسور  هرمز  مه منش
سایه ی خاموشی

گرداورنده:   بهنام  کامرانی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  22 اردیبهشت  1396
پایان:  5  خرداد  1396

Prof. Hormoz Mehmanesh
Shadow of Silence

Curator: Behnam Kamrani
Solo Painting Exhibition
Opening: 12 May 2017

End: 26 May 2017



غالمحسین  نامی، فریده الشایــی
 پری یوش گنجی، یعقوب امدادیان

هایده  زرین بال،  عبدالحمید  پازوکی
 مریم  سالور،  ژیال  کامیاب

 حسین  ماهر، مصطفی دشتی
مصطفی دره باغی، ساسان  نصیری

ورنده:  پرهام دیده ور
آ
گردا

عنوان: دوازده
نمایشگاه  گروهـی  نقاشی

گشایش:  19 خرداد  1396
پایان:  2 تیر  1396

Gholamhossein Nami
 Farideh Lashai 

Pariyoush Ganji
 Yaghoub Emdadian

Haydeh Zarinbal
 Abdolhamid Pazoki

Maryam Salour
 Jila Kamyab

 Hossein Maher
Mostafa Dashti

 Mostafa Darehbaghi
Sasan Nasiri

Curator: Parham Didehvar
Title: Twelve

Group Painting Exhibition
Opening: 9 June 2017

End: 23 June 2017



Unit 3, No.26 
Salmanpour Zahir 

(Sonbol) St, Farmaniyeh
Tel:  +98 [21] 22287547 

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

Saturdays.

فرمانیه شرقی
خیابان سلمان  پور ظهیر

شماره 26 ، واحد 3
تلفن: 22287547 

ساعات بازدید: 4  تا  8 عصر
گالری شنبه  ها تعطیل است. TWENTY  SIX  GALLERY

نازنین  بامداد ، شیوا  تبار 
 مرسده  قربانیان ،  فاطمه  شربت اوغلی

تليه بابك اطميناني
آ
هنرجويان ا

ادراک، احساس، تجربه
نمایشگاه  گروهی  نقاشی

گشایش: 5  خرداد  1396
پایان:  23 خرداد  1396

Nazanin Bamdad, Shiva Tabar 
 Mersede Ghoranian, Fatemeh Sharbatoghli
Pupils of Bobak Etminani's Educational Studio

Perception, Feeling, Experiment
Group Painting Exhibition

Opening: 26 May 2017
End: 13 June 2017









No.22, Parvin Alley
 Vali-e-Asr Ave

Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 22045245

Visiting Hours:  
4 – 8:30 pm

Gallery is Closed on 
Tuesdays.

خیابان ولی عصر
روبروی جام جم

کوچه پروین ، پالک 22
تلفن:   220۴52۴5

ساعات بازدیـد :  ۴ تا ۸:30                 
گالری سه شنبه ها تعطیل است .
www.whitelinegallery.com WHITE LINE  GALLERY

علیرضا  مسعودی 
 حیرانی 

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  8  خرداد  1396

Alireza Masoudi
Perplexity 

Solo Painting Exhibition
Opening: 19 May 2017

End: 29 May 2017



افروز  یثربی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  12  خرداد  1396
پایان:  17  خرداد  1396

 وحيد  احمدي طباطبايــي 
مائده  ترکان، نیلوفر  تیموری

الهه  رضایــی،  فرناز  زادمهدي
محمد  صفا جو ، مریم  کیانی
مطهره  علم، مینا  هاشمی   

نمایشگاه  گروهی  نقاشی
گشایش:  19 خرداد  1396

پایان:  29  خرداد  1396

Afrouz Yasrebi
Solo Painting Exhibition

Opening: 2 Jun 2017
End: 7 Jun 2017

Vahid AhmadiTabatabaee
Maedeh Torkan, Nilofar 
Teymori, Eelahe Rezaee

Farnaz Zadmahdi, Mohammad 
Safajo, Maryam kiani

Motahareh Alam, Mina 
Hashemi

 Solo Painting Exhibition
Opening: 9 Jun 2017

End: 19 Jun 2017

گالری 14 و  15 خرداد  تعطیل  میباشد.

ساعت  بازدید  برای هر دو نمایشگاه  18 تا 22 می باشد.



NO.24 
 Asem Torabi st

 West Iranian Artists Forum
Tehran , Iran

Tel: +98 [21] 88814390
Fax: +98 [21] 88814389 
Visiting Hours :  3  – 9 pm 

Opening : 4 – 9 pm
Gallery is Closed on 

Saturday.

ضلع شرقی خانه  هنرمندان 
خیابان عاصم ترابی ، نبش کوچه 

اردالن ، پالک 2۴ ، طبقه دوم   
تلفن:  ۸۸۸1۴390  

تلفکس :   ۸۸۸1۴3۸9 
ساعات بازدید : 
 افتتاحیه:  ۴ تا  9

روزهای عادی 3  تا  9               
گالری  شنبه  ها  تعطیل  است . D I D  A R T  G A L L E RY

سحر  سیدنژاد
شبحی بر جهان سایه افکنده است

نمایشگاه انفرادی نقاشی  و  چیدمان
گشایش:  5  خرداد  1396

پایان:  18 خرداد  1396

Sahar Seyednezhad
Solo Painting and

 Installation Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 8 Jun 2017



هانی  نجم
تعلیق

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشایش:  19 خرداد  1396

پایان:  30 خرداد  1396

Hani Najm
Suspended

Solo Painting Exhibition
Opening: 9 Jun 2017

End: 20 Jun 2017



No.6.Beedar St
 Fereshteh St

 Tehran,Iran  
Tel: +98 [21] 22023114

Visiting Hours:11am – 7 pm
Opening Day: 4 – 8 pm

Saturdays ,Sundays 
and Public Holidays: 

By Appointment Only.

خیابان فرشته ، خیابان بیدار 
شماره ۶

تلفن:  2202311۴
ساعات بازدید:  11 صبح تا  7 عصر

افتتاحیه:  4 تا  8 عصر
روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 

رسمی فقط با تعیین وقت قبلی
www.dastangallery.com DASTAN'S  BASEMENT

امیر  سقراطی
بسامد  سکوت

نمایشگاه  انفرادی اکریلیک روی مقوا
گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  12  خرداد  1396

Amir Soghrati
Frequency of Silence

Solo Acrylic on Cardboard
 Exhibition

Opening: 26 May 2017
End: 2 Jun 2017



بهمن  کیارستمی
فتوریاحی

نمایشگاه  انفرادی
رونمایــی کـتاب

پروژه ای از بهمن کیارستمی
گشایش:  19 خرداد  1396

پایان:  26 خرداد  1396

Bahman Kiarostami
Photoriahi

Solo Exhibition
Book Launch

A Project By Bahman Kiarostami
Opening: 9 Jun 2017

End: 16 Jun 2017



No.210
Between Vesal and

 Ghods St.
Keshavarz Blvd

Tehran , Iran
Tel: +98 [21] 88977148

Sun To Fri: 4 –  8 pm

بلوار کشاورز 
بین خیابان وصال و قدس 

پالک 210
تلفن: ۸۸9771۴۸

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه 
۴ تا ۸

www.silkroadartgallery.com SILK ROAD    GALLERY

سالومه  سوزنچی، سمیرا  داورفرا
 سحر مختاری، فرزین فروتن 

رمین عبدی
آ
 ا

انباشت
نمایشگاه  گروهی  عکس

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  5  خرداد  1396

 Salome Souzanchi
Samira Davarfara

 Sahar Mokhtari
 Farzin Foroutan
 and Armin Abdi

Accumulation
Group Photography Exhibition

Opening: 12 May 2017
End: 26 May 2017



Samira Davarfara / Life among woodsسمیرا داورفرا / زندگی میان چوب ها 



JALEH     GALLERY

No3. Noshahr alley 
Iranshahr st. Tehran. Iran 

Tel: +98 [21] 88491108
Visiting Hours: 3 – 9 pm 

Gallery is Closed on 
Saturdays.

ایرانشهر ،کوچه نوشهر
 پالک 3

تلفن:  ۸۸۴9110۸
ساعات بازدید : 3 تا 9 شب 

گالری شنبه ها تعطیل است. 

با حضور  امیر راد
رت

آ
ورکشاپ  پرفورمنس  ا

رت
آ
)به همراه اجرا پرفورمنس ا

 گروه بتا و هنرجویان(
گشایش:  2  خرداد  1396

پایان:  5  خرداد  1396
ساعت بازدید:  6 عصر تا  8  شب

By Amir Rad
performance art workshop

(With the Implementation of Performance Art 
With the Beta and Students)

Opening: 23 May 2017
End: 26 May 2017

Visiting Hours: 6 – 8 pm



نقاشی های هنرمندان  متولدین دهه 40 
اصل و نسل

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشایش:  12  خرداد  1396

پایان:  4  تیر 1396 
ساعت بازدید:  افطار تا سحر

The Paintings by Artists Born in the '40 s 
Originality & Generation  
Group Painting Exhibition

Opening: 2 Jun 2017
End: 25 Jun 2017

Visiting Hours: From Dusk Till Dawn



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 ،  پالک130     
تلفن:   ۸۸50۴22۶
نمابر: ۸۸5133۴7

ساعات بازدید  : ۴ تا ۸
گالری  سه شنبه  ها  تعطیل  است.

www.sareban.gallery SAREBAN  ART GALLERY

حمیدرضا  فتوحی
خاور نه چندان دور

نمایشگاه  انفرادی   مجسمه و چیدمان
کیوریتور:  عیسی جباری

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  12  خرداد  1396

Hamidreza Fotouhie
Not So Far East

Solo Sculpture and
 Installation Exhibition

Curator: Eisa Jabari
Opening: 26 May 2017

End: 2 June 2017





No.3
 Aghakhani Alley

Omidvar St., Jamshidieh 
St.Niavaran St.

Tehran , Iran
Tel: +98 [21] 22810015

Fri  5 – 9 pm
Sat to Wed: 11 am – 10 pm

نیاوران ،  خیابان جمشیدیه
خیابان امیدوار ، کوچه آقاخانی  

شماره 3  
تلفن:  22۸10015

ساعات بازدید  : افتتاحیه : جمعه 
ساعت  5 تا 9 عصر

شنبه تا چهارشنبه :   11 صبح  تا    
10 شب SAYE  ART  GALLERY

ابرهیم برفرازی،  ابراهیم گنجی
رزو سرور پور، بهروز امیری راد

آ
ا

ثمین امید یزدانی،  درسای  فیاضی
ساحل طلیس چی،  سعیده سعیدی

عسل حاذقی، کوشا موسوی
کیمیا رضایــی،  مرجان نعمتی

لیال معظمی،  هانی نجم
گلبرگ شعبانی

سایه  جلد  6
نمایشگاه  گروهی  نقاشی

گشایش:  29 اردیبهشت  1396
پایان:  17 خرداد  1396

Ebrahim Barfarazi
Ebrahim Ganji

Arezoo Sarvarpour
Behrooz Amiri Rad

Samin Omidyazdani
Dorsay Fayazi
Sahel Talischi

 Saeedeh Saeedi
Asal Hazeghi

 Koosha Moosavi
Kimiya Rezaei

 Marjan Nemati
Leila Moazami,Hani Najm

Golbarg Shabaani
Shadow Vol.6

Group Painting Exhibition
Opening: 19 May 2017

End: 7 Jun 2017



جواد  وطن دوست، زهرا بیات
سودابه  ذوالفقاری، سها  عابددوست

سیامک  خاکسار، سمیرا  البرزکوه
بادی، کـتایون  وطنی

آ
 طلیعه  مجدا

کـتایون  افروز، نگار  مقیمی دهکردی
مریم کی احمدی ، یاسمین شیرانگی

سایه  جلد 7
نمایشگاه  گروهی  نقاشی

گشایش:  19 خرداد  1396
پایان:  31  خرداد  1396

Javad Vatandoust
Zahra Bayat

Soudabeh Zolfaghari
Soha Abeddoust
Siamak Khaksar

Samira Alborzkouh
Talieh Majdabadi
Katayoun Vatani
Katayoun Afrouz

Negar Moghimidehkordi
Maryam Keyahmadi

Yasamin Shirangi
Shadow Vol.7

Group Painting Exhibition
Opening: 9 Jun 2017

End: 21 Jun 2017



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 : 
۸۸102۴22/۸۸711305

ساعات بازید : جمعه ها ۴ تا ۸ 
هر روز از ساعت 11 صبح الی 7 عصر

گالری  دوشنبه  ها  تعطیل است.
www.seyhounartgallery.com SEYHOUN   GALLERY

مهدی  سحابی 
نادیده های مهدی سحابی 
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی   

گشایش:  19 خرداد  1396
پایان:  31 خرداد  1396

Mehdi Sahabi
Unseen Paintings of Mehdi Sahabi

Solo Painting Exhibition
Opening: 9 Jun 2017

End: 14 Jun 2017





No.24, Sinaei Alley, Keihan 
Street, Moghadas Ardebili 

Ave, Tehran, Iran
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 2۴

تلفن : 2217۴3۴۶   
تلفکس : ۸۸711305 

ساعات بازید : جمعه ها 1۶ تا 20
شنبه تا پنجشنبه 11 صبح تا 

7 عصر
گالری  دوشنبه  ها  تعطیل است.

www.seyhounartgallery.com SEYHOUN 2      GALLERY

رمان  مولوي 
آ
ا

روشني؛ من ؛گل؛ درخت 
نمایشگاه  انفرادی  عكس 

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  17 خرداد  1396

Arman Molavi
Light, Me, Flower, Tree

Solo Photography Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 7 Jun 2017





Apt. 1, No. 27, Kavoosi Str., 
West Roodbar

 Mirdamad Blvd
Tel: +98 [21] 22271693
Tel: +98 [21] 22221944
Fax: +98 [21] 22270051

Opening:  4  –  8:30  pm
Visiting Hours:  4  –  8  pm

Gallery is Closed on 
Thursdays.

میرداماد ،  نرسیده به شریعتی 
رودبار غربی)جنوبی( ، کوچه 

کاووسی ، پالک 27
تلفن: 22271۶93  

222219۴۴
نمابر: 22270051

ساعات بـازید :  ۴ تا ۸
افتتاحیه ها :  ۴ تا ۸:30 

گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.shalmanartgallery.com SHALMAN     GALLERY

بابک  گرمچي
میزی هنرهای سنتی و هنر معاصر 

آ
 هم ا

به مناسبت روز جهانی موزه
نمایشگاه انفرادی تابلوی مس و مینا

گشایش:  29  اردیبهشت  1396
پایان: 3  خرداد  1396

Babak Germchy
Integration of traditional Arts and Contemporary 
Arts to Celebrate the International Museum Day

Solo Copper and Enamel Painting Exhibition
Opening: 19 May 2017

End: 24 May 2017



شهرام  جهانسوز
روزگاری  زندگی 

نمایشگاه انفرادی عکس
گشایش:  5  خرداد  1396

پایان: 11  خرداد  1396

Shahram Jahansooz
Once upon a time, LIFE

Solo Photography Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 1 Jun 2017



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.

میدان فاطمی ، میدان گلها  
میدان سلماس ، جنب پاسارگاد  

شمـاره 5
تلفن:  ۸۸00۸۶7۶

تلفکس:  ۸۸0271۸1
ساعات بازدید: ۴ تا ۸ عصر

گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.azadartgallery.com AZAD   ART  GALLERY

ستاره  شهبازی 
نمایشگاه  انفرادی   چیدمان 
گشایش: 5  خرداد   1396

پایان: 16 خرداد   1396

Setarh Shahbazi 
Solo Installation Exhibition

Opening: 26 May 2017
End: 6 Jun 2017



جمعی از هنرمندان نقاش ، عکاس  
مجسمه ساز ، تاتر  و ادبیات 

پشت نویسی 
نمایشگاه گروهی چند رسانه ای  

گشایش: 19 خرداد   1396
پایان: 31  خرداد   1396

A Group of Artists, Painters, Photographers
 Sculptors, Theater and Literature

Postcardese
Group Multimedia Exhibition

Opening: 9 Jun 2017
End: 21 Jun 2017



FERESHTEH     GALLERY

No.1671
Shariati st.

 Tehran.Iran
Tel: +98 [21] 22608109

Visiting Hours:
12 Am – 8pm

شریعتي ،  پایین تر از پل صدر 
جنب شهرکتاب فرشته ،  شماره 

1۶71
تلفن:  22۶0۸109  

ساعات بازدید: روزهاي عادي 
12 تا  ۸

ل حسینی، مریم اشکانیان
آ
علی ا

پونه اوشیدری، حسین تمجید
نغمه  جهانی، شیدا حسن پور

شب بو دژپور، امید شلمانی
فرشید  شیوا،  هاله کیامحسنی

پدرام لسانی،  مینا محسنی
مهدی منصوری، سعید  نودهی
جانان نوذری، ارشیا  هوشمند

روزنه
نمایشگاه گروهی عکس و  نقاشی

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان: 16 خرداد  1396

Ali Al Hooseini
 Maryam Ashkanian

Pooneh Oshidari
 Hossein Tamjid

Naghmeh Jahani
 Sheyda Hassanpour

ShabBoo Dezh Pour, Omid 
Shalmani, Farshid Shiva 

Hale Kia mohsseni
Pedram Lesaani, Mina 

Mohsseni, Mehdi Mansoori 
Saeed No Dehi, Janan 

Nozarry, Arshiya Hoomand
Rozaneh

 Group Painting and 
Photogrphy Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 6 Jun 2017





Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34

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

Opening: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Thurdays.

دروس ، خیابان شهید کماسایی
شماره 3۴

تلفن: 225۴15۸9
ساعات بازدید: جمعه تا 

چهارشنبه ۴ تا ۸ عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .

www.golestangallery.com GOLESTAN      GALLERY

رافت  صراف    
نمایشگاه  نقاشی

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  10  خرداد  1396

Rafat Sarraf   
Painting Exhibition

Opening: 26 May 2017
End: 31 May 2017

گالری گلستان از تاریخ 11 خرداد تا  9  تیر 1396 ) ماه رمضان (  تعطیل می باشد.





No.26,Golestan Blvd, 
Africa Ave

Tel: +98 [21] 22045879
+98 [21] 22026037

Fax: +98 [21] 22045879
Visiting Hours : 4 – 8 pm

The Gallery Will be 
Open On Mondays 

& Wednesdays  from 
11:30 am to 8 pm

خیابان آفریقا ،  بلوار گلستان
پالک 2۶

تلفن:2202۶037/220۴5۸79 
تلفکس: 220۴5۸79

ساعات بازدید:  ۴ تا ۸ عصر
گالری روزهای دوشنبه  و 

چهارشنبه از ساعت 11:30 تا ۸ 
بعدازظهر باز می باشد.

www.mahartgallery.com MAH   ART   GALLERY

زهرا   شفیع
وارونگی

نمایشگاه  انفرادی   نقاشی
گشایش:  15 اردیبهشت  1396

پایان: 12 خرداد  1396

Zahra Shafie
Inversion

Solo Painting Exhibition
Opening: 5 May 2017

End: 2 Jun 2017



یاسمین   خورسندی
بدون  عنوان

نمایشگاه  انفرادی   نقاشی
گشایش:  19 خرداد  1396

پایان: 30 خرداد  1396

Yasamin Khorsandi
Untitled

Solo Painting Exhibition
Opening: 9 Jun 2017

End: 20 Jun 2017



No. 7, Sina Alley, Niloufar 
Sq, Mina Blv, Nurbakhsh 
St, Farzan St, Naji Alley, 

East Zafar Avenue, North 
Modarres Exp Way

Tel: +98 [21] 26409567- 8
Visiting: Sunday to 

Thursday, 12 – 6 pm
Fridays: 4 – 8 pm

Gallery is Closed on Saturday

اتوبان مدرس شمال،  خیابان ظفر 
شرقی، کوچه ناجی،  خیابان فرزان 
خیابان نوربخش،  بلوار مینا، میدان 

نیلوفر، کوچه سینا،  پالک 7
تلفن : ۸ - 2۶۴095۶7

روزهای بازدید: یکشنبه تا پنج 
شنبه از ساعت 12تا ۶ عصر

جمعه ها از ساعت ۴ تا ۸ شب
گالری شنبه ها تعطیل است. KNACK ART GALLERY

سپیده   مهرگان
" فیدوس"

ماده،مدارک 
آ
ا انفرادی حاضر  نمایشگاه 

عکس، حجم
گشایش:  5  خرداد  1396

پایان:  25 خرداد  1396

Sepideh Mehregan
 “Feydus

Solo Ready Made, Documents, Photo
Sculpture Exhibition

Opening: 26 May 2017
End: 15 Jun 2017





خیابان مطهری ،خیابان میـرعماد 
کوچه دوازدهم ،  پالک 11  

تلفن:  ۸۸513933
ساعات بازدید:  ۴ تا ۸  عصر 

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

ابوالفضل  ابوشاهی ،  زهرا  ابراهیمی 
 ایـرج  اسکـندری  ، نـدا  اعظمی

 فریدون امیدی ،  ثمیال  امیرابراهیمی  
مسعود  باباخانی ،  الدن بروجردی 

حمید جعفری شکیب ، مهدی حسینی  
ستـاره  حسینی ، همایـون  سلیمی  

رضوان صادق زاده ، بـهنام  کـامرانی 
 سرمه  عرب ، کـتایـون گـلستانیان

 نـوید  عـطروش ، ندا غیـوری 
 گـیزال   وارگـا سینایــی 

نمایشگاه  گروهی نقاشی   
نقش بند 

) به مناسبت روز جهانی موزه ها (
گشایش:  28  اردیبهشت  1396

پایان:  10 خرداد  1396

Samila Amir Ebrahimi  
Fereidoun Omidi, Iraj 

Eskandari, Zahra Ebrahi-
mi, Neda Azami,  Abol-
fazl Aboshahi, Masoud 

Babakhani, Ladan Borojerdi  
Homayoun Salimi, Hamid 

Jafaree shakib, Mehdi 
Hosseini, Setareh Hosseini 

Behnam kamrani
 Sorme Arab, Katayoun

 Golestanian, Navid Atrvash
 Neda Ghayouri

 Gezila VargaSinaee
Naghsh band

 (On the occasion of the Inter-
national Day of Museums)
Group Painting Exhibition

Opening: 18 May 2017
End: 31 May 2017



مهدیه  عزیزی راد
نمایشگاه  انفرادی چاپ  دستی

کواتینت (
آ
)  اچینگ،ا

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  10  خرداد  1396

سارا   قاضی اسدالهی
جامانده در زمان

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی   
گشایش:  15 خرداد  1396

پایان:  25  خرداد  1396

Mahdieh Azizirad
Solo Chalcography

( Etching. Aquatint ) Exhibition
Opening : 26 May 2017

End : 31 May 2017

Sara Ghazi Asadollahi
Left in time

Solo Painting Exhibition
Opening: 5 Jun 2017

End: 15 Jun 2017

نمایشگاه مهدیه عزیزی راد در ویستا پالس همزمان با نمایشگاه سارا قاضی راد  برگزار میشود.



No.12, Naeemi st, 
North Mirzaye 

Shirazi Ave
Tehran Iran.

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

Opening: 5 – 9 pm
Gallery is closed on 

Saturdays.

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

تلفن : ۸۸70۶9۸۴
ساعات بازید :یکشنبه تا جمعه 

3 تا ۸ 
افتتاحیه:  5 تا 9    

گالری  شنبه    ها  تعطیل است .
www.hoorartgallery.com HOOR   ART   GALLERY

حسینعلی  ذابحی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  9  تیر  1396

Hosseinali Zabehi
Solo Painting Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 30 Jun 2017





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.

خیابان مطهری ، کوه نور، کـوچـه 
پنجم ،  شماره ۸

تلفـن: ۸۸731۴03
 فکس: ۸۸732۶59

ساعات بازدید: ۴ تا ۸ عصـر
گالری  پنجشنبه     ها  تعطیل است .
www.hoorartgallery.com 7 SAMAR     GALLERY

نمایشگاه  گروهی  نقاشی
گشایش:  5  خرداد  1396
پایان:  10  خرداد  1396

Group Painting Exhibition
Opening: 26 May 2017

End: 31 May 2017



شقایق  ماندگار 
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  12 خرداد  1396
پایان:  17 خرداد  1396

سوگند   طباطبایــی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  19 خرداد  1396
پایان:  24 خرداد  1396

Shaghayegh Mandegar
Solo Painting Exhibition

Opening: 2 Jun 2017
End: 7 Jun 2017

Sogand Tabatabaei
Solo Painting Exhibition

Opening: 9 Jun 2017
End: 14 Jun 2017







برنامه دوره چهل و هفتم سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران بهار 9۶



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

عالقمندان جهت تهیه بلیت به سایت www.tiwall.com مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۸۸95575





 

Calendar Of Exhibition Opening Dates 
May | Jun -  2017 1396   ماه خرداد تاریخ گشایش نمایشگاه های 

17 27 10 20   3 13    27 6       30          20   
ــهشـــنب  

         
18 28 11 21   4 14    28  7      21 31               

 یکـشـنبــه
         

19  29 12 22   5 15    29   8      22 1               
 دوشــنبــه

    Vista  ویستا    
20 30 13 23   6 16    30   9      23 2               

 سه شنبـــه
        

Jaleh    ژاله 

 
21 31 14 24   7 17    31  10      24   3            

 چهارشنبــه
          

 پنج شنبــه        4 25     11   1    18 8   25 15  
 Afrand افرند   

|       
 16         26   9 19    2   12     26  5        

 جـمــعــه

  
 

 Aria | آریا 
e 1 | ایوان 

Whiteline | خط سفید 
Did | دید 
Dastan 

Basement |  زیر
 زمین دستان

Saye |  سایه  
Seyhoun 1 |  1سیحون  
Azadart | طراحان 

Mah |  ماه  
7 Samar |  هفت ثمر  

 

Whiteline | خط سفید 
Jaleh | ژاله 

7 Samar |  هفت ثمر  
O | ُا 

 

Ag  | ای جی 
26 |  26  
Did | دید 

Dastan Basement 
 زیر زمین دستان |

Sareban |  ساربان  
Seyhoun 2 |   2سیحون  

Shalman | شلمان 
Azadart | طراحان 

Fereshteh |  فرشته  
Golestan |  گلستان  

knack |  نک  
Vista | ویستا 
Hoor |  هور  

7 Samar |  هفت ثمر  
   



1.موزه هنرهای معاصر تهران: خيابان کارگر شمالی، جنب پارک الله - تلفن: ۸9۵19۶۵8
2.آران: کريم خان زند، خيابان خردمند شمالي، کوچه دي، پالک 12 - تلفن: 88829086 

3.آب/ انبار: هفت تير، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سميه، خيابان بوربور، خاقانی، روشنمنش، شماره 2 - تلفن: 88860703
۴.آبی: دولت، ديباجی جنوبی، روبروی پارک ارغوان، نبش کوچه مژگان، شماره 41 - تلفن: 22555388

5.آتبين: خيابان وليعصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شمار ه 42 - تلفن: 26210395
۶.اثر: خيابان ايرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان، شماره 16 - تلفن: 88326689

7.آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار عليخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3 - تلفن: ۸۸031۶۵2
۸.آرت سنتر: خيابان شريعتی، ضلع شمال غربی پل صدر، شماره 171۶ -  تلفن: 22601130

9.آريا: خيابان وليعصر، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرين، شماره 10 -  تلفن: 88716401
10.آريانا: الهيه، انتهای مريم شرقی، ابتدای خيابان فرشته)فياضی(، شماره 9  -  تلفن: 22601216

11.افرند: يوسف آباد، جهان آرا، خيابان 19 )جالل حسينی(، شماره 48 - تلفن: 88012334
12.اعتماد: نياوران، ميدان ياسر، خيابان صادقی قمی، بوکان، دوراهی سمت راست، شماره 4 - تلفن: 22718067

13.الهه: بلوار آفريقا، انتهای خيابان گلفام)سمت راست(، بن بست امينی، شماره 3  - تلفن: 26202611
1۴.امکان:  ميـدان هفت تيـر،کوچـه آقامحمدی،پالک 77 - تلفن : 88824520

15.اُ: خيابان ويال)نجات الهی(، کوچه خسرو، شماره 46 - تلفن:  88922028
1۶.ای.جی: خيابان وليعصر، خيابان زعفرانيه، خيبان مقدس اردبيلی، پسيان جنوبی، شماره 3 - تلفن:  26851748

17.ايرانشهر: خيابان کريمخان،خيابان عضدی) آبان جنوبی (،خيابان سپند،،شماره 3  -  تلفن : ۸۶03۶9۴۴
1۸.ايوان: الهيه،خيابان مهديه،خيابان جبهه،کوچه لسانی،داخل بن بست حميد،شماره 1 - تلفن : 22۶0712۶

 19.بهنام دهش پور: خيابان شهيدلواسانی)فرمانيه غربی(، روبروی مدرسه بوعلی،کوچه شهيد جباريان )فروردين سابق(،
  کوچه مسجدی،کوچه مرمری، پالک 13 -  تلفن: 22208797-111

20.بيرنگ: خيابان ظفر بين مدرس و آفريقا شماره 251 - تلفن: 88654358
21. گالری 26 : خيابان فرمانيه )لواسانی(شرقی، بعد از ديباجی شمالی، خيابان سلمانپور، ظهير، پالک 26، واحد      3 -    تلفن : 22287547

22.جرجانی: خيابان وليعصر، باالتر از فرشته، خيابان خيام، شماره 4، زنگ 1 - تلفن: 22668740
23.حنا: دولت، بلوار کاوه، کوچه اخالقی، جهانتاب، بيگلرپور شرقی، شماره 19 - تلفن: 22587879

2۴.خط سفيد: خيابان وليعصر،رو به روی جام جم،کوچه پروين،پالک 22 -  تلفن: 22045245
 25.دبليو صفر يک:  هفت تير ، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سميه ، خيابان بوربور خيابان خاقانی ،بعد از کوچه طبرسی ،نبش

کوچه روشن منش، پالک 2۸  -  تلفن:  09356040055
2۶.ديد: ضلع شرقی خانه  هنرمندان ، خيابان عاصم ترابی ، نبش کوچه اردالن ، پالک 24 ، طبقه دوم - تلفن:  88814390

27.نگارخانه دی: خيابان وليعصر، روبه روی پارک ملت، خيابان عاطفی، شماره 130 -  تلفن: 22059323         
2۸.دنا: سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پالک 4 - تلفن: 88931744

29.دستان + 2: خيابان فرشته،پالک  82 - تلفن : 26202419
30.زيرزمين دستان: خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6  - تلفن: 22023114 

31.راه ابريشم: خيابان شهيد لواسانی، بين کامرانيه و دزاشيب، شماره 103 -  تلفن: 22727010
32.راه ابريشم: پارک الله: بلوار کشاورز، بين وصال شيرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، شماره 210 - تلفن: ۸۸9771۴۸



33. ژاله: ايرانشهر ، کوچه نوشهر ، پالک 3  -  تلفن:  88491108
3۴. ساربان: خيابان سهروردی شمالی،خيابان هويزه غربی، نبش شهيد يوسفی،پالک130 - تلفن: 88504226

35. سايه: نياوران، خيابان جمشيديه، خيابان اميدوار، کوچه آقاخانی، شماره 3- تلفن:22810015
 3۶.سبحان: صدر شرق، خروجی کامرانيه، بعد از زيرگذر صدر، جنب دامپزشکی، خيابان عباسی، کوچه پيش تاز، بن ست

بعثت پالک 4- تلفن: 22231480
37. سيحون: خيابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 11 - تلفن: 88711305

3۸. سيحون 2: مقدس اردبيلی، خيابان کيهان، کوچه سينايی، شماره 24 - تلفن: 22174346
 39. شماره شش: خيابان ميرزای شيرازی، کوچه بيستم، شماره2، واحد 1- تلفن: 88346029

۴0. شلمان: ميرداماد، نرسيده به شريعتی، رودبارغربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، شماره 27 ، واحد 1 - تلفن: 22221944
۴1. طراحان آزاد: ميدان فاطمی، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره 5 - تلفن: 88008676

  ۴2. فرشته: شريعتی ،  پايين تر از پل صدر جنب شهرکتاب فرشته ،  شماره 1671 -  تلفن:  22608109
۴3. گلستان: دروس، خيابان شهيد کماسايی، شماره 34 - تلفن: 22541589

  ۴۴. ماه: خيابان آفريقا، بلوار گلستان،پالک 26 - تلفن : 22045879 /22026037
  ۴5. ماه مهر: خيابان آفريقا،  کوچه نيلوفر، پالک 7 - تلفن : 22013178  

   ۴۶. مژده: سعادت آباد، خيابان عالمه شمالي، خيابان 18 شرقي، پالک27، زنگ 1 - تلفن: 22067442
۴7. محسن: بزرگراه مدرس شمال، ظفر شرقی، ناجی، فرزان، نوربخش، بلوار مينای شرقی، شمار ه  42 -   تلفن: 22255354  

۴۸. مهروا: کريمخان زند، خيابان شهيد عضدی )آبان جنوبی(، شماره 38  -  تلفن: 88939046 / 88939047
۴9. نک: اتوبان مدرس شمال،خيابان ظفر،کوچه ناجی،خيابان فرزان،خيابان نوربخش،بلوار مينا،ميدان نيلوفر

کوچه سينا،  پالک  -  تلفن : 26409567 
50. والی: ميدان ونک، خيابان خدامی، شماره 72 - تلفن: 88047698

51. ويستا: خيابان ميرعماد، کوچه دوازدهم، شماره 11 - تلفن: 4- 88513933
52. هور: خيابان مطهری، خيابان ميرزای شيرازی شمالی، کوچه نعيمی، شمار ه 12  - تلفن:   88706984

53. هفت ثمر: خيابان مطهری، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 - تلفن: 88731403
5۴. 83: پاسداران،فالح زاده)گلستان 2( ،پالک 83 - تلفن: 22763509

55. تياتر باران: خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبی پالک292 - تلفن: 66176825 / 66176812
5۶. تماشاخانه دا: ميدان فاطمی، خيابان جهان مهر، پالک26 - تلفن: 88016074

57. تماشاخانه دراما: خيابان فلسطين جنوبی،خيابان لبافی نژاد،کوچه زحل،بن بست اول، پالک2، طبقه 1  - تلفن: 66176802
5۸. تماشاخانه سه نقطه:  بلوار کشاورز، بعد از خيابان فلسطين، خيابان کبکانيان، نبش مرتضی زاده، شماره 12  تلفن : 88952440
 59. تماشاخانه فانوس: ضلع شمال شرقی ميدان هفت تير، جنب فروشگاه ياس، کوچه آذری، پالک 25  -   تلفن: 88319270

۶0. مکتب تهران: خيابان آبان جنوبی، کوچه کيوان، پالک 8 - تلفن: 88891512
۶1.تماشاخانه موج نو: خيابان شريعتی، خيابان ميرداماد،خيابان رودبارشرقی)شمالی(، پالک۵7  -  تلفن: 2222۴۵1۸

۶2. خانه هنرمندان ايران: خيابان ايرانشهر، بوستان هنرمندان- تلفن: ۸۸310۴۵7
۶3. سينمای هنر و تجربه:  خيابان دکتر فاطمی غربی، نرسيده به سيندخت، روبروی بيمه ايران، پالک 22۴-  تلفکس: ۶۶۴3۵۶۶

۶۴. پرديس چارسو: ضلع جنوب شرقی تقاطع خيابان جمهوری اسالمی و حافظ - تلفن: ۶۶72۴۴۴۴












