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و نمایشگاه گروهی گالری برج میالد 1394. برگزیده سومین دوره جشنواره دامونفر 1388 ، برگزیده  پنجمین

  برگزیده )منتحب نسل نو( 1392، برگزیده آرت اکسپو تهران و نمایشگاه گروهی د ر                              2012     

گروهی گالری حنا 1394، نمایشگاه گروهی پردیس ملت 1395، نمایشگاه گروهی 

تدریس در آموزشگاه چارچوب   از 1394، عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی از سال 1384

طراح و هنرمندانی چون پوسن و اینگرس با عنوان نقاش شهرت یافته اند. در این راستا، ترجیح میدهم بحث از مرزبین

انسانی تمام قد و برش خورده هستیم که به عنوان نمایندهای از کِل مجموعه، شرایط و احواالت سایر فرمها را توصیف

هنرمندان در طول تاریخ هنر، بیشتر با عناوینی چون طراح و یا نقاش شناخته شدهاند. چنانکه دومیه یا لوترک به عنوان

در برخی آثار فیگور به عنوان فرمی نگاشته شده در مقابل نقاش ) ُمدل ( نقش ایفا میکند، اما در برخی دیگر، شاهد

طراحی و نقاشی را به گفتمانی دیگر موکول کنم، چرا که این مبحث در طول سالیان دستخوش دگرگونیهایی شده است.

مینماید. فضاها در این آثار به وسیله ی نمادهای بسیار ظریف، از فضایی صرفاً تکنیکی فاصله گرفته، و مباحث اجتماعی

ابوحمید اسدی از جمله هنرمندانی است که در این میان، هردو مهارت را به موازات هم به کار گرفته است، که میتوان

و روانشناسانه را ارائه مینمایند. انسان در این آثار، نقشی سرخورده، جامعه گریز و اُنس گرفته با فضای یک اتاق یا

گفت از مهمترین ویژگیهای این هنرمند میباشد.

با رجوع به گذشته، میبینیم که او با حداقل امکانات سعی بر ارائهی بهترین آثار داشته است، و ذهنش همواره با جستجو

امروز اما، با مطالعه در آثار ابوحمید اسدی میبینم که تمامی این سردرگمیها و کنکاشها به یک شناخت و مسیر واحد دست

او با استفاده از نمادها و عناصر بسیار ظریف، به مفاهیم اجتماعی و دیدگاه شخصی خود از اجتماع اشاره دارد.

و پژوهش عجین بوده است، چنانکه گاهی دچار سردرگمی شده که البته این نشان از همان ذهن خالق و کنجکاوش دارد.

به مباحث آکادمیک میباشد، که خالء آن در جامعه ی هنرهای تجسمی امروز ایران کامالً مشهود است. در عین حال

یافته است. در آثارش رد پای نقاشان روس و بلوک شرق دیده میشود که خوشبختانه این مسئله حاکی از درک و شناخت

باشرایط کانفورمیست شده به نمایش درآمده است، اما در آرزوی دستیابی به خیالی است که با رنگهای متنوع و درخشان

ابوحمید اسدی، نقاشی است که در برخورد با رنگ مهارت داشته، مباحث آکادمیک را به خوبی درک کرده و شخصیت

توسط هنرمند، به صورتی نمادین نشان داده شده است.

پردازی به وضوح در آثارش به چشم میخورد؛ او نقاشی است که حضور قربانِی اصیل را به نمایش میگذارد.

مهرداد ختایی

در گالری پنجره 1394، میامی 2016 ،                       ، نمایشگاه گروهی گالری 

 los  convention centerگروهی در ،                                           ،شرکت در



ابو حمید اسدی / متولد  سال 1362

و نمایشگاه گروهی گالری برج میالد 1394. برگزیده سومین دوره جشنواره دامونفر 1388 ، برگزیده  پنجمین

نمایشگاه گروهی گالری ابوالفتوح رازی 13۷9 ، نمایشگاه انفرادی گالری سعد آباد 1386، برگزاری ورک شاپ 

  برگزیده )منتحب نسل نو( 1392، برگزیده آرت اکسپو تهران و نمایشگاه گروهی د ر                              2012     

اکسپو تهران و نمایشگاه گروهی در شیرین 1392، نمگایشگاه گروهی در گالری حنا 1394، نمایشگاه گروهی در

گروهی گالری حنا 1394، نمایشگاه گروهی پردیس ملت 1395، نمایشگاه گروهی 

شرکت در نمایشگاه

 نمایشگاه گروهی گالری ویستا 1395، تدریس   در مجتمع ابوالفتوح رازی 1389، تدریس در آموزشگاه زبان هنر1392 

تدریس در آموزشگاه چارچوب   از 1394، عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی از سال 1384

،گالری پنجره 1395 2014

abra gallery   

world wide art show los angeles 2014

طراح و هنرمندانی چون پوسن و اینگرس با عنوان نقاش شهرت یافته اند. در این راستا، ترجیح میدهم بحث از مرزبین

انسانی تمام قد و برش خورده هستیم که به عنوان نمایندهای از کِل مجموعه، شرایط و احواالت سایر فرمها را توصیف

هنرمندان در طول تاریخ هنر، بیشتر با عناوینی چون طراح و یا نقاش شناخته شدهاند. چنانکه دومیه یا لوترک به عنوان

در برخی آثار فیگور به عنوان فرمی نگاشته شده در مقابل نقاش ) ُمدل ( نقش ایفا میکند، اما در برخی دیگر، شاهد

طراحی و نقاشی را به گفتمانی دیگر موکول کنم، چرا که این مبحث در طول سالیان دستخوش دگرگونیهایی شده است.

مینماید. فضاها در این آثار به وسیله ی نمادهای بسیار ظریف، از فضایی صرفاً تکنیکی فاصله گرفته، و مباحث اجتماعی

و پژوهش عجین بوده است، چنانکه گاهی دچار سردرگمی شده که البته این نشان از همان ذهن خالق و کنجکاوش دارد.

به مباحث آکادمیک میباشد، که خالء آن در جامعه ی هنرهای تجسمی امروز ایران کامالً مشهود است. در عین حال

یافته است. در آثارش رد پای نقاشان روس و بلوک شرق دیده میشود که خوشبختانه این مسئله حاکی از درک و شناخت

نمایشگاه  در گالری پنجره 1394، میامی 2016 ،                       ، نمایشگاه گروهی گالری 

گروهی در ،                                           ،شرکت در

 Los Angelesabra gallery   

abra gallery 2014   

los  convention center 



130 ســانتی متر  Acrylic on canvas / 130 x 130 cmاکرلیک روی بوم / 130      x

در کنار رنگ ها تمایل های پست امپرسیونیستی را به جریان می اندازد.



ابراهیم فرجی / متولد  سال 131۷

وی از دانشکده هنرهای دراماتیک با گرایش سینماتوگرافی مدرک گرفت. نقاشی را با شرکت در کالس های جنبی 

دانشکده فرا گرفت و اولین نمایشگاه انفرادی را در همان دانشکده )سال 1344( تجربه کرد. پس از آن در نمایشگاه های 

گروهی گالری های تخت جمشید، نیازی، شیخ و شرکت کرد. وی در گالری سیحون نمایشگاه انفرادی گذاشت و پس 

از آن در گالری سولیوان. نقاشی هایش با فروتنی در دهه 80 کنار دیگر نقاشی ها در دو گالری نمایشگاه نیازی قرار گرفتند.

 آزمون های متعدد سبکی در نقاشی های فرجی ظاهر می شوند. پرداخت ها به حداقل می رسند و ضرب قلم ها با شتاب 

در کنار رنگ ها تمایل های پست امپرسیونیستی را به جریان می اندازد.



70 ســانتی متر /  1345   xOil on canvas / 70 x 50 cmرنگ روغن روی بوم / 50     



70 ســانتی متر /  1342   xOil on canvas / 70 x 50 cmرنگ روغن روی بوم / 50     



70 ســانتی متر       xOil on canvas / 70 x 50 cmرنگ روغن روی بوم / 50     



100 ســانتی متر /  1347  xOil on canvas / 100 x 120 cmرنگ روغن روی بوم / 120     







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 42

تلفن: 26210395
ساعات بازدید: 4 تا 9

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

ابراهیم گنجیان
ميان سرخدارها 

نمایشگاه  انفرادی نقاشی
گشایش: 9 تیر 1396
پایان: 20 تیر 1396

Ebrahim Ganjian 
Among the Yews

Solo Painting Exhibition
Opening: 30 Jun 2017

End:  11 Jul 2017



ندا تواليــى 
در باب حّوا  

نمایشگاه انفرادی چاپ دستي
گشایش: 23 تیر 1396

پایان: 3 مرداد 1396

Neda Tavallaee
About Eve 

Solo Printmaking Exhibition
Opening: 14 Jul 2017

End:  25 Jul 2017



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.

ونک، بزرگراه کردستان 
)پایین تر از همت( 

بلوار علی خانی ، 20 متری 
گلستان 12 متری دوم، شماره 3

تلفن: 88031652 
ساعات بازدید: 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.
www.artegallery.ir ARTE   ART  GALLERY

سارا  ساسانی
ویرانی

نمایشگاه  انفرادی  عکاسی  و چیدمان
گشایش: 16 تیر  1396

پایان: 22  تیر 1396

Photo Exhibition and Installation "Destruction"
Sarah Sasani

Opening: 7 July 2017
End: 13 July 2017



محمد  باباکوهی
مزرعه حیوانات

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  23  تیر  1396

پایان:  1 مرداد  1396

Mohammad Babakoohi
Animal farm

Solo Painting Exhibition
Opening: 14 july 2017

End: 23 july 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: 88۷2۷083/ 88۷16401

ساعات بازدید:    2 تا  8
افتتاحیه و جمعه ها:   4 تا  8
گالری همه ی روزها باز است.

ariagallery-artclasses.com ARIA   ART  GALLERY

عاطفه  جرنده ای
به صد صورت جهان را می نمایــی

نمایشگاه  انفرادی  چاپ دستی
گشایش: 9  تیر  1396

پایان: 20 تیر  1396

Atefeh Jarandehei
Infinite Manifestation

Solo Printmaking Exhibition
Opening: 30 June 2017

End: 11 july 2017



سونالیکا  وکیلی
اتوبیوگرافی/  سال سی
نمایشگاه  انفرادی  عکس
گشایش:  23 تیر  1396

پایان:  30  تیر 1396

Sonalika Vakili
Autobiography / The Year 30

Solo Photography Exhibition
Opening: 14 July 2017

End: 21 July 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

الناز علیزاده، کسرا شریفی 
نمایشگاه  گروهی  نقاشی
گشایش: 16 تیر 1396

پایان: 27 تیر 1396

Elnaz Alizadeh, Kasra Sharifi
 Group Painting Exhibition

Opening: 7 Jul 2017
End: 18 Jul 2017



نمایشگاه ساالنه امرداد
نمایشگاه گروهی  نقاشی، عکس، حجم 

گشایش: 6  مرداد 1396
پایان: 27  مرداد 1396

Amordad 
 Group Painting, Photo, Sculpture Exhibition

Opening: 28 Jul 2017
End: 18 Aug 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

مهدیه  دوستوندی
استحاله ذهن در انسان معاصر

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش: 16 تیر 1396

پایان: 26  تیر 1396

Mahdieh Doostvandi
Transformation of the Mind of Modern Man

Solo Painting Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 17 Jul 2017





No.46 Khosrow Alley
Villa (Nejat-ol Lahi)

Tel: +98[21] 88922028
Fri: 4–9 pm

Sun to Thu: 12 –8 pm 
Gallery is closed on 

 Saturdays.

خیابان ویال، کوچه خسرو
 شماره 46

تلفن: 88922028
ساعات بازدید: جمعه 4 تا 9
یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.  
 www.ogallery.net O        GALLERY

مصطفی حمیدی
شفتگی

آ
دروغ و ا

نمایشگاه انفرادی چیدمان
گشایش: 9 تیر 1396

پایان:20 تیر 1396

امین طالچیان
قطعه ۴۱

نمایشگاه انفرادی عکس
گشایش: 23 تیر 1396

پایان: 3 مرداد 1396

Mostafa Hamidi 
Deceit and Turmoil

Solo Installation Exhibition
Opening: 30 Jun 2017

End: 11 Jul 2017

Amin Talachian 
Section 41

Solo Photography Exhibition
Opening: 14 Jul 2017

End: 25 Jul 2017



شهرزاد جهان، مونا مطهریان،
پریناز شفیع زاده

3 در 3 )۱(
نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشایش: 6 مرداد 1396

پایان: 17مرداد 1396

ذرخش عسگری، پگاه رجامند
آ
ا

مریم رضوی
3 در 3 )2(

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشایش:20 مرداد 1396

پایان:31 مرداد 1396

Shahrzad Jahan, Mona 
Motaharian, Parinaz

 Shafizadeh
3 on 3 (1)

Solo Painting  Exhibition
Opening: 28 Jul 2017

End: 8 Aug 2017

Azarakhsh Asgari, Pegah 
Rajamand, Maryam Razavi 

3 on 3 (2)
Solo Painting  Exhibition

Opening: 11 Aug 2017
End: 22 Aug 2017



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

Elahiyeh
Tel: +98 [21] 22607126

Fax: 22612144
Visiting Hours: 4 – 8 pm

Opening: 5 – 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 8 عصر
گشایش: 5 تا 9

گالری  شنبه   ها تعطیل است.
www.e1art.gallery e1    ART   GALLERY

به کوشش پرهام دیده ور
 یک تکه زندگی

نمایشگاه گروهـی عکاسی
گشایش:  16 تیر  1396

پایان:  30  تیر  1396

عباس کیارستمی ۷۷ ساله شد.
مده اند تا یاد این استاد فقید را گرامی داشته و هر یک تکه ای از 

آ
در " یک تکه زندگی "  هفتاد و هفت هنرمند گرد هم ا

زندگی را در قاب تصویر به او هدیه دهند.

Curator: Parham Didehvar
A Piece of Life

Group Photography Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 21 Jul 2017

Abbas Kiarostami turned 77
As a tribute, 77 artist have gathered together in his honor and each one offers him a 
framed piece of life



 Photo By: Marziyeh Khorsandعکاس: مرضیه خورسند   |  



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

دیاکو  حسن نژاد
هار

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش: 2  تیر  1396
پایان:  13  تیر  1396

مهدی  محمدی
همزاد

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش: 16  تیر  1396

پایان:  27  تیر  1396

Dyako Hassan Nejad
Rabid

Solo Painting Exhibition
Opening: 23 Jun 2017

End: 4 Jul 2017

Mehdi Mohammadi
Double

Solo Painting Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 18 Jul 2017
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آ
 سود سوز ا

مجسمه   نقاشی،  گروهی  نمایشگاه 
چيدمان 

گشایش: 13 مرداد  1396
پایان:  25  مرداد  1396

سارا رشیدی ، نیلوفر ساسانی
دوئت

نمایشگاه دونفره نقاشی
گشایش: 27 مرداد  1396

پایان:  7  شهریور  1396

Curator: Eisa Jabbari.M
NaOH 2  

Group Painting, Sculpture
Installation Exhibition
Opening: 4 Aug 2017

End: 16 Aug 2017

Sara Rashidi, Niloofar Sasani
Duet

 Duo Painting Exhibition
Opening: 18 Aug 2017

End: 29 Aug 2017



No4, Khayyam St
ValiAsr Ave

 After Parkway
Tel: +98 [21] 22668740 

Sun to Fri: 3 –  8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays.

خیابان ولیعصر، باالتر از 
پارک وی، کوچه خیام

پالک 4، زنگ 1
تلفن: 22668740 

ساعات بازدید: 3 تا 8 عصر
گالری شنبه  ها تعطیل است. JORJANI  ART  GALLERY

ورنده: طال  رنجبران
آ
گردا

زمان دگرگونه
نمایشگاه  گروهی

گشایش:  9  تیر  1396
پایان:  19 تیر  1396

Curated by: Tala Ranjbaran
Time Shift

Group Exhibition
Opening: 30 Jun 2017

End: 10 jul 2017





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

Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 22045245

Visiting Hours:  
4 – 8:30 pm

Opening: 6 – 10
Gallery is Closed on 

Tuesdays.

خیابان ولی عصر
روبروی جام جم

کوچه پروین ، پالک 22
تلفن:   22045245

ساعات بازدیـد :  4 تا 8:30      
افتتاحیه:   6  تا  10           

گالری سه شنبه ها تعطیل است .
www.whitelinegallery.com WHITE LINE  GALLERY

شهره شیرزاد
صفحه دوم

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشایش: 2 تیر 1396
پایان:  12 تیر 1396

Shohreh Shirzad
Second Page

Solo Painting Exhibition
Opening: 23 Jun 2017

End: 3 Jul 2017



کیوریتور:  پویا جمالی
همزمانی تصویری

رت
آ
نمایشگاه گروهی فتوا

گشایش: 16 تیر 1396
پایان:  26 تیر 1396

Curator: Pooya Jamali
Pictorial Coincidences

Group Photo Art Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 17 Jul 2017



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 24 ، طبقه دوم   
تلفن:  88814390  

تلفکس :   88814389 
ساعات بازدید : 
 افتتاحیه:  4 تا  9

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

نسترن  حاجی عرب، شبنم  ناصر پور
نیلوفر رضوانی،  فریده  عزیزی ،  نازنین 
نخباف،  مریم کریمی،  مهسا  شمس فرد

 شیرین  جواهری،  فرشته  نمد کالهی
خوندی

آ
ورندگان: افسانه ا

آ
گرد ا

الهام شکیبی نیا
تجربه

نمایشگاه گروهی  نقاشی
گشایش: 30  تیر  1396
پایان: 10 مرداد  1396

Nastaran Hajiarab, Shanam
Naserpour, Niloofar Rezvani

 Farideh Azizi, Nazanin 
Nakhbaf, Maryam Karimi 
Mahsa Shams fard, Shirin 

Javaheri, Fereshteh
 Namadkolahi

Curators: Afsaneh Akhoundi
 Elham Shakibinia

Experience
Group Painting Exhibition

Opening: 21 Jul 2017
End: 1 Aug 2017



سامان فرهنگی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش: 13 مرداد  1396
پایان: 24 مرداد  1396

Saman Farhangi
Solo Painting Exhibition

Opening: 4 Aug 2017
End: 15 Aug 2017



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 
سپهبد قرنی ، بعد از چهارراه 

طالقانی ،کوچه سوسن،  پالک4
تلفن :  88931۷44

ساعات بازید :  4 تا 8
www.denagallery.com DENA  ART  GALLERY

ورنده : گالری دنا 
آ
گردا

امیر حسین اکبری ، پدیده فرزان
نیکو فالح، کوشا موسوی
توسا شاملو

آ
کیمیا بیدار، ا

رت: میالد فداکار
آ
ویدیو ا

تهران مک دونالد ندارد
نمایشگاه گروهی نقاشی و اینستالیشن 

گشایش:  9 تیر 1396
پایان:  26 تیر 1396

Curator: Denagallery
Amirhosein Akbari, Padide Farzan

nikoo Fallah, koosha Mousavi, kimiya
 Bidar, Atoosa Shomlou
Video Art: Milad Fadakar

Tehran Hasǹt Donalds̀ room
Group Multi Media Exhibition

Opening: 30 Jun 2017
End: 17 Jul 2017

جمعه 2 تیر ساعت ۱8:30 برنامه شعر خوانی" شعر به روایت اول شخص )2( " برگزار خواهد شد



ورنده : فرشید پارسی کیا 
آ
 گرد ا

زوروان، ساسان مویدی، نزار موسوینیا 
زهره خلیفه قلی، محمد اردالنی سیاوش 

مقیمیان  جمال سامری اونیش امین 
الهی، هانی نجم، محبوبه میرزایــی 

رت : الهام زارع نژاد
آ
پرفورمنس ا

دینه
آ
شاعر: علیرضا  ا

انسان دشواری وظیفه است 2
"توان گریستن از سویدای جان "

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا
گشایش:  6  مرداد 1396
پایان:  30  مرداد 1396

Curator: Farshid Parsi kia
 Zurvan,Nazar moosavinia, Zohre

 Khalifegholi, Mohammad Ardalani
 Siavash Moghimian, Jamal Sameri Onish 

Aminelahi, Hani Najm, Mahboube Mirzayi
Performanc Art: Elham Zarenezhad

Poet: Alireza Adineh
Human is The Difficulty of Duty (2)

The Power of crying from broken spirit
Group Multi Media Exhibition

Opening: 28 Jul 2017
End: 21 Aug 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 6

تلفن:  22023114
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

شروین  شاهرخ
موختن

آ
چهار دست و پا ا

نمایشگاه  انفرادی طراحی و نقاشی
گشایش:  2  تیر  1396
پایان:  16  تیر  1396

Sharwin Shahrokh
Learning to Crawl

Solo Drawing & Painting Exhibition
Opening: 23 Jun 2017

End: 7 Jul 2017



امیر  کمند
ِنوئ پریمیتیو

نمایشگاه  انفرادی مجسمه
گشایش:  23 تیر  1396

پایان:  30  تیر  1396

Amir Kamand
Neo-Primitivism

Solo Sculpture Exhibition
Opening: 14 Jul 2017

End: 21 Jul 2017



No.210
Between Vesal and

 Ghods St.
Keshavarz Blvd

Tel: +98 [21] 88977148
Sun To Fri: 4 –  8 pm

Gallery is Closed on 
Saturday.

بلوار کشاورز 
بین خیابان وصال و قدس 

پالک 210
تلفن: 889۷۷148

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه 
4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. 
www.silkroadartgallery.com SILK ROAD    GALLERY

نمایشگاه تابستانی 
ثار عکاسان گالری راه ابریشم 

آ
نمایش ا

نمایشگاه  گروهی  عکس
گشایش:  2 تیر  1396
پایان:  30  تیر  1396

Summer Exhibition
Silk Road Gallery's Artists

Group Photography Exhibition
Opening: 23 Jun 2017

End: 21 Jul 2017





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:   88504226
نمابر: 8851334۷

ساعات بازدید  : 4 تا 8
گالری  سه شنبه  ها  تعطیل  است.

www.sareban.gallery SAREBAN  ART GALLERY

كيومرث كياست
روايت جنون

نمایشگاه  انفرادی   
گشایش: 27 مرداد  1396

پایان: 6 شهریور  1396

Kayoumarth Kiasat 
The Story of Madness

Solo Exhibition
Opening: 18 Aug 2017

End: 28 Aug 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
Gallery closed on 

Thursdays.

نیاوران ،  خیابان جمشیدیه
خیابان امیدوار ، کوچه آقاخانی  

شماره 3  
تلفن:  22810015

ساعات بازدید  : افتتاحیه : جمعه 
ساعت  5 تا 9 عصر

شنبه تا چهارشنبه :   11 صبح  تا    
10 شب

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. SAYE  ART  GALLERY

راد ، علی اراد، گروه موسیقی
آ
کارن ا

رش تقی زاده
آ
 یشتای، ا

ایمان روزبهانی
حفره

پرفورمنس گروهی
گشایش: 2 تیر 1396

پایان: 7 تیر 1396

Karen Arad, Ali Arad
Yashtay band 

Arash Taghizadeh
Iman roozbahani

Void
Group Performance

 art Exhibition
Opening: 23 Jun 2017

End: 28 Jun 2017



هوناز افاقی، پگاه پیر هادی
فریبا طاهری، اثنی عشری
محجبوب ظهوریان پردل

رزو غالمی، مریم)صدف( کباری
آ
ا

سیده مریم مجد تیموری
سایه روشن

نمایشگاه  گروهی نقاشی 
گشایش: 9 تیر 1396
پایان: 14 تیر 1396

یاسمین شیرپـی
من یا ما

نمایشگاه  انفرادی نقاشی 
گشایش: 23 تیر 1396

پایان: 28 تیر 1396

Hoonaz Afaghi, Pegah Pirhadi
Fariba Taheri Esnaashari

Mahjoob-Zohurian pourdell
ArezooGholami, Maryam(sadaf) 

Kobari, Seyedeh Maryam
 Majd Taymoori

Penumbra
Group Painting Exhibition

Opening: 30 Jun 2017
End: 5 Jul 2017

Yasmin Shirpay
"I"or"We"...

Solo Painting Exhibition
Opening: 14 Jul 2017

End: 19 Jul 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 24

تلفن : 221۷4346   
تلفکس : 88۷11305 

ساعات بازید : جمعه ها 16 تا 20
شنبه تا پنجشنبه 11 صبح تا 

۷ عصر
گالری  دوشنبه  ها  تعطیل است.

www.seyhounartgallery.com SEYHOUN  ART  GALLERY2

نمايشگاه گروهي از مجموعه شخصی 
سه مجموعه دار:  ويدا زعيم ، نادر

سیحون و  علی الجوردی
نمایشگاه  گروهي

گشایش: 2 تیر 1396
پایان: 7 تیر 1396

Group Exhibition                                                                                                                                       
                         Vida Zaim, Nader Seyhoun  

& Ali Ladjevardi's praivat Collection
Group Exhibition

Opening: 23 Jun 2017
End: 28 Jun 2017



نمايشگاه گروهی
نمايشگاه گروهی نقاشی، مجسمه 

و عکس 
گشایش: 9 تیر 1396
پایان: 28 تیر 1396

Group Exhibition
Group Painting, Sculpture

  & Photography Exhibition
Opening: 30 Jun 2017

End: 19 Jul 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:  880086۷6

تلفکس:  8802۷181
ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر

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

حامد صحیحی 
نمایشگاه انفرادی 

ثار  و رونمایــی
آ
نمایش مجموعه ا

کـتاب خواب دیده    
گشایش: 9 تیر 1396
پایان: 14 تیر 1396

Hamed Sahihi
Solo Exhibition

Dreamer: book launch &
 Retrospective show

Opening: 30 Jun 2017
End: 5 Jul 2017

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

پشت نویسی  
نمایشگاه گروهی چند رسانه ای          

گشایش: 27 خرداد 1396
پایان: 7 تیر 1396

A group of artists, painters 
photographers, sculpture  
theater and literature.Self

Postcardese
Group Multimedia Exhibition

Opening: 17 Jun 2017
End: 28 Jun 2017



سمیرا  اسکندرفر 
چی تو سرته؟ 

نمایشگاه انفرادی طراحی  
گشایش: 16 تیر 1396

پایان: 27 تیر 1396

Samira Eskandarfar
What s̀ in your head?

Solo Drawing Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 18 Jul 2017

 حامد بزاززادگان 
مردم سازی    

رشیو    
آ
نمایشگاه انفرادی ا

گشایش: 30 تیر 1396
پایان: 4 مرداد 1396

Hamed Bazzazzadegan
a matter of perception

Solo Archive Exhibition
Opening: 21 Jul 2017

End: 26 Jul 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:  880086۷6

تلفکس:  8802۷181
ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر

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

سهند حشمتی   
سهند بیجه کالم زنجانی

نمایشگاه انفرادی طراحی         
گشایش: 13 مرداد 1396

پایان: 18 مرداد 1396

Sahand Heshmati 
Sahand Bijeh Kalam Zanjani

Solo Drowning Exhibition
Opening: 4 Aug 2017

End: 9 Aug 2017

حامد نورایــی   
نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد        

گشایش: 6 مرداد 1396
پایان: 11 مرداد 1396

Hamed Noraei 
Solo Multimedia Exhibition

Opening: 28 Jul 2017
End: 2 Aug 2017



نرگس موسوی   
وقتی سپیده زد   

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد          
گشایش: 20 مرداد 1396

پایان: 25 مرداد 1396

Narges Mousavi 
When it dawned

Solo Multimedia Exhibition
Opening: 11 Aug 2017

End: 16 Aug 2017

قاسم لطفی 
فتافه

آ
میخوام برم تو ا

نمایشگاه انفرادی         
گشایش: 27 مرداد 1396

پایان: 1 شهریور 1396

Ghasem Lotfi
I Want to go in the Aftafah

Solo Exhibition
Opening: 18 Aug 2017

End: 23 Aug 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 34

تلفن: 22541589
ساعات بازدید: جمعه تا 

چهارشنبه 4 تا 8 عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .

www.golestangallery.com GOLESTAN      GALLERY

مریم درویش      
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  9  تیر  1396
پایان:  14  تیر  1396

علی گلباز     
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  16  تیر  1396
پایان:  21  تیر  1396

Maryam Darvish   
Painting Exhibition

Opening: 30 Jun 2017
End: 5 Jul 2017

Ali Golbaz
Painting Exhibition

Opening: 7 Jul 2017
End: 12 Jul 2017



۱00 اثر ۱00 هنر مند
نمایشگاه   تابستانی

گشایش:  30  تیر  1396
پایان:  25  مرداد  1396

100 Works 100 Artists   
Group Exhibition

Opening: 21 Jul 2017
End: 16 Aug 2017

   100 اثر
   100 هنرمند

مونا انصاری      
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  27  مرداد  1396
پایان:  1  شهریور  1396

Mona Ansari
Painting Exhibition

Opening: 18 Aug 2017
End: 23 Aug 2017



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 26

تلفن:2202603۷/220458۷9 
تلفکس: 220458۷9

ساعات بازدید:  4 تا 8 عصر
گالری روزهای دوشنبه  و 

چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 
بعدازظهر باز می باشد.

www.mahartgallery.com MAH   ART   GALLERY

رضا بهاروند
طبیعت بی جان

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشایش:  9 تیر 1396

پایان: 27 تیر 1396

Reza Baharvand
Still Life

Solo Painting Exhibition
Opening: 30 Jun 2017

End: 18 Jul 2017





VALI   ART  GALLERY

میدان ونک ، خیابان خدامی
شماره ۷2

تلفـن: 8804۷698 
فکس: 8804368۷

ساعات بازدید:  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

احمد محمد پور، احمد تک
سهیال حقیقت، بهزاد بزرگی 

سیروان کنعانی، اسفندیار پورمقدم 
روشنا رستمی، مژگان حبیبی 

الهام یزدانپناه، پردیس شفیعیون 
وا صالحی، حمید حمیدی 

آ
ا

امیر مکبر، فریده ثقه االسالم توکلی
تکرار با نگاهی دیگر 

نمایشگاه  گروهی
گشایش:  9  تیر  1396

پایان:  23 تیر  1396

Ahmad Mohammadpour 
Ahmad Taak, Soheila Haghighat 
Behzad Bozorgi, Sirvan Kanaani 

Esfandyar Pourmoghadam 
Roshana Rostami, Mozhgan Habibi 

Elham yazdanpanah, Pardis Shafiyon 
Ava Salehi, Hamid Hamidi,Amir Mokaber 

Farideh Seghatoleslam Tavakoli 
   Repeat With a Different Perspective

Group Exhibition
Opening: 30 Jan 2017

End: 14 Jul 2017





خیابان مطهری ،خیابان میـرعماد 
کوچه دوازدهم ،  پالک 11  

تلفن:  88513933
ساعات بازدید:  4 تا 8  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

کیوریتور ها: بهنام کامرانی
فرشته عالمشاه

فریده شاهسوارانی،  حامد صحیحی
فرشته عالمشاه ، بهنام کامرانی

رسول معرک نژاد
گیاه شناسی

رت   
آ
نمایشگاه گروهی ویدوئ ا
گشایش: 16 تیر 1396

پایان: 26  تیر  1396

Curators: Behnam Kamrani 
Fereshte Alamshah

Artists: Faride Shahsavarani 
Hamed Sahihi, Fereshte 

Alamshah Behnam Kamrani 
Rasoul Moarek Nejad

Botanical
Video Art Group Exhibition

Opening : 7 Jul 2017
End : 17 Jul 2017

گالری مردادماه تعطیل می باشد.





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 : 88۷06984
ساعات بازید :یکشنبه تا جمعه 

3 تا 8 
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



سبا نیکنام، گیوم  برتث
خرین پرواز سیمرغ

آ
ا

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه
گشایش: 16 تیر 1396

پایان: 6  مرداد 1396

Saba Niknam, Guillaume Barth
Simurgh’s Last Fly
Group Painting and

 Sculpture Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 28 Jul 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 8

تلفـن: 88۷31403
 فکس: 88۷32659

ساعات بازدید: 4 تا 8 عصـر
گالری  پنجشنبه     ها  تعطیل است .
www.hoorartgallery.com 7 SAMAR     GALLERY

فرزانه قریشی
بندبازان رنگی

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش: 5  تیر 1396

پایان: 14 تیر 1396

Farzaneh Ghoreyshi
Tight-walkers whiting Colours

Solo Painting Exhibition
Opening: 26 Jun 2017

End: 5 Jul 2017



دوستداران هفت ثمر
به یاد دوست وهنرمند گرامی

طلیعه کامران 
نمایشگاه  گروهی نقاشی، عکاسی، چاپ 

دستی، تاپیسری، مجسمه، سرامیک
گشایش: 16 تیر  1396

پایان:  28 تیر  1396

Haftsamar Friends
In the Memory Of

 Talieh Kamran
Group Painting, Photography, Printmaking 

Tapestry, SculptureCeramic Exhibition
Opening: 7 Jul 2017

End: 19 Jul 2017











 

Calendar Of Exhibition Opening Dates 
Jan | Jul -  2017 

    1396             ماه تیر تاریخ گشایش نمایشگاه های

ــهشـــنب   22          31       3 24    10 1   17 8 24 15  
         

16 25 9 18   2 11    25  4      
 یکـشـنبــه 

        
17  26 10 19   3 12    26   5      

 دوشــنبــه 
       

7 Samar |  
 هفت ثمر

 
18 27 11 20   4 13    27   6      

 سه شنبـــه 
        

19 28 12 21   5 14    28  7      
 چهارشنبــه   

        
 پنج شنبــه        1 22     8   29    15 6   22 13 29 20

  |       
3021              14         23   7 16    30   9     23  2        

 جـمــعــه

 Azadart | طراحان 
Golestan |  گلستان  

  Did | دید 

25 3             
 

25 3             
  
 

Atbin | آتبین 
Arte | آرته 
Aria | آریا 

O |  ُا  
Dastan Basement 

 زیر زمین دستان |
Saye |  سایه  

Arte | آرته 
Afrand | افرند 
Elahe | الهه 

e 1 | ایوان 
26 |  26  

Whiteline | خط سفید 
Azadart | طراحان 
Golestan |  گلستان  

Vista |  ویستا  
Hoor |  هور  

7 Samar |  هفت ثمر  
 

Atbin | آتبین 
Aria | آریا 

O |  ُا  
Jorjani |  جرجانی  

Dena | دنا 
Saye |  سایه  

Seyhoun 2 |   2سیحون  
Azadart | طراحان 
Golestan |  گلستان  

Mah |  ماه  
Vali |  والی  

 
 
 

26 |  26  
Whiteline | خط سفید 

Dastan Basement | 
 زیر زمین دستان

Silkroad | راه ابریشم 
Saye |  سایه  

Seyhoun 2 |   2سیحون  
 
 

   



 

Calendar Of Exhibition Opening Dates 
Jul | Aug -  2017 

 1396            ماه  مرداد تاریخ گشایش نمایشگاه های

19 28 12 21   5 14    29 7       
ــهشـــنب   

        
20 29 13 22   6 15    30  8      23 ـهیکـشـنبـ               1  

         
21  30 14 23   7 16    31   9      24 ـنبــهدوشـ               2  

         
22 31 15 24   8 17    1 10      25 3               

 سه شنبـــه

 

       
هچهارشنبــ 4            26      11 2    18 9   25 16  

        
ـهپنج شنبـ           5            27   12   3    19 10 26 17  

        
18         27   11 20    4 13     28  6        

ــهجـمــع  

26 |  26  
Sareban |  ساربان  
Azadart | طراحان 
Golestan |  گلستان  

 

O |  ُا  
Azadart | طراحان 

 

26 |  26  
Azadart | طراحان 

Did | دید 
 

Afrand | افرند 
O |  ُا  

Dena | دنا 
Azadart | طراحان 

 



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

هنـرمندانی ست که در سال 1394 توسط گالری های خود معرفی شده اند.
برای تهیه این کتاب با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید :

88569208  -  88565425



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

هنـرمندانی ست که در سال 1394 توسط گالری های خود معرفی شده اند.
برای تهیه این کتاب با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید :



1.موزه هنرهای معاصر تهران: خيابان کارگر شمالی، جنب پارک الله - تلفن: 89۵19۶۵8
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
4.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
6.اثر: خيابان ايرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان، شماره 16 - تلفن: 88326689

۷.آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار عليخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3 - تلفن: 88031۶۵2
8.آرت سنتر: خيابان شريعتی، ضلع شمال غربی پل صدر، شماره 1۷1۶ -  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
14.امکان:  ميـدان هفت تيـر،کوچـه آقامحمدی،پالک 77 - تلفن : 88824520

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

1۷.ايرانشهر: خيابان کريمخان،خيابان عضدی) آبان جنوبی (،خيابان سپند،،شماره 3  -  تلفن : 86036944
18.ايوان: الهيه،خيابان مهديه،خيابان جبهه،کوچه لسانی،داخل بن بست حميد،شماره 1 - تلفن : 22۶0۷12۶

 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

24.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 28  -  تلفن:  09356040055
26.ديد: ضلع شرقی خانه  هنرمندان ، خيابان عاصم ترابی ، نبش کوچه اردالن ، پالک 24 ، طبقه دوم - تلفن:  88814390

2۷.نگارخانه دی: خيابان وليعصر، روبه روی پارک ملت، خيابان عاطفی، شماره 130 -  تلفن: 22059323         
28.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: 889۷۷1۴8



33. ژاله: ايرانشهر ، کوچه نوشهر ، پالک 3  -  تلفن:  88491108
34. 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
 36.سبحان: صدر شرق، خروجی کامرانيه، بعد از زيرگذر صدر، جنب دامپزشکی، خيابان عباسی، کوچه پيش تاز، بن ست

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

38. 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

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

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

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

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

48. مهروا: کريمخان زند، خيابان شهيد عضدی )آبان جنوبی(، شماره 38  -  تلفن: 88939046 / 88939047
49. 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
54. 83: پاسداران،فالح زاده)گلستان 2( ،پالک 83 - تلفن: 22763509

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

5۷. تماشاخانه دراما: خيابان فلسطين جنوبی،خيابان لبافی نژاد،کوچه زحل،بن بست اول، پالک2، طبقه 1  - تلفن: 66176802
58. 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

60. مکتب تهران: خيابان آبان جنوبی، کوچه کيوان، پالک 8 - تلفن: 88891512
61.تماشاخانه موج نو: خيابان شريعتی، خيابان ميرداماد،خيابان رودبارشرقی)شمالی(، پالک۵۷  -  تلفن: 2222۴۵18

62. خانه هنرمندان ايران: خيابان ايرانشهر، بوستان هنرمندان- تلفن: 88310۴۵۷
63. سينمای هنر و تجربه:  خيابان دکتر فاطمی غربی، نرسيده به سيندخت، روبروی بيمه ايران، پالک 22۴-  تلفکس: ۶۶۴3۵۶۶

64. پرديس چارسو: ضلع جنوب شرقی تقاطع خيابان جمهوری اسالمی و حافظ - تلفن: ۶۶۷2۴۴۴۴












