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راهنما
اطالعات این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده اند:

تئاتر دولتی     
تئاتر غیر دولتی      

ــده  ــدای یــک پاراگــراف نشــان دهن ــن عالمــات در ابت ــرار گرفتــن هر یــک از ای *ق

ــاال ذکــر شــده اســت. تقســیم بندی اســت کــه در ب

*مراکـز دولتـی فعـال در حـوزه تئاتـر شـامل نهادها،سـازمان ها،وزارتخانه ها و اداراتی 

هسـتند کـه از نظـر مدیریتـی یـا بودجـه ای و یـا هـردو بـی واسـطه بـه بدنـه دولـت 

وابسـته هسـتند و تحـت نظـارت و حمایـت دولـت فعالیـت می کننـد.

*منظــور از »دولتــی« وابســتگی بــه یکــی از نهادهــای حاکمیتــی اســت و نــه صرفــا 

ــوه مجریه. ق

*مراکـز غیـر دولتـی فعال در حوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان ها و اداراتی هسـتند 

کـه از نظـر مدیریتـی و بودجـه ای مسـتقل بـوده و به دولت وابسـته نیسـتند اما گاه 

از کمـک هـای دولـت به شـکل غیرمسـتقیم بهره مند می شـوند.

*تاالرهــای غیر دولتــی نیــز گاه از کمک هــای دولــت بــه شــکل غیرمســتقیم 

بهره منــد مــی شــوند.

نــوع  و  دربــاره محتویــات، هــدف  توضیــح کوتاهــی  بخــش  هــر  *ابتــدای 

اســت. شــده  ذکــر  بخــش  همــان  تقســیم بندی 

*کتــاب اول تئاتــر ایــران در ســال های آتــی نیــز بــه روز شــده و بــه چــاپ خواهــد 

رســید.لطفا هرگونــه پیشــنهاد و تغیــر مد نظــر خــود را از طریــق ایــن ایمیــل بــا مــا 

در میــان بگذاریــد:

 dac.iran@theater.ir

            

فهرست های تهیه شده، صرف نظر از اعتبار و اهمیت مراکز، نهادها و ارگان ها براساس 
ترتیب الفبایی تنظیم شده اند.
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۸

تئاتر، هنر مولد فرهنگ
تعالـی هـر حوزه ای با كشـف توانمندی هـا و شـناخِت ظرفیت های پیـدا و پنهانش از 

امـكاِن تحقـق و تثبیـِت بیشـتری برخـوردار خواهد بود. ایـن تحقق در تشـكیالتی كه 

از پشـتوانه  مسـتند و مكتـوب چندانـی بهره منـد نباشـند، امـری دشـوار امـا ضرورتی 

اثرگذار محسـوب میشـود. تئاتر در روزگار ما، بیش از دیگر دوره ها، توسـعه سـاختاری 

و سـازمانی داشـته اسـت. اولویت بـودن این هنـر در رویكرد حمایتـی وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی، توجه بخشـی معنـوی و توسـعه سـخت افزاری و نرم افـزاری ایـن 

حـوزه را بـه ارمغـان آورده اسـت. بـا مطالعه در توسـعه آمـاری فرصت هـای تحصیلی 

دانشـگاهی، افزایـش اماكـن تئاتـری، زمینه سـازی مشـاركت بخـش خصوصـی در 

راه انـدازی تماشـاخانه ها و فضاهـای تئاتـری، افزایـش كمـی و كیفـی رویدادهـای 

تئاتـری، توسـعه روابـط بین المللـی در تئاتر و تنـوع نهادهای حاكمیتـی تئاتر، متوجه 

ضـرورِت مستندسـازی ظرفیت هـای موجـود بـا نگاهـی توسـعه آفریـن و مسـتمر 

خواهیم شـد. 

ناهمگونـی توسـعه جمعیتـی تئاتـر و تـواِن كّمـی و كیفـی آن در نـگاه اول می توانـد 

عاملـی بازدارنـده محسـوب گـردد؛ امـا همیـن توسـعه، چنانچـه بـا تعامـل دیگـر 

نهادهـای مرتبـط و غیرمرتبـط كـه از اماكـن و ظرفیت هـای كارآمـدی برخوردارنـد، 

مواجـه شـود می توانـد بـه فرصتـی ویـژه مبـدل شـود كـه در آینـده تئاتـر ایـن مرز و 

بـوم نقـش متمایـزی ایفـا نماید. ایـن تعامـل هنگامی ممكن می شـود كـه بتوان در 

اسـتخراج ظرفیت هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری دیگـر ارگان ها و نهادهـای همكار 

گام برداشـت و زمینـه بهره منـدی هنرمنـدان را از ایـن تعامـل مثبـت فراهـم کـرد. 

اداره کل هنرهـای نمایشـی بـا چنیـن ذهنیتـی و با امید به توسـعه نهادهـای تئاتری 

از تدویـن چنیـن پژوهشـی اسـتقبال نمـود. در ایـن رونـد ُمصـر بودیـم كـه آمـار و 

اطالعاتـی دقیـق از نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ممـزوج بـا تئاتـر، تاالرهـای تـك 

منظـوره و چنـد منظـوره، نشـریات تئاتـری، رسـانه های مجـازی تئاتـر، ظرفیت هـای 

دانشـگاهی و آموزشـی تئاتـر، ناشـران تئاتری و هـر آن چه كه در تكمیـل این تحقیق 

نقشـی داشـته باشـد، اسـتخراج و اظهار شـود و در دسـترس مدیران و هنرمندان این 

عرصـه قـرار گیرد. 



۹

ایـن تـالش از آن روسـت كـه معتقدیـم تئاتـر نـه فقـط یـك هنـر كـه موّلـد فرهنـگ 

و مـرّوج تمـدن ایرانـی اسـالمی اسـت كـه در روزگار مـا می توانـد منشـاء احیـاء و 

اصـالح و تغییـر در الگوهـای رفتـاری و اجتماعـی باشـد. بـر ایـن نكتـه واقفیـم كـه 

ایـن پژوهـش بـه هیچ وجـه دربرگیرنـده همـه توانمندی هـای موجـود نیسـت؛ امـا 

امیدواریـم ثبـت و مطالعـه آن اسـباب ترقـی و تعالـی ایـن هنـر كهن را فراهـم آورد.

                                                                     مهدی شفیعی 
                                                              مدیر كل هنرهای نمایشی     



۱۰

»کتـاب اول تئاتـر ایـران« نـام برازنـده ای اسـت تـا بتوانیـم بـا آن، هـر آنچـه را در 

فضـای تئاتـر ایـران به شـکل بالقوه وجـود دارد بـه نمایـش بگذاریم.این کتـاب، گام 

نخسـت در معرفی،شناسـاندن و دسـتیابی بـه فضاهـا و امکانـات تئاتـر ایران اسـت.

همـواره در ارتباطـات بیـن المللـی و داخلـی بـه وجـود چنین کتـاب و مرجعـی برای 

معرفـی بضاعـت هـا و توانایـی هـای هنرمنـدان تئاتـر کشـورمان مـی اندیشـیدم  و 

بـا حمایـت مسـتقیم »مهـدی شـفیعی«مدیرکل هنرهـای نمایشـی وزارت  امـروز 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و نـگاه منتقدانـه و همراهـی و مشـورت »جـالل تجنگی« 

ایـن آرزو عملی شـد.

همچنیـن شایسـته اسـت از همـکاران خـود در اداره کل هنرهـای نمایشـی، آقایـان 

اتابـک نـادری، مهـدی حاجیـان، مجیـد داخ، علـی ایـزدی و خانـم لیال غفـاری برای 

همـکاری و همراهیشـان تشـکر نمایـم.

دیکتـه نانوشـته، امـروز نوشـته شـده اسـت.حال نـگاه تیـز و همیـاری هنرمنـدان و 

فعـاالن تئاتـر ایـران مـی توانـد آن را بـرای ویرایـش هـای بعـدی آمـاده تـر نمایـد.

دریافـت اطالعـات جدیـد و هرگونـه پیشـنهاد از طریـق آدرس هـای اینترنتـی زیـر 

امـکان پذیـر اسـت:

dac.iran@theater.ir

دیکته نانوشته

مهرداد رایانی مخصوص
مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی



۱۱

کتابی برای هر روز
قرار  روزی  نامی که  می کشد.  یدک  را  بزرگی  نام  روی شماست،  پیش  کتابی که 

به خود  و کاهش هایی که هر ساله  افزایش  و  ویرایش  تدوین،  با  این کتاب  است 

می بیند در حد و اندازه های آن ظاهر شود. شکل گیری چنین کتابی برای کارورزان 

تئاتر،دانشجویان،پژوهشگران و...می تواند مسیری باشد به سوی امکانات بیشتر و 

از آنچه داریم و همچنین دری باشد به درک آنچه نداریم و ساختن  بهره وری بهتر 

زیربناهای بیشتر و بهتر برای هنر تئاتر.

از تمامی عزیزانی که در مسیر شکل گیری این کتاب همراه و همدل و همکار بودند 

و  گرفته اند  قرار  اشاره  مورد  در شناسه کتاب،  صمیمانه تشکر می کنم.همکارانی که 

همچنین آقایان: بابک صدیقیان، ایرج افشاری اصل و منوچهر اکبرلو.  

سخن پایان اینکه هر پژوهشی در راه رسیدن به کمال می بایستی از مرز زمان گذر کند 

و ما امیدواریم این کتاب بتواند با به روز و عاری شدن از خطاهای احتمالی، مرجع 

مناسبی باشد برای جامعه تئاتر و هنر نمایش ایران. 

مشهود محسنیان







مراکز فعال در حوزه تئاتر۱۴

مراکز دولتی فعال در حوزه تئاتر
مراکـز دولتـی فعـال در حوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان ها،وزارت خانه هـا و اداراتی 

هسـتند کـه از نظـر مدیریتـی یـا بودجـه ای و یـا هـردو بـی واسـطه بـه بدنـه دولـت 

وابسـته هسـتند و تحـت نظـارت و حمایـت دولـت فعالیـت می کنند.

  اداره امور هنری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
نیـروی انتظامـی در حـوزه هـای مختلف هنـری و از جمله تئاتر فعالیـت های مربوط 

بـا اهـداف سـازمانی خـود دارد و در زمینـه های هنری بـه فرهنگ سـازی و تبلیغات 

دربـاره کار پلیـس مـی پردازد.برگـزاری چنـد دوره از جشـنواره پلیـس از ایـن مـوارد 

است.

نشـانی: تهـران .خیابـان ولیعصـر. باالتـر از میـدان ونـک. خیابـان یاسـمی. مقابـل 
آرارات.  باشـگاه 

کدپستی: ۱۹۹۶۷۱۳۵۵۷  
تلفن: ۸۱۴۳2۶2۷ و ۸۸۷۸۴۳۵۳-۶ 

www.saas.police.ir :وب سایت

  اداره کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش
اداره کل امـور فرهنگـی هنـری،در وزارت آمـوزش و پـرورش، برنامه ریـزی فرهنگی و 

هنـری و سیاسـت گـذاری های مربـوط بـه آن را از وزارتخانه تا اداره ها، شهرسـتان ها 

و مـدارس بـر عهـده دارد. کارشناسـی هنرهـای نمایشـی، عالی ترین واحد سـازمانی 



۱۵ مراکز فعال در حوزه تئاتر

وزارتخانـه در زمینـه سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی تئاتـر دانـش آمـوزی اسـت. 

مسـابقات فرهنگـی و هنـری تئاتـر  یکی از فعالیت های مسـتمری اسـت که توسـط 

ایـن اداره در سـه سـطح منطقـه )شهرسـتان(، اسـتان و کشـوری برگزاری می شـود.

بـه آمـوزش  نیـز  این ها،آمـوزش و پـرورش در رشـته های کار و دانـش  بـر  عـالوه 

نمایشـنامه نویسـی و بازیگـری پرداخته اسـت و در رشـته هـای فنی و حرفـه ای نیز 

نگاهـی بـه نمایـش و پشـتیبانی صحنـه داشـته اسـت. 

نشـانی:  خیابـان سـپهبد قرنی.باالتـر از میـدان فردوسـی.نبش خیابـان فـالح پـور.
سـاختمان شـهید بـا هنر.

تلفن:۸۸۸۰۵۴۳۱
نشـانی دفتـر تکنولـوژی آموزشـی: خیابـان کریـم خان.خیابـان ایرانشهر.سـاختمان 

شـماره چهار.سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی.

تلفن: ۸۸۳۰۹2۶۵-۸۸۸۳۱۱۶۱
www.medu.ir :وب سایت

  اداره کل امور هنرهای نمایشی 
اداره کل امــور هنرهــای نمایشــی جزیــی از معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســت.وظایف ایــن اداره کل بــر اســاس سیاســت های هنرهای نمایشــی کشــور 
تعییــن شــده اســت و هرگونــه اجــرای عمومــی نمایش در تهــران منوط بــه دریافــت اجازه 

نامــه کتبی ایــن اداره کل اســت.
از جملـه بخـش های زیر مجموعه فعـال در اداره کل امور هنرهای نمایشـی عبارتند از: دفتر 
امـور بیـن الملل.روابـط عمومی.هماهنگـی تئاتر اسـتان ها.دبیرخانه جشـنواره ها.شـورای 

ارزشـیابی و نظارت.
ــه شــاخه های دیگــر  ــز ب امــور هنرهــای نمایشــی اســتان ها و شهرســتان های دیگــر نی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چــون ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی محول شــده 

اســت.
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها

ــاد  ــگ و ارش ــن ادارات فرهن ــتان ها و همچنی ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ادارات کل فرهن
اســالمی شهرســتان ها نیــز از هــر نظــر مســتقل عمــل کــرده و ایــن مــوارد را در حــوزه خــود 
مدیریــت مــی کننــد: حمایت هــای مــادی و معنــوی از هنــر نمایش،صــدور مجــوز اجــرای 
عمومــی، حمایــت از برگزاری جشنواره،همایش،ســخنرانی و ورکشــاپ و...کــه از امور جاری 

ایــن ادارات بــه شــمار مــی رونــد.

نشانی: خیابان حافظ.خیابان استاد شهریار.جنب تاالر وحدت.
تلفن: ۶۶۷۴۷۴2۳

dramatic.artcenter.iran@gmail.com :پست الکترونیک



مراکز فعال در حوزه تئاتر۱۶

  اداره کل آموزش و پژوهش سیما 
این اداره در بخش پژوهش و در راستای اهداف و سیاست های سازمان صدا و سیما 

به جمع آوری اطالعات و نشر آنها در زمینه های مختلف هنری و تکنیکی مربوط به 

رسانه می پردازد. در این میان، پژوهش در حوزه تئاتر و تئاتر تلویزیونی و نشر کتبی 

در این زمینه نیز در دستور کار این اداره قرار داشته است.

نشانی: میدان ونک.گاندی شمالی. نبش شهید صانعی شرقی. پالک ۳2
سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۰۷۷  
تلفن: ۸۸۷۸۹۷۸۹ – ۸۸۷۷۳۵۶2

 tvr@irib.ir :پست الکترونیک
www.tvr.ir :وب سایت

  اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 
واحـد نمایـش رادیـو در دهـه سـی شـکل گرفتـه اسـت. اداره کل هنرهـای نمایشـی 

رادیـو مأموریـت تولیـد و پخـش نمایش را به صـورت متمرکز در رادیو عهده دار اسـت 

و امـروز در شـش شـبکه رادیویـی، هفتـه ای ۱۳ سـاعت نمایش پخش مـی کند. در 

کنـار ایـن حجـم برنامه، شـبکه رادیویـی نمایش نیز بـه صورت 2۴ سـاعته به پخش 

آثار نمایشـی رادیویی اشـتغال دارد.

نشانی: تهران. میدان ۱۵ خرداد. ساختمان رادیو. اداره کل هنرهای نمایش رادیو.
کدپستی: ۱۱۱۴۹۱۴۹۹۹ 

تلفن: ۳۳۱۱۳۵۸۵ – ۳۳۱۱۵۴۱۰
شماره پیامک: ۳۰۰۰۰۸۹  

www.radionamayesh.ir :وب سایت

  ادارۀ هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اداره کل هنـری در سـال ۱۳۸۴ در بنیـاد شـهید و امور ایثارگران تاسـیس شـد.اکنون 

در زیرمجموعـه ایـن اداره کل،اداره هنرهـای نمایشـی قـرار دارد.در سـاختار اسـتانی 

بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نیز اداره امـور هنری به مسـائل هنرهای نمایشـی می 

پردازد.

نشـانی : تهـران، خیابـان طالقانـی، خیابان ملک الشـعرای بهار شـمالی، پـالک پنج، 
سـاختمان معاونـت پژوهـش و ارتباطات فرهنگـی بنیاد شـهید و امورایثارگران، طبقه 

دوم، اداره کل امـور هنری.اداره هنرهای نمایشـی.



۱۷ مراکز فعال در حوزه تئاتر

تلفن: ۴2۹۷۸۳۵۴-۸۸۳۰۵۷۶۵
فکس: ۰2۱-۸۸۳۰۳۷۶۰

 www.isaar.ir  :وب سایت
www.navideshahed.com

  انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در سال ۱۳۷۵ با دغدغۀ اصلی سامان دادن به 

وضعیت ادبیات نمایشی این بخش از هنر انقالب تشکیل شد.این انجمن زیرمجموعه 

بنیاد فرهنگی روایت از سازمان های وابسته به بسیج مستضعفین است. 

نشانی: خیابان سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پالک ۱2۴. طبقه ۳. انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس.

تلفن: ۸۸۵۳۰۰۳2-۸۸۵۳۰۰۳۱ 
www.resistancetheater.ir :وب سایت

  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس در ابتـدا با نـام »سـتاد تبلیغات 

جنـگ« آغـاز بـه کار کـرد. پـس از اتمام جنگ، بـا تغییر عنـوان، این اهـداف را دنبال 

مـی کنـد: گـردآوری، ثبـت، نگهـداری و ارائـۀ آثـار دفاع مقدس به نسـل هـای حاضر 

و نسـل های بعـدی انقالب.

ایـن بنیـاد از نظـر سـازمانی از زیرمجموعه های سـتاد کل نیروهای مسـلح به شـمار 

رود. می 

سـازمان سـینمایی و هنرهـای نمایشـی دفـاع مقـدس از زیرمجموعـه های ایـن بنیاد 

اسـت کـه در زمینه اجـرای نمایش، برگزاری  جشـنواره و انتشـارات و...نیز فعال اسـت. 

نشـانی: تهـران، خیابـان شـهید آیـت هللا دکتـر بهشـتی، خیابـان پاکسـتان، کوچـه 
پـالک ۳  شـانزدهم، 

تلفن: ۸۸۷۳2۱۶۱ 
info@defapress.ir :پست الکترونیک

www.defapress.ir :وب سایت



مراکز فعال در حوزه تئاتر۱۸

  جهاد دانشگاهی-واحد هنر
این واحد همزمان با انقالب فرهنگی و از سـال ۱۳۵۹ تشـکیل شـد و در حال حاضر 

در ایـن حوزه ها فعالیـت می کند:

فرهنگی دانشجویی،پژوهشی و خدمات آموزشی تخصصی.

نشـانی: خیابـان انقـالب اسـالمی.چهار راه ولیعصـر.رو بـه روی پارک دانشـجو.کوچه 
شـهید باالور.شـماره چهار.طبقـه چهار.

تلفن: ۶۶۴۱۷۵2۸-۶۶۴۱۴۴۰2
www.jdart.ir :وب سایت

www.acecr.ac.ir

  سازمان بسیج هنرمندان
بسـیج هنرمندان بخشـی از سـازمان بسـیج مسـتضعفین اسـت که در سـاختار خود 

انجمـن هـای مختلـف هنـری و از جمله انجمن نمایـش نیز دارد.این سـازمان در هر 

اسـتان شـعبه ای جداگانـه دارد و بـه ترویـج اندیشـه هـای انقـالب و دفـاع مقدس 

می پـردازد.

گروه های تئاتر و سرود
ایـن مراکـز بـا هـدف حضور بسـیجیان هنرمند و عالقـه مند در قالب هـای گروه های 

سـرود و تئاتـر در عرصـه فرهنـگ و هنـر جامعـه تشـکیل شـده و زیـر نظـر سـازمان 

بسـیج فعالیـت مـی کنند.

نشانی: تهران. خیابان استاد شهید مطهری. جنب ایستگاه متروی مفتح. 
تلفن: ۷۸۹۶۵۴۱2 

 info@basij.ir :پست الکترونیک
www.basij.ir :وب سایت

  سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سـازمان عقیدتـی سیاسـی وزارت دفـاع طـی دسـتور العملـی آثـار هنـری نیروهـای 

مسـلح و وزارت دفـاع را جهـت اجرا در جشـنواره هـا یا اجرای عمومـی داخلی نهادها 

از  لحـاظ تکنیکـی و محتوایـی بـا توجـه بـه مقـررات و موازیـن نیروهـای مسـلح 

بررسـی مـی کند.ایـن سـازمان در حـال حاضـر به تولیـد نمی پـردازد و بیشـتر نقش 

نظارتـی دارد.

نشانی: میدان نوبنیاد.خیابان شهید لنگری.نرسیده به سه راه اراج.



۱۹ مراکز فعال در حوزه تئاتر

تلفن: 22۹۵۰۸۰۴
www.defapress.ir :وب سایت

www.fatehnet.net 

  ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
موضوع فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد به شرح زیر است:

برنامـه ریزی، ایجاد وراه اندازی کالس های آموزشـی درزمینه های مختلف:عقیدتی، 

دینـی، علمـی، سیاسـی، فرهنگـی هنـری و فنـی. تهیه، ترجمـه و گـردآوری، نگارش، 

چـاپ، انتشـار و توزیـع جزوات و کتب مجـاز داخلی و خارجـی درزمینه های مختلف 

فرهنگـی و هنـری و علمی آموزشـی و غیره .

نشـانی: تهـران، بزرگراه نیایـش، بلوار جنت آباد شـمالی، بلـوار انصارالمهـدی، مجتمع 
فرهنگی هنـری نور

تلفن: ۰2۱-۴۴۸۴۸۸۳۵ 
پیامک: ۳۰۰۰۴۱۵ 

  شبکه چهار سیما،گروه ادب و هنر 
ایـن شـبکه تحـت نظارت سـازمان صـدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایـران فعالیت 

مـی کند.گـروه ادب و هنـر در ایـن شـبکه، تولیـد و پخش تئاتـر تلویزیونـی، تبلیغات 

تئاتـر، ارائـه برنامـه هـای نقـد و تحلیـل تئاتـر و ترویـج آن را در رسـانه ملـی برعهـده 

دارد. ایـن گـروه عـالوه بـر دعـوت از تهیـه کنندگان آشـنا بـا مقولـه تئاتـر تلویزیونی و 

حمایـت از گـروه هـای اجرایـی تئاتـر در زمینـه هـای مختلف، همـکاری با جشـنواره 

هـای تئاتـر، مرکـز هنرهـای نمایشـی و نویسـندگان، کارگردانـان و تهیـه کننـدگان 

مسـتقل را نیـز در برنامـه خـود دارد. مضـاف بـر اینکـه تولیـدات تئاتری این گـروه با 

سـفارش و نظـارت گـروه انجـام مـی شـود، هنرمنـدان نیز مـی تواننـد با ارائـه متون 

نمایشـی خـود، پس از طی شـدن مراحل بازخوانـی و تصویب متون به سـاخت تئاتر 

تلویزیونـی اقـدام نمایند. 

در کنـار سـاخت و تولیـد تئاتـر تلویزیونی، سـاخت برنامه های آموزشـی دربـاره تئاتر، 

نقـد و تحلیـل تئاتر و گسـترش ایـن هنر به وسـیله تبلیغات تلویزیونی در دسـتور کار 

این گروه قـرار دارد.

نشـانی: خیابـان ولیعصـر. نرسـیده بـه پـارک وی. روبـه روی مسـجد بـالل. کوچـه 
مهنـاز. پـالک 22. طبقـه چهـارم. گـروه ادب و هنـر. 



مراکز فعال در حوزه تئاتر2۰

تلفن گروه ادب و هنر: 2۶2۱۵۵۹2 
تلفن شبکه: 2۶2۱۵۳۹۶

شماره پیامک: ۳۰۰۰۰۴
sima4@irib.ir :پست الکترونیک

www.tv4.ir :وب سایت

  مدیریت هنری ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا(
مدیریـت هنـری ارتـش در سـال ۱۳۷۸ بـا تغییراتـی در سیسـتم سـازمان عقیدتـی 

سیاسـی ارتـش و تحـت نظـارت آن بـه وجـود آمد.یکـی از زیرمجموعـه هـای ایـن 

مدیریت،هنرهـای نمایشـی اسـت که در نیروهـای زمینی،هوایی،دریایـی و پدافند نیز 

حضـور دارد.اجـرای نمایش،مدیریـت تاالرها و برگزاری جشـنواره هـا از فعالیت های 

ایـن بخش هسـتند.

نشـانی: خیابان شـریعتی، خیابان شـهید قدوسـی، سـازمان عقیدتی سیاسی ارتش, 
فرهنگی معاونت 

تلفن: ۳۳۳۰۹۱2۰
www.aja.ir :وب سایت

  مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
این مرکز وابسـته به حوزه هنری سـازمان تبلیغات اسـالمی اسـت و طبق اساسـنامه 
حـوزه هنری،حمایـت و ترویـج هنـر انقالبی و اسـالمی در دسـتور کار قـرار دارد.مرکز 
هنرهـای نمایشـی حـوزه هنـری همزمـان با تأسـیس حـوزه هنـری در سـال ۱۳۵۸ 
تحـت عنـوان »واحـد تئاتـر«  آغـاز بـه کار کـرد. در حـال  حاضـر در کنـار بخش های 
مختلـف اداری، کارشناسـی و امور اسـتان ها سـه دفتـر: تئاتر کودک و نوجـوان، تئاتر 

کاربـردی و دفتـر مطالعـات و پژوهـش در ایـن مرکز فعال اسـت. 
نشـانی: تهران.خیابـان حافـظ. تقاطع سـمیه.حوزه هنری سـازمان تبلیغات اسـالمی. 

طبقـه چهـارم، مرکز هنرهای نمایشـی حـوزه هنری.
تلفن: ۸۸۸۰۴۰۷2 و ۸۸۸۹۵۰۵۳ 

تلفن مرکز هنرهای نمایشی:۸۸۸۰۴۰۷۰-۸۸۸۹۵۰۵۳-۸۸۸۰۴۰۷2
پست الکترونیک:

info@hhsahneh.ir
akhbaresahneh@yahoo.com

www.dramatic.ir :وب سایت



2۱ مراکز فعال در حوزه تئاتر

  مركز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
و  در سـال ۱۳۶۹  آسـتان قـدس رضـوی  آفرینـش هـای هنـری  تاسـیس مركـز 

گسـترش دایـره عملكـرد و ارتقـای سـازمانی آن به موسسـه آفرینش هـای هنری از 

سـال ۱۳۷۶ صـورت پذیرفـت . 

مؤسسـه آفرینـش هـای هنری آسـتان قدس رضوی ، تـالش دارد تـا در بخش های 

مختلـف هنـری از جملـه تئاتر،بـا توجـه ویـژه بـه تعالیـم دینـی و مشـخصا مربـوط 

بـه امـام رضا)ع(فعالیـت مسـتمر داشـته باشـد و از ایـن رو در بخـش هـای تولیـد 

نمایش،حمایـت از آثـار معناگـرای دینـی و جشـنواره تئاتر،بـا هنرمنـدان در تعامـل 

است.  

نشانی موسسه:  مشهد.کوهسنگی، خیابان عدالت، عدالت ۱۸، پالک ۹/۱
تلفن: ۳۸۴۴۵۱۴2-۴

info@aqart.ir :پست الکترونیک
www.aqart.ir :وب سایت

  معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
سـابقه فعالیـت كانـون پـرورش فكـری كـودكان و نوجوانـان بـه میانـه دهـه چهـل 

شمسـی در سـال ۱۳۴۴ بـاز مـی گـردد.
از سـال ۱۳۹۵ اداره کل امـور سـینمایی و تئاتـر کانـون پـرورش فکری شـکل گرفت و 
معاونـت تئاتـر مسـئول مدیریت فعالیت های نمایشـی شـد.قرار اسـت بـه زودی در 

اسـتان هـا و تمامـی شـعب کانـون، معاونـت هـای تئاتر آغـاز به فعالیـت کنند.
نمایـش هـای معاونـت تئاتـر تهـران در دو سـالن قرینـه »گلسـتان« و بوسـتان« که 

مشـخصات دقیقـا یکسـانی دارنـد اجرا می شـوند.
یکـی دیگـر از فعالیـت هـای خـاص کانـون »تئاتـر تریلـی سیار«اسـت کـه بیـش از 

چهـل سـال اسـت کـه تئاتـر را بـه اقصـی نقـاط کشـور مـی برد.
سـالن دیگـر کانون)سـینما تئاتـر کانـون( کـه در خیابـان وزرا قـرار دارد نیـز بیـش از 
پنجـاه سـال اسـت کـه پذیـرای نمایش هـای گوناگـون در زمینـه کـودک و نوجوان و 

بزرگسـاالن بوده اسـت. 
نشـانی: بلـوار کشـاورز.خیابان حجاب.داخـل پـارک الله.مرکـز تولیـد تئاتـر و تئاتـر 

عروسـکی کانـون پـرورش فکـری کـودک و نوجـوان
تلفن: ۸۸۹۸۰۷2۱

سالن کانون مرکز وزرا:  ۸۸۱۰۰۶2۳-۴
info@kanoontyheater.com:پست الکترونیک

www.kanoontheater.com :وب سایت
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مراکز غیردولتی فعال در حوزه تئاتر
مراکـز غیـر دولتـی فعـال در حـوزه تئاتر شـامل نهادها،سـازمان هـا و اداراتی هسـتند 

کـه از نظـر مدیریتـی و بودجـه ای مسـتقل بوده و به دولت وابسـته نیسـتند اما گاه از 

کمـک هـای دولـت بـه شـکل غیرمسـتقیم بهره مند می شـوند.

  انجمن صنفی تماشاخانه های ایران
انجمـن صنفـی تماشـاخانه های ایـران در سـال ۱۳۹۵ تاسـیس شـده اسـت و هدف 

اصلـی آن پیگیـری و اسـتیفای حقـوق اعضـا و از جملـه تماشـاخانه های تئاتـر در 

اسـت. ایران 

نشـانی: تهران.خیابـان انقالب.ضلـع شـمال غـرب چهـارراه ولیعصر.جنـب داروخانه.
پـالک ۱۴۷۸ )تماشـاخانه مشایخی.شـاهین چگینی(

تلفن: ۶۶۹۷۹۴۷۵ , ۶۶۹۷۹۴۶۸

  انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران
ایـن انجمـن از سـال ۱۳۹۴ فعالیت رسـمی خود را آغـاز کـرده و در وزارت تعاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی بـه ثبت رسـیده اسـت.انجمن در حـوزه های اسـتیفای حقوق اعضا 

و حمایـت هـای صنفـی فعالیـت می کند و شـاخه هـای مهم تئاتـر از جمله: 

نویسندگی،کارگردانی،بازیگری،موسیقی،نقد و عکاسی و...را در بر می گیرد.

نشانی: )در حال حاضر نشانی ثابتی ندارد(
تلفن: ۰۹۱2۱۰۸2۴۷۱ )دریابیگی(

  انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران )تئاتر آزاد(
ایـن انجمـن، انجمنـی صنفـی و کارفرمایـی اسـت کـه در وزارت تعـاون،کار و رفـاه 

اجتماعـی ثبـت شـده اسـت و دو هـدف کلـی دارد:

۱-تامین منافع مادی و معنوی اعضای مجرب و پیشکسوتان. 

2-ایجـاد فضـا و بسـتر مناسـب که هنرمنـدان واقعی ایـن عرصه بتوانند آثـار مرغوب 
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و هنرمندانـه ای اجـرا کننـد و این هنـر ارزنده زنده و پویا باشـد.

انجمـن متشـکل از2۰گـروه ماهر و مجرب اسـت کـه همگی می تواننـد نمایش های 

کمـدی را بـه صورت حرفه ای اجـرا کنند. 

اکثـر تاالر هایـی کـه در اختیـار گـروه هـای این انجمـن قرار دارنـد را می توان بیشـتر 

سـالن هـای سـینمایی دانسـت کـه بـا کمـی تغییـرات صحنـه و کاربـری بـه اجـرای 

نمایـش ایـن گـروه هـا اختصاص یافته انـد و همچنین تاالرهای سـنتی و مشـهوری 

کـه از دیربـاز در اختیـار نمایـش هـای کمـدی بـوده اند.ازجملـه تئاترنصـر و گلریز که 

هـردو اکنـون در تعطیلـی به سـر مـی برند.

هنرمندانـی کـه در ایـن انجمـن فعالیـت مـی کننـد بایسـتی در یکـی از رشـته هـای 

نویسـندگی،کارگردانی،بازیگری...مهارت کافـی را داشـته باشـند و بـه شـرطی کـه در 

اسـتخدام دولـت نبـوده و حداقـل مـدرک دیپلـم را داشـته باشـند مـی تواننـد عضـو 

رسـمی ایـن انجمن شـوند.

نشانی: باالتر از ایستگاه مترو توحید.خیابان فرصت شیرازی.پالک ۸۹
تلفن:۶۶۹۰۰2۹۳

  www.theaterazad.persiangig.com :وبالگ

  انجمن هنرهای نمایشی ایران
صـورت  بـه  و  مسـتقل  حقوقـی  شـخصیت  بـا  ایـران  نمایشـی  هنرهـای  انجمـن 

غیرانتفاعـی و غیردولتی تشـکیل شـده اسـت.از جملـه موضوعات فعالیـت و اهداف 

ایـن انجمـن عبارتنـد از:

حمایـت مـادی و معنـوی از هنرمنـدان در عرصه هنـر نمایش، تشـویق و ترغیب گروه 

هـای نمایشـی و هنرمنـدان به منظور تولید و خلق آثار نمایشـی، توسـعه و گسـترش 

برنامـه هـای آموزشـی، انتشـار مجلـه نمایـش و فصلنامـه تئاتـر و کتـب تخصصـی، 

حمایـت از برگـزاری جشـنواره هـای داخلی و بین المللی تئاتر، تشـکیل مـوزه تئاتر از 

آثـار ارزشـمند هنرمنـدان ایرانی و تشـکیل کتابخانه تخصصـی تئاتر.

نشانی: تهران. خیابان ولیعصر. خیابان زرتشت غربی. پالک ۹۶. واحد ۱۰
کدپستی: ۱۴۱۵۶۸۳۸۱۱  

تلفکس: ۴ - ۸۸۹۹۱۹۰۱
   ceo@irantheater.ir:پست الکترونیک

www.irantheater.ir :وب سایت
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کانون های زیر مجموعه انجمن هنرهای نمایشی ایران

انتشارات و پژوهش 
انتشـارات از سـال ۱۳۶۷ کار خـود را آغـاز کرده و عهـده دار امور پژوهش و انتشـاراتی 

همچـون چـاپ کتـب تخصصـی تئاتر.ماهنامـه نمایـش و فصلنامـه تئاتـر اسـت.از 

جملـه اهـداف: توسـعه فضاهـای فکری و نظری در حـوزه هنرهای نمایشـی از طریق 

بسترسـازی بـرای فعالیـت پژوهشـی و ایجاد امـکان انتشـارات تخصصی.

نشانی: خیابان کریم خان.خیابان آبان جنوبی.کوچه ارشد.پالک ۱۰.طبقه دوم. 
تلفن:۸۸۹2۰۳۶۱      

   namayesh_magazin@yahoo.com :پست الکترونیک
  

سایت ایران تئاتر
ایـن سـایت تخصصـی تئاتر در سـال ۱۳۸۳ پا به عرصه هنرهای نمایشـی گذاشـت و 

در سـال ۱۳۸۷ یکـی از زیرمجموعـه هـای انجمن هنرهای نمایشـی شـد. ایران تئاتر 

هـر روز بـه روز رسـانی مـی شـود و اخبـار و اطالعـات تئاتـر را دنبال کـرده و در اختیار 

عالقمنـدان قـرار مـی دهـد. در ایـن سـایت بخش هایـی چون گـزارش، نقـد، گفتگو، 

مقـاالت و بیـن الملل موجود اسـت.

هانـری کوربـن. شـهریار.خیابان  حافظ.خیابـان  راه  انقالب.چهـار  خیابـان  نشـانی: 
پالک۱۸

تلفن: ۶۶۷۶۵۶۵۳
theateriran1@gmail.com :پست الکترونیک

www.theater.ir :وب سایت

کانون نمایش های آئینی و سنتی 
سـابقه فعالیـت ایـن کانـون بـه سـال ۱۳۶۷ بازمـی گـردد. هـدف کلـی ایـن کانـون، 

اشـاعه و حفـظ آثـار آئینـی و سـنتی در زمینـه هنر نمایش اسـت. پژوهـش در زمینه 

تئاتـر آئینـی و سـنتی و همچنین حمایت از تولیـد آثار این چنینی در راسـتای اهداف 

ایـن کانون قـرار دارد. 

راه حافظ.خیابـان شـهریار.خیابان هانـری کوربیـن. انقالب.چهـار  نشـانی: خیابـان 
پالک۱۸
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تلفن: )مهدی صفاری نژاد(۰۹۱2۴۵۹۵۴۶۹
namayeshname@gmail.com :پست الکترونیک

www.iran-tt.ir :وب سایت

کانون تئاتر عروسکی
ــک  ــتن ی ــت سرگذاش ــا پش ــت و ب ــکل گرف ــیدی ش ــاد خورش ــۀ هفت ــل ده در اوای

دوره تعطیلــی از ســال ۱۳۸۴ بــه منظــور معرفــی حفــظ، گســترش و ارتقــای تئاتــر 

عروســکی بــه خواســت عمــوم هنرمنــدان تئاتــر عروســکی ایــران و حمایــت اداره کل 

هنرهــای نمایشــی دوبــاره راه انــدازی شــد. 

نشـانی: تهران.خیابان انقالب.چهـار راه حافظ.خیابان شـهریار.خیابان هانری کوربین.
پالک۱۸

     
کانون تئاتر دینی 

ایـن کانـون بـه منظـور مشـاوره در حـوزه  تولیـد و حمایـت از آثـار تئاتـری کـه بـا 

موضوعـات دینـی سـاخته مـی شـوند بـه وجود آمـده اسـت. اینگونـه نمایـش ها با 

موضوعاتـی کـه بـه شـکل مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه مسـائل دینـی مـی پردازند، 

شـکل مـی گیرنـد. از مرحلـه تولیـد متـون نمایشـی تـا حمایـت از اجراهـای فاخـر و 

برگـزاری جشـنواره و... از جملـه اهـداف ایـن کانـون بـه شـمار مـی رونـد. 

نشانی: خیابان انقالب.چهار راه حافظ.خیابان شهریار.خیابان هانری کوربین.پالک۱۸
تلفن: )محمود فرهنگ( ۰۹۱2۱۳۰۳۴۱۵    

 
کانون نمایش خیابانی 

ایـن کانـون بـه عنـوان یک واحد اجرایـی در خدمت اهـداف انجمن هنرهـای نمایش 

بـرای رشـد و ارتقـای تئاتـر خیابانـی اسـت. تدویـن و برنامه ریـزی مجموعـه برنامه 

هـای تئاتـر خیابانـی، همچنین تالش در جهت گسـترش فعالیت هـای تئاتر خیابانی 

در سراسـر کشـور از جملـه فعالیـت های آن به حسـاب مـی آیند. 

ــری کوربیــن. ــان شــهریار.خیابان هان ــار راه حافظ.خیاب ــان انقالب.چه نشــانی: خیاب
پالک۱۸

تلفن: )سامان خلیلیان(۰۹۱2۵۸۸۵۸۹۶    
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کانون ملی منتقدان تئاتر 
کانـون ملـی منتقدان تئاتر در سـال ۱۳۶۸ در راسـتای حمایت از تشـکل های تئاتری 

و بـه منظـور تقویـت فضـای نقـد، گفـت و گـو و اعتالی تئاتر کشـور تشـکیل شـد.این 

کانـون در سـال ۱۳۶۹ در نهمیـن جشـنواره تئاتر بیـن المللی فجر به طور رسـمی آغاز 

بـه کار کـرد و در سـال ۱۳۷۰ از سـوی کانـون بیـن المللـی منتقـدان تئاتر بـه عضویت 

پذیرفتـه شـد. ایـن کانـون بـه لحـاظ قوانین بیـن المللـی زیر نظـر اساسـنامه کانون 

بیـن المللـی منتقـدان تئاتـر موسـوم بـه I.A.T.C فعالیـت مـی کنـد و در داخـل نیز 

زیرمجموعـه انجمـن هنرهای نمایشـی به حسـاب مـی آید. 

نشانی: تهران.خیابان استاد نجات الهی.کوچه ارشد.پالک ۱۰.طبقه دو شرقی.
تلفن: ۸۸۹2۴۰۱۹   

 www.kanoonemontaghedan.mihanblog.com :وبالگ

شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ایران
*آدرس سایت های شعب انجمن نمایش ایران در بخش سایت ها نیز ذکر شده است.

انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان شرقی
نشـانی:تبریز.میدان دانشسـرا.جنب کتابخانـه تربیت.تئاتـر شـهر. انجمـن هنرهـای 

نمایشـی اسـتان آذربایجـان شـرقی

تلفن: ۰۹۱2۱۰2۴2۶۷ )بابک نهرین( ۰۴۱۳۵2۴۳۱۱2
tabrizztheater@yahoo.com :پست الکترونیک

www.azarbaijansh.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی
نشـانی:ارومیه.تقاطع خیابان سـربازان گمنام.خیابـان باهنر)چهـارراه آپادانا(.مجتمع 

فرهنگـی هنـری. انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان آذربایجـان غربی

تلفن: ۰۹۱۴۹۳۶2۸۸۳ )محمد کاظمی(
www.azarbayjangharbi.theater.ir :وب سایت



مراکز فعال در حوزه تئاتر2۸

انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل
نشـانی:اردبیل.خیابان آیـت هللا مطهری.کتابخانه عمومی شـماره دو. انجمن هنرهای 

نمایشی اسـتان اردبیل

تلفن:۰۹۱۴۱۵۷۰2۳۶ )ناصر رهنما آذر( ۰۴۵۳۳2۶۰۶22
www.ardabil.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان
ــتاد  ــری اس ــی هن ــع فرهنگ ــان توحید.مجتم ــوذر.اول خیاب ــانی:اصفهان.پل اب نش

ــان ــتان اصفه ــی اس ــای نمایش ــچیان.انجمن هنره فرش

تلفن:۰۹۱۳۳۱۵۷۵۷۱.)هوشنگ جمشیدیان(۰۳۱۳۶2۸۴۴۰۳
 www.esfahan.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان البرز
نشـانی:کرج.عظیمیه.۴۵ متـری کاج.خیابـان شـهید شـاکرزادگان.بلوار ولیعصر.تئاتر 

شـهر. انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان البرز

تلفن:۰۹۱2۶۴۶۱۹۴۱)داوود فتحعلی بیگی(۰2۶۳2۵۱۹۵۰۱
www.alborz.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان ایالم
نشـانی:ایالم.خیابان پیروزی.مجتمـع فرهنگـی و هنـری. انجمـن هنرهای نمایشـی 

ایالم اسـتان 

تلفن:۰۹۱۸۳۴2۸۳۹۵)سعید خیرالهی(
www.eilam.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر
نشانی:بوشـهر.خیابان ساحلی.پشـت هتـل دلوار.مجتمـع فرهنگـی ۹ دی. انجمـن 

هنرهـای نمایشـی اسـتان بوشـهر

تلفن:۰۹۳۹۴۵22۱2۵)جهانشیر یار احمدی(
www.booshehr.theater.ir :وب سایت
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انجمن هنرهای نمایشی استان تهران
نشانی:تهران.سـعادت آباد.بلـوار دریا.مطهـری شـمالی.کوی مروارید.مجتمع فرهنگی 

هنـری رسـول اکـرم)ص(. انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان تهران

تلفن: ۰۹۳۶۱۴۴۷۰۰2 )امیرحسین شریفی(
www.tehran.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان چهارمحال و بختیاری
غدیر.انجمـن  فرهنگـی هنـری  و کاشـانی.مجتمع  فارابـی  تقاطـع  نشانی:شـهرکرد. 

هنرهـای نمایشـی اسـتان چهـار محـال و بختیـاری

تلفن: ۰۹۱۳۹۷۹۸۶۹۵)فرشید بزرگ نیا(
www.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان جنوبی
نشـانی:بیرجند.خیابان شـهید محالتی.مجتمـع فرهنگی هنری عالمه فـرزان. انجمن 

هنرهای نمایشـی اسـتان خراسـان جنوبی

تلفن: ۰۹۱۵۷۴۰۱۰۹۹)علی شریفی(
www.khorasanjonoobi.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی
رضـا)ع(.  امـام  هنـری  فرهنگـی  ملت.مجتمـع  آزادی.پـارک  نشانی:مشـهد.میدان 

انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان خراسـان رضـوی

تلفن: ۰۹۱۵۵۱۸۸۱۹2)جواد اشکذری(
mashhadtheater@gmail.com :پست الکترونیک

     j.ashkezari@gmail.com

www.khrz.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان شمالی
نشـانی:بجنورد.میدان مادر.خیابـان تربیت.مجتمـع فرهنگـی هنـری گلشـن.انجمن 

هنرهـای نمایشـی اسـتان خراسـان شـمالی

تلفن: ۰۹۱۵۵۸۵2۰۱۴)امین فرحی(۰۵۸۳22۴۴۱۱۵
www.khorasansh.theater.ir  :وب سایت
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انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان 
نشانی :اهواز.پل لشکر.تاالر آفتاب.انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان

تلفن: ۰۹۱۶۱۴2۴۱۳۸)محمد یاقوت پور(
www.khoozestan.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان
نشـانی:زنجان.خیابان شـیخ فضـل هللا نوری.فرهنگسـرای امـام خمینی)ره(.طبقه ۱. 

انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان زنجان

تلفن: ۰۹۱2۵۴۱۷۴۵۸)حسین نجفی(۰2۴۳۳۴۴۵۴۴۶
www.zanjan.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان سمنان
نشانی:سـمنان.خیابان قدس.فرهنگسـرای کومش. انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان 

ن سمنا
تلفن: ۰۹۱2۳۳۱۶۶2۹)رحیم موسوی(

www.semnan.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان
نشـانی:زاهدان.خیابان دانشجو.دانشـجوی۳۴.تقاطع خیابـان شـهید برفـی. انجمـن 

هنرهـای نمایشـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
تلفن: ۰۹۱۵۱۴۱۳۳۸۵)علیرضا سلمان نژاد(۰۵۴۳۳۴۴۰2۶۶

www.sistan-balochestan.theater.ir  :وب سایت
  

انجمن هنرهای نمایشی استان فارس
نشانی:شـیراز.چهارراه حافظیه.مجتمـع فرهنگـی هنـری. انجمـن هنرهـای نمایشـی 

فارس. اسـتان 

تلفن: ۰۹۱۷۶۵۷۵2۰2)امیر صادقی(
www.fars.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان قزوین
نشـانی:خیابان نادری.میـدان میـر عماد.مجتمـع فرهنگـی هنـری. انجمـن هنرهـای 

نمایشـی اسـتان قزوین
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تلفن: ۰۹۱2۶۸۱۱۹۳۴)ناصر ایزدفر( ۰2۸۳۳۳۵2۹۰۰
www.ghazvin.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی قشم
نشـانی:جزیره قشـم.میدان گلها.بلوار پژوهش.مجتمع فرهنگـی هنری خلیج فارس. 

انجمن هنرهای نمایشـی جزیره قشـم

تلفن: ۰۹۱۷22۹۷۰۷۴)حسن پاروکش صیاد(۰۷۹۵۱۶۱۸۳۴۴
www.qeshm.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان قم
نشـانی:قم.خیابان جمهوری.سـاختمان شـهید آوینی.مجتمع فرهنگی هنری. انجمن 

هنرهای نمایشـی استان قم

تلفن: ۰۹۱22۵2۱۱۴2)اصغر نوبخت(۰2۵۳2۱۱۴2۷۱
www.qom.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان
نشانی:سـنندج.بلوار توحید.پاییـن تـر از میـدان بسـیج.مجتمع فرهنگـی هنری فجر.

طبقه دوم. انجمن هنرهای نمایشـی اسـتان کردسـتان

تلفن: ۰۹۱۸۳۷۳۴۹۳۹)عبید رستمی(۰۸۷۳۳2۳۰۰۰۹
 www.kordestan.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان
نشـانی:کرمان.چهارراه سـمیه.مجتمع فرهنگـی هنری انتظار.طبقـه ۱.انجمن هنرهای 

نمایشی اسـتان کرمان

تلفن: ۰۹۱۳۱۴2۶۶2۰)عبدالرضا قراری(
www.kerman.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان جنوب
نشـانی:جیرفت.میدان انقالب)سـپاه(.مجتمع فرهنگـی هنـری شـهید مداحـی پـور. 

انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان کرمان)جنوب(

تلفن: ۰۹۱۳۷۴۵۰۰۸۱)ابراهیم عادلی(
www.kermanjonoob.theater.ir  :وب سایت
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انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه
نشانی:کرمانشـاه.میدان غدیر.شـهناز سـابق.مجتمع شـهید آوینی.تـاالر غدیر. انجمن 

هنرهای نمایشـی اسـتان کرمانشاه

تلفن: ۰۹۱۸۸۳۶۵۶۳۳)محمدرضا درند(۰۸۶۳۳۱۳۷۰2۸
www.kermanshah.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان کهگیلویه و بویراحمد
نمایشـی  هنرهـای  انجمـن  هنـری.  فرهنگـی  معلم.مجتمـع  نشانی:یاسـوج.میدان 

اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد

تلفن: ۰۹۱۷۹۱۷۸۳۸۹)اردشیر کیانی(
www.kohgilooye-boyerahmad.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان
ــای  ــن هنره ــی. انجم ــعد گرگان ــن اس ــگر.تاالر فخرالدی ــانی:گرگان.خیابان لش نش

ــتان ــتان گلس ــی اس نمایش

تلفن: ۰۹۱۱۱۷۷۹22۵ )هللا قلی نظری( ۰۱۷۳22۳۰۶۰۵
www.golestan.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان گیالن
نشـــانی:الهیجان.خیابان امـــام خمینی)ره(.مجتمـــع فرهنگـــی هنری.انجمـــن 

هنرهـــای نمایشـــی اســـتان گیـــالن.

تلفن: ۰۹۱۱۱۴۴۹۷۳۵)محمد علی صادق حسنی(۰۱۳۴2۳۳۳۵۳۵
namayeshgilan@yahoo.com :پست الکترونیک

www.gilan.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان
نشـانی:خرم آباد.میـدان 22 بهمن.مجتمـع فرهنگی هنری. انجمن هنرهای نمایشـی 

لرستان استان 

تلفن: ۰۹۱۶۱۶۱۹۵2۰)امیر امانی(۰۶۶۳۳2۳۴۷۱2
masoudhasanvand@yahoo.com :پست الکترونیک

 www.lorestan.theater.ir :وب سایت
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انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران
نشانی:نوشهر.مجتمع فرهنگی هنری. انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران

تلفن: ۰۹۱۱۳۹۵۰۶۶۹)میثم زندی(۰۱۱۵22۳۴۸۸
www.mazandaran.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی
انجمـن  آئینـه.  فرهنگسـرای  بهشـتی.جنب  شـهید  شـهرک  یـک  نشـانی:اراک.فاز 

مرکـزی  اسـتان  نمایشـی  هنرهـای 

تلفن: ۰۹۱۸۳۶۱۵۴۵۱)خداداد خدام(۰۸۶۳۳۱۳۷۰2۸
www.markazi.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان
نشـانی:بندر عباس.گلشـهر.خیابان رسـالت شـمالی.میدان صادقیه.مجتمع فرهنگی 

سـید احمـد خمینـی. انجمـن هنرهای نمایشـی اسـتان هرمزگان
تلفن: ۰۹۱۷۱۵۸۷۴۴۶)حسین کریمی(

www.hormozgan.theater.ir :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان همدان
آوینـی.  آر آی.مجتمـع شـهید  ام  از پـارک ملت.جنـب کوچـه  نشـانی:همدان.باالتر 

انجمـن هنرهـای نمایشـی اسـتان همـدان
تلفن: ۰۹۱۸۳۱۵۱۴۶۸)سهراب نیک فرجاد(۰۸۱۳۸۳۸۸۵۰۱

www.hamedan.theater.ir  :وب سایت

انجمن هنرهای نمایشی استان یزد
نشـانی:یزد.بلوار شـهید صدوقی.نرسـیده بـه میـدان باهنر.کوچـه تـاالر هنـر. انجمـن 

هنرهـای نمایشـی اسـتان یزد
تلفن: ۰۹۳۹۳۵۸۶۷۴۴)محمود دهقانی هراتی(۰۳۵۳۷2۶۶222

 www.yazdtheater.ir :وب سایت
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  بنیاد رودکی 
بنیـاد فرهنگـی رودکـی از آبـان ۱۳۸2 بـا ادغـام واحدهـای مجموعه »تـاالر وحدت« 

و مجموعـه فرهنگـی هنـری انقـالب اسـالمی »بـرج آزادی« در قالـب مؤسسـه ای 

عمومـی- غیردولتـی فعالیـت خـود را آغـاز کرد.برخـی زیرمجموعـه هـای ایـن بنیاد 

عبارتنـد از:

مرکـز آمـوزش هنـری بنیـاد رودکـی.کارگاه دکـور رودکـی. مجموعـه فرهنگـی هنری 

بـرج آزادی.تـاالر حافظ.تـاالر وحـدت و تـاالر فردوسـی.

نشانی بنیاد: تهران.خیابان حافظ.خیابان شهریار.بنیاد رودکی.
تلفن: ۶۶۷۵۷۵۰۴ و ۰۶ 

فکس:۶۶۷۵۷۵۰۰    
  roudakivahdathall@gmail.com:پست الکترونیک

نشانی برج آزادی: میدان آزادی.برج آزادی.مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن : ۶۶۰2۳۹۵۱-۴

فکس: ۶۶۰2۳۹۵۸
azaditower@yahoo.com :پست الکترونیک

www.azadi-tower.com : وب سایت
مرکز آموزش بنیاد رودکی

نشانی مرکز آموزش: خیابان حافظ.خیابان استاد شهریار. روبروی تاالر وحدت.
تلفکس: ۹ - ۶۶۷۴۳۳۵۸ 

www.amouzesh.bonyadroudaki.ir :وب سایت

  بنیاد نمایش کودک و نوجوان
ایـن بنیـاد خصوصـی اسـت و آن را جمعـی از پژوهشگران،مدرسـان و مترجمـان 

متخصـص تئاتـر کـودک بنا نهاده انـد و در زمینـه پژوهش های بنیادیـن تئاتر کودک 

فعالیـت مـی کند.

نشـانی: تهران.سـید خندان.خیابـان خواجـه عبـدهللا انصاری.خیابـان ابوذر.خیابـان 
ششـم.پالک ۱۳.طبقـه سـوم.

تلفن: 22۸۸۷2۳۳
b.n.koodak@gmail.com :پست الکترونیک
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  خانه تئاتر
خانـه تئاتـر در پاییـز سـال ۱۳۷۷ توسـط هیـات موسـس به عنـوان یک نهـاد صنفی 
متشـکل از فعـاالن زمینه هـای مختلـف این حـوزه پایه گذاری شـد و در سـال ۱۳۷۸ 

فعالیـت خـود را به شـکل رسـمی شـروع کرد.
برخی اهداف خانه تئاتر

۱-زمینه سازی و پشتیبانی از تولید مستمر نمایش در کشور.
2-تأثیر گذاری در بهبود سیاست های تولید تئاتر.

۳-حمایت از حقوق گروه های جوان و دانشگاهی نمایشی.
۴-حمایت از تئاتر شهرسـتان و ارسـال نشـریات تخصصی به شهرسـتان ها و گسـیل 

اسـتادان و فن آوران به سـر تا سـر کشـور جهت آموزش های دوره ای.
۵-تشـکل تمامـی هنرمنـدان تئاتـر کشـور در قالـب انجمن هـا و کانون های وابسـته 

بـه خانـه و ایجـاد حس همـکاری میـان آنان.
۶-پشـتیبانی از حقـوق صنفـی )مـادی و معنـوی( اعضـای خانـه و ایجـاد امنیـت 

شـغلی و حرفـه ای و تأمیـن اجتماعـی و...

انجمن های خانه تئاتر
انجمـن کارگردانان.انجمن نمایشـنامه نویسـان.انجمن منتقدان و نویسـندگان.انجمن 

بازیگران.انجمـن طراحـان صحنـه و لباس.انجمـن موسـیقی. انجمـن نمایشـگران 

عروسـکی.انجمن نمایشـگران خیابانی.انجمن عکاسـان.انجمن کارکنـان فنی هنری.

انجمـن نمایشـگران حرکت.انجمـن طراحـان پوسـتر.انجمن گریم و ماسـک.انجمن 

تئاتـر کـودک و نوجوان.

شـایان ذکـر اسـت کـه مرکـز تمامـی انجمـن هـا) بـه اسـتثنای مـواردی کـه نشـانی 

مسـتقل آنهـا در ذیـل آمده(درمحـل خانـه تئاتـر بـه نشـانی زیـر اسـت.

نشانی : تهران. چهار راه ولیعصر. خیابان شهید برادران مظفر  )صبای جنوبی ( پایین 
تر از بیمارستان مدائن. نبش کوچه ماه. ساختمان آفتاب. طبقه اول.

کدپستی: ۱۳۱۵۸۳۳۶۵۶
تلفن: 2 - ۶۶۴۸۷۸۷۱ 

تلفکس: ۶۶۹۷۵۷2۱ 
theater.forum@yahoo.com :پست الکترونیک

www.theaterforum.ir :وب سایت
انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

تلفن: 2 - ۶۶۴۸۷۸۷۱  
تلفکس: ۶۶۹۷۵۷2۱    

hieatmodire@yahoo.com :پست الکترونیک
   www.anai.ir :وب سایت



مراکز فعال در حوزه تئاتر۳۶

انجمن بازیگران خانه تئاتر
www.iraniantheateractors.com :وب سایت

انجمن نمایشگران خیابانی
www.theatre-khiabani.blogfa :وب سایت

انجمن عکاسان تئاتر
 theaterphoto@gmail.com :پست الکترونیک

www.theaterphoto.ir :وب سایت
انجمن تئاتر کودک و نوجوان

teatrekodak@yahoo.com :پست الکترونیک
www.teatrekodak.blogfa.com :وبالگ

انجمن طراحان و مجریان گریم و ماسک
makeuptheater@gmail.com :پست الکترونیک

www.makeuptheater.blogfa.com :وبالگ
انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانۀ تئاتر

www.itcrj.com:وب سایت

  خانه هنرمندان ایران

خانـه هنرمنـدان ایـران یـک تشـکیالت فرهنگـی و هنـری غیردولتـی، غیر سیاسـی 

و غیـر انتفاعـی و بـا شـخصیت حقوقـی و مالـی مسـتقیم اسـت کـه از نماینـدگان 

اسـت. شـده  تشـکیل  تئاتـر  جملـه  از  مختلـف  هنرهـای  صنفـی  هـای   انجمـن 

 نشـانی: خیابـان طا لقانـی، خیابان موسـوی شـمالی )فرصت(، ضلع جنوبـی باغ هنر
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷
فکس: ۸۸۱۴۰۳۳۰

www.iranartists.org :وب سایت

  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

از  هیاتی متشکل  نظر  زیر  در سال ۱۳۷۵  تهران  فرهنگی هنری شهرداری  سازمان 

نمایندگان نهاد های مختلف همچون صدا و سیما وسازمان تبلیغات اسالمی تاسیس 

شد.سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمانی است با تابعیت ایرانی، عمومی 

و غیردولتی، مستقل و واجد شخصیت حقوقی که تحت ارکان هیأت امنا و هیأت 

مدیره فعالیت می کند. 



۳۷ مراکز فعال در حوزه تئاتر

مدیریت امور نمایشی عمده فعالیت های تئاتری سازمان را برعهده دارد.از جمله این 

فعالیت ها عبارتند از:

مدیریت  نمایش،  آموزشی(.اجرای  های  تئاتر)کارگاه  شهر.مدرسه  تئاتر  جشنواره 

تاالرها و...

نشانی: میدان ولیعصر ، بلوار کشاورز، جنب خیابان شهید علیرضا دائمی پالک یک
تلفن گویا: ۱۸۳۷

سامانه پیام کوتاه: 2۰۰۰۱۸۳۷
Info@farhangsara.ir :پست الکترونیک

www.farhangsara.ir :وب سایت

مجموعـه فرهنگـی هنـری آسـمان وابسـته بـه فرهنگسـتان هنـر    

ایـران اسـالمی  جمهـوری 
فرهنگسـتان هنـر موسسـه ای وابسـته بـه نهـاد ریاسـت جمهـوری اما با شـخصیت 

حقوقـی مسـتقل اسـت. اعتبـارات فرهنگسـتان در بودجـه سـاالنه کشـور در ردیـف 

اعتبـارات نهـاد ریاسـت جمهـوری منظـور می شـود. 

مجموعـه فرهنگـی و هنـری آسـمان بـه  منظـور برنامـه  ریـزی و اجـرای طرح هـای 

پژوهشـی و آموزشـی مرتبـط بـا گروه هـای تخصصـی فرهنگسـتان هنـر، بـه ویـژه 

گروه هـای موسـیقی، سـینما، هنرهـا و ادبیـات نمایشـی و چنـد رسـانه ای، تجهیـز و 

راه اندازی شـده اسـت. این سـاختمان در سـال ۱۳۵۷ بـا كاربـری اداری در زمینی به 

مسـاحت ۴۶۶۵ متـر مربع سـاخته شـده اسـت. 

نشانی: خیابان شهید فالحی )زعفرانیه( باالتر از خیابان شیركوه پالك ۴۷  

 تلفن : 22۷۵۱۷۶۳
 aseman@honar.ac.ir :پست الکترونیک

ارتباط با فرهنگستان هنر و توابع :
نشانی: تهران . خیابان ولی عصر )عج(. نرسیده به تقاطع طالقانی. شماره ۱۵۵2 

كدپستی : ۱۳۱۴۵۱۳۷۷
تلفن : ۵ - ۶۶۹۵۴2۰۰

فکس : ۶۶۴۹۹۷۶۹
honar@honar.ac.ir :پست الکترونیک

 www.honar.ac.ir :وب سایت





۳۹ مراکز فعال در حوزه تئاتر



 مراکز آموزشی۴۰

دانشـگاه های دولتی
دانشـگاه هـای دولتـی کـه در زمینه هنر نمایش فعال هسـتند در ایـن بخش معرفی 

شـده اند.این دانشـگاه هـا از نظـر مدیریـت و بودجـه تحـت نظـارت و حمایـت دولت 

به شـمار مـی روند.

  دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر 

دانشـگاه تربیـت مـدرس در سـال ۱۳۶۰ تأسـیس شـد. از جملـه زیرمجموعـه هـای 

این دانشـگاه، دانشـکده هنر اسـت. دانشـکده هنر دانشـگاه تربیت مدرس در سـال 

۱۳۶۳ بـه عنـوان یـک دانشـکده مسـتقل فعالیت خـود را آغـاز کرد. 

از سـال ۱۳۶۳ در زمینه رشـته نمایش فقط گرایش کارگردانی )کارشناسـی ارشـد( و 

در ادامـه در سـال ۱۳۷۶ گرایـش ادبیات نمایشـی )کارشناسـی ارشـد( بـه این گروه 

اضافه شـد. 

کارشناسی ارشد
کارگردانی، ادبیات نمایشی

نشانی: تهران. جالل آل احمد. پل نصر. دانشگاه تربیت مدرس. شماره ۷
صندوق پستی: ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: 2۱-۸2۸۸۰  
فکس: ۸۸۰۰۶۵۴۴

pres@modares.ac.ir :پست الکترونیک
www.modares.ac.ir :وب سایت



۴۱ مراکز آموزشی

  دانشگاه تهران،پردیس هنرهای زیبا-دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

سـاختمان اصلـی ایـن دانشـگاه در سـال ۱۳۱۳ تاسـیس شـد و دانشـکده هنرهـای 

زیبـا از سـال ۱۳2۸ بـه وجـود آمد. 

گروه تئاتر فعالیت خود را از سال ۱۳۴۴ شروع کرد.

کارشناسی
طراحی صحنه، بازیگری، کارگردانی، ادیبات نمایشی، نمایش عروسکی

کارشناسی ارشد
کارگردانی، ادبیات نمایشی، نمایش عروسکی

دکتری
دکترای تخصصی تئاتر

مرکز تئاتر تجربی
واقـع در ایـن دانشـگاه،بانی و برگـزار کننـده جشـنواره تئاتـر تجربه اسـت که از سـال 

۱۳۶۷ کار خـود را آغـاز کرده اسـت.

سالن های نمایش
این دانشکده دارای دو سالن مخصوص نمایش است.

سـالن اسـتاد سـمندریان و صمیمی مفخم که امکانات سـاده ای را در اختیار و بین 

۴۰ تـا ۶۰ نفـر گنجایش دارند.

نشـانی: تهران.خیابان شـانزده آذر.سـازمان مرکزی دانشـگاه تهران.دانشکده هنرهای 
نمایشی.

تلفن: ۶۱۱۱2۶۶۴-۶۶۹۵۵۶2۵
مستقیم گروه نمایش: ۸۸۹۵۵۵۶۱

فکس: ۶۶۴۰۵۰۴۷
صندوق پستی:۱۴۱۵۵۶۶۱۹

finearts@ut.ac.ir :پست الکترونیک
www.finearts.ut.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۴2

  دانشگاه دامغان

کارشناسی ادبیات نمایشی

نشانی: دامغان. میدان دانشگاه. دانشگاه دامغان
تلفن: ۳۵22۰۰۸۱-۶ ۰2۳

فکس: ۳۵22۰۱2۰
pr@du.ac.ir :پست الکترونیک
www.art.du.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه زابل

کارشناسی بازیگری

نشانی:  زابل.میدان جهاد.خیابان شید مفتح
تلفن: ۳۱2۳2۰۸۰

info@uoz.ac.ir :پست الکترونیک
www.uoz.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی بازیگری

نشانی: کرمان.بزرگراه امام خمینی.میدان پژوهش.دانشگاه شهید باهنر
تلفن: ۳۱۳2۳۰۷۰

www.fa.uk.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه هنر،دانشکده سینما تئاتر 

هنرکده هنرهای دراماتیک در سال ۱۳۴۳ با مجوز وزارت فرهنگ و هنر سابق تأسیس 

شد و در سال ۱۳۴۹ هنرکده به دانشکده هنرهای دراماتیک تغییر نام داد. 

بعد از انقالب در سـال ۱۳۵۸ مجتمع دانشـگاهی هنر از بهم پیوسـتن چند مؤسسـه 

آمـوزش عالـی از جملـه دانشـکده هنرهـای دراماتیـک ایجاد شـد. بعد از بازگشـایی 

دانشـگاه هـا در سـال ۱۳۶2 این دانشـکده با عنوان دانشـکده سـینما تئاتـر به عنوان 

زیـر مجموعـه مجتمع دانشـگاهی هنـر به فعالیـت ادامه داد.

کارشناسی 
کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه، ادبیات نمایشی، نمایش عروسکی 



۴۳ مراکز آموزشی

کارشناسی ارشد 
کارگردانی، بازیگری، ادبیات نمایشی 

کالس هـای آموزشـی مربـوط بـه مقطـع کارشناسـی عمومـًا در سـاختمان خیابـان 
سـرهنگ سـخایی برگـزار مـی شـود. 

در این مجتمع ۳ سالن نمایشی مشغول فعالیت است )۳ پالتوی تمرینی(
کالس هـای آموزشـی مقطـع کارشناسـی ارشـد در سـاختمان آموزشـی دانشـکده 
سـینما تئاتـر واقـع در خیابـان ورزنـده برگـزار مـی شـود.این مجتمـع دارای کتابخانه 
تخصصـی مربـوط بـه تمامـی رشـته هـا و مقاطع آموزشـی نمایش و سـینما اسـت.

سـاختمان دانشـکده این مجتمع دارای ۳ سـالن اجرایی اسـت. ۱- سـالن خورشـید 
2- نـور آینـه ۳- عروسـکی. بـه همراه اتـاق گریـم و امکانات اجرایی نـور و صدا. 

نشـانی: تهـران. میـدان هفـت تیر. خیابـان مفتح جنوبی. جنب ورزشـگاه شـیرودی. 
خیابـان ورزنده. پالک ۱۳ )سـاختمان آموزشـی(

کدپستی: ۱۵۷۱۷۴۵۳۱۱
تلفن دفتر ریاست: ۰2۱-۸۸۳۱۰۰۰۸     ۰2۱-۸۸۳۰۰۶۶۶

www.art.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۴۴

دانشـگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی

دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی غیر دولتـی که در زمینـه هنر نمایش 

فعـال هسـتند در ایـن قسـمت مـورد توجـه قـرار گرفته اند.این دانشـگاه ها و 

موسسـات از نظـر مدیریـت و بودجـه مسـتقل بـوده و تحـت حمایـت دولت 

به شـمار نمـی روند.

دانشگاه آزاد اسالمی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

ایـن واحـد در سـال ۱۳۶۴ آغـاز بـه فعالیـت نمـود و پـس از چنـد سـال اقـدام بـه 

برگـزاری کالس در رشـته هـای مختلـف هنـری از جملـه نمایـش و سـینما کـرد.

کاردانی
هنرهای نمایشی، ادبیات نمایشی

کارشناسی
ادبیات نمایشی و بازیگری

جـاده  خمینی)ره(.کیلومتـر۳  امـام  خمینی)ره(.بلـوار  امـام  اراک.میـدان  نشـانی: 
امیرکبیـر دانشـگاهی  خمیـن. شـهرک 

تلفن: ۴۱۳2۴۵۱۳-۰۸۶
www.iau-arak.ac.ir  :وب سایت



۴۵ مراکز آموزشی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز
کاردانی

هنرهای نمایشی

کارشناسی
ادبیات نمایشی

نشانی: الیگودرز. میدان دانشگاه
تلفن: ۴۳۳۳۴۷۳۱

www.iau-aligudarz.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار
کارشناسی
کارگردانی

نشانی: انار.شهرک دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن: ۳22۰۰۳۳

www.anariau.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
ایـن واحـد در سـال ۱۳۶۴ تاسـیس شـده و هنرهـای نمایشـی از سـال ۱۳۷2 در آن 

شـکل گرفت.
کاردانی 

هنرهای نمایشی
کارشناسی

بازیگری، ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی: بوشهر.عالی شهر.دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن: ۵۶۸2۳۰۹-۵۶۸2۳۰۸-۵۶۸2۳۰۵

info@iaubushehr.ac.ir :پست الکترونیک
www.iaubushehr.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۴۶

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
کاردانی

کارگردانی، ادبیات نمایشی

کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی: کیلومتر ۶جاده تربت جام-مشهد.ساختمان مرکزی دانشگاه
تلفن: 222۶۴۱2

www.iautj.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
ایـن واحـد در سـال ۱۳۶۵ تاسـیس شـده و بـه تدریج رشـته هـای هنری نیـز به آن 

افـزوده شـد.در زمینـه تئاتر،رشـته ادبیات نمایشـی در ایـن واحد تدریس می شـود.

کاردانی
هنرهای نمایشی، بازیگری

کارشناسی
بازیگری، ادبیات نمایشی، صحنه آرایی، نمایش عروسکی، کارگردانی

کارشناسی ارشد
کارگردانی

نشانی: مازندران.تنکابن.دانشگاه آزاد اسالمی.
تلفن: ۵۴2۷۴۴۱۵-۰۱۱

info@toniau.ac.ir:پست الکترونیک
www.toniau.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تهران مرکزی- دانشکده هنر و معماری 
دانشـکده هنـر و معمـاری از سـال ۱۳۶۸ بـه صورت مسـتقل ابتدا در سـاختمان هنر 
واقـع در چهـارراه ولیعصـر سـپس در سـال ۱۳۷۶ بـه مجتمـع ولـی عصر بلـوک C و 
در سـال ۱۳۷۸ بـه سـاختمان فلسـطین منتقـل شـد. البتـه بعضـی از کالس هـای 
آموزشـی این دانشـکده در سـاختمان های خیابان اسـکو و البرز تشـکیل می شـود. 

کارشناسی  
ادبیات نمایشی، طراحی صحنه، بازیگری، کارگردانی

کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی،کارگردانی    



۴۷ مراکز آموزشی

گـروه نمایـش در سـال ۱۳۷۴ شـروع بـه فعالیـت کرد.ایـن دانشـکده دارای ۱2 پالتوی 
نمایش و تجهیزات نمایشـی و کارگاه چوب و سـاخت دکور اسـت.همچنین خانه کوچک 
نمایـش در جـوار سـاختمان این دانشـکده واقع شـده کـه در حال حاضر تعطیل اسـت.

نشانی: خیابان انقالب.تقاطع خیابان فلسطین.
۶۶۴۶۱۴۶۳-۴ تلفن: ۶۶۴۶۰۰۳۰ 

art-lab@iauctb.ac.ir :پست الکترونیک
www.art.iauctb.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
کاردانی

ادبیات نمایشی

نشانی: ابتدای جاده دزفول-اندیمشک.جنب بیمارستان دکترگنجویان. کوی آزادگان.
بلوار دانشگاه.دانشگاه آزاداسالمی

تلفن: ۶2۶۰۶۰۱
www.iaud.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
کاردانی

ادبیات نمایشی، بازیگری،کارگردانی

کارشناسی
ادبیات نمایشی

نشانی: رامسر. بلوار شهید عباس مفرد.دانشگاه آزاد واحد رامسر
تلفن: ۵۵2۶۰۵۳۱

www.iauramsar.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان
کارشناسی

ادبیات نمایشی

نشانی: زرقان. خیابان شهید صادقی. رو به روی مجتمع آل یاسین
تلفن: ۴22۶۹۱۱

www.iauzarghan.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۴۸

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند
کارشناسی
کارگردانی

نشانی: زرند. میدان دانشگاه. ابتدای جاده سرباغ
تلفن: ۳۳۴۵۰۸۵۶-۷

www.iauzar.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان
کارشناسی

بازیگری

کارشناسی ارشد
کارگردانی

نشانی: سپیدان. خیابان دانشگاه. جنب ایستگاه مخابرات
تلفن: ۷22۱2۱۷

www.iausepidan.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
کاردانی

کارگردانی

کارشناسی
کارگردانی

نشانی: سنندج. بلوار جانبازان
تلفن: ۱۳2۸۸۶۸۴

www.iausdj.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشـانی: تهران.انتهای بزرگراه شـهید سـتاری.میدان دانشـگاه. بلوار شـهدای حصارک 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد علـوم و تحقیقات

تلفن: ۸2-۴۴۸۶۵۱۷۹ – ۴۴۸۶۵۱۵۴
www.srbiau.ac.ir/fa :وب سایت



۴۹ مراکز آموزشی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
کارشناسی
کارگردانی

نشانی: بلوار دانشگاه. مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن: ۶22۴۵۰۰- ۶222۳۰۰

www.aliabadiau.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس
کاردانی 

کارگردانی تئاتر، ادبیات نمایشی

کارشناسی
بازیگری

کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی: خراسان جنوبی.فردوس.دانشگاه آزاد اسالمی
www.ferdowsiau.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
کارشناسی

ادبیات نمایشی

نشانی: کیلومتر ۱۵جاده فسا-شیراز.شهر دانشگاهی
تلفن: ۳۳۳۵22۶-۳۳۳۵22۵

www.iaufasa.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم
کارشناسی
کارگردانی

نشانی: کیلومتر۱۸ جاده قشم. درگهان)هلر(
تلفن: ۵2۶۳۸22- ۵2۶۳۳۰۹- ۵2۶۳۵۹۸

www.iauqeshm.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۵۰

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
کارشناسی

ادبیات نمایشی

نشانی: بلوار۱۵خرداد. امامزاده سید علی)ع(و خیابان آیت ا...طالقانی. میدان 
پلیس

تلفن: ۷۷۸۰۰۰۱
www.qum-iau.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
کاردانی

بازیگری

نشانی: مراغه.بلوار شهید درخشی،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی
تلفن: ۳2۵۴۵۰۶

www.iau-maragheh.ac.ir :وب سایت

  دانشگاه  آزاد اسالمی واحد شیراز
کارشناسی

کارگردانی نمایش، ادبیات نمایشی

کارشناسی ارشد
کارگردانی، ادبیات نمایشی

معمـاری  و  هنـر  ایران.دانشـکده  .بلـوار  صـدرا  جدیـد  شـهر   . : شـیراز  نشـانی  
تلفن : ۰۷۱۳-۶۴۱2۷۱۶-۱۸

فکس: ۰۷۱۳-۶۴۱2۴۸۷
www.architecture.iaushiraz.ac.ir :وب سایت

  دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد قم
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی: قم. بلوار امین. دانشکده صدا و سیما قم
تلفن: ۳2۹۰۴۰۰۶

www.qomirib.ac.ir :وب سایت



۵۱ مراکز آموزشی

  دانشگاه غیر انتفاعی سوره 
مؤسسـه آموزش عالی سـوره در سـال ۱۳۷2 شـروع به فعالیت کرد و پس از مدتی 

بـه صـورت نیمه دولتی بـه فعالیت خـود ادامه داد.

مؤسسـه آمـوزش عالی سـوره شـعبه دیگری بـه نام واحـد اصفهان )تأسـیس مرداد 

سـال ۱۳۷۵( در دو رشـته تئاتر و سـینما دارد. 

گروه نمایش این دانشگاه از سال ۱۳۷2 فعالیت خود را آغاز کرده است.

از امکانـات عمـده ایـن گروه تجهیـزات و دو کارگاه مجهز نمایش عروسـکی و طراحی 

صحنـه بـه همـراه یـک اتـاق مجهـز بـرای کالس هـای ماسـک، گریـم و یک سـالن 

اجـرای تئاتـر مجهـز به اتـاق نور و گریم به نام سـالن اسـتاد اکبر رادی بـا ظرفیت ۵۰ 

نفـر و ۴ پالتـوی مجهـز به سیسـتم نوری اسـت که به اجرای دانشـجویان عروسـکی 

اختصاص داده شـده اسـت.

کارشناسی
کارگردانی، نمایش عروسکی، ادبیات نمایشی و طراحی صحنه

کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی   

آذربایجان.نبـش کوچـه  خیابـان  و  خـوش  خیابـان  بیـن  آزادی  خیابـان  نشـانی: 
2۵2 پـالک  کامیـاران. 

کدپستی: ۱۳۴۵۶۳۳۱۵۱
تلفن: ۶۶۳۵۴2۴۵  

فکس:  ۶۶۳۷۸۹۵۳)داخلی ۱۸۱( ۶۶۳۷2۵2۶-۶۶۳۷22۴۵-۷
info@soore.ac.ir :پست الکترونیک

Rohani@soore.ac.ir

www.soore.ac.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۵2

موسسات غیرانتفاعی
  موسسه غیر انتفاعی حکمت قم

کارشناسی 
ادبیات نمایشی

نشانی: قم.  بلوار غدیر. کوچه ۵۵- پالک ۵
تلفن: ۳2۸۵۵۱۳۰-۳۱

www.hekmat-qom.ac.ir :وب سایت

  موسسه غیر انتفاعی سپهر اصفهان
کارشناسی 

بازیگری

نشانی:  اصفهان.کیلومتر ۵ اتوبان معلم. جنب پل خورزوق
تلفن: ۹۵۰۱۹۴۳۰

www.sepehr.ac.ir :وب سایت

  موسسه غیر انتفاعی کمال الملک نوشهر
کارشناسی 

بازیگری، ادبیات نمایشی

نشانی:  نوشهر.خیابان رازی
تلفن: ۵2۳۳2۱۹۷

www.kamalolmolk.ac.ir :وب سایت

  موسسه غیر انتفاعی المعی گرگانی گرگان
کارشناسی 

بازیگری، ادبیات نمایشی

نشانی:  گرگان. بلوار شهید کالنتری. کوی خیام. المعی دهم)خیام دهم(.المعی۵
تلفن: ۳2۶2۷۹۵۸-۹

www.lameigorgani.ac.ir :وب سایت



۵۳ مراکز آموزشی

  موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز
کارشناسی

بازیگری

کارشناسی ارشد
کارگردانی، بازیگری

نشانی: آذربایجان شرقی . تبریز . خیابان راه آهن . بعد از تقاطع دامپزشکی)خطیب( 
پالک ۱2۸۳

تلفن :  ۸-۳۴۴2۹۹۹۰-۰۴۱  
www.ucna.ac.ir :وب سایت

  موسسه غیر انتفاعی هنر شیراز
کارشناسی 

ادبیات نمایشی

کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی:  شیراز. خیابان كریمخان زند. خیابان خیام. روبروی بیمارستان مسلمین
تلفن: ۳2۳۴۱۱۶۴

www.honarshiraz.ac.ir :وب سایت

  موسسه غیر انتفاعی هنر و اندیشه اسالمی قم
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی

نشانی:  قم. بلوار بسیج. بین کوچه های 2۰ و 22
تلفن: ۳۷۸۳۰۷۸2

www.ita.isoa.ir :وب سایت



 مراکز آموزشی۵۴

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشـگاه جامـع علمی-کاربردی وابسـته بـه وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری اسـت 

امـا واحدهـای آموزشـی مختلـف ایـن دانشـگاه بـه صـورت غیردولتـی مدیریت می 

شـوند و از نظـر مالـی نیـز تـا حـدود زیـادی مسـتقل عمـل مـی کنند.به دلیـل تغییر 

هـر سـاله رشـته و محـل تحصیـل در ایـن دانشـگاه،در حال حاضـر تنها به سـال ۹۵ 

پرداخته شـده اسـت.

 مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

اسـتان آذربایجان شـرقی 
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

نشانی:  تبریز.انتهای خیابان طالقانی.اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
آذربایجان شرقی 

تلفن: ۳۵۴۳۰۴۱۱

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان البرز 

كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

کارشناسی حرفه ای.تئاتر کاربردی

نشانی:  كرج  جها نشهر  بلوار موالنا  بین خیابان كسری شمالی و فرمانداری 
شمالی. قطعه ۱۳۹۷ ساختمان نیلوفر 

تلفن: ۳۴۴۹۴۰۶۷

  مركز آموزش علمی - كاربردی رسانه - تهران 
كاردانی حرفه ای.بازیگری

نشانی:  تهران.بهجت آباد.خیابان آزادی.کوچه رهبر
تلفن: ۸۸۹2۰۱۰۵

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربردی شـركت تولیدی محصـوالت صوتی 
و تصویـری سـروش - تهران

كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

کارشناسی گریم



۵۵ مراکز آموزشی

نشانی: تهران.پونک.خیابان میرزا بابایی.تقاطع سردار جنگل.ضلع شمال غرب 
بوستان شاهد.خیابان شهید آسترکی.پالک یک.

تلفن: ۴۴۴۸۹۳۰۷

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
كاردانی حرفه ای.گریم

 کارشناسی گریم

نشانی:  تهران.خیابان سمیه بین قرنی و نجات اللهی.پالک۱۶۳
تلفن: ۸۸۹۴۱22۶

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱2 تهران
كاردانی حرفه ای.گریم

کارشناسی گریم

 نشـانی:  تهران.خیابـان انقالب.پیـچ شـمیران.ابتدای خیابان دکتر شـریعتی.خیابان 
حقوقی.پالک۶۱

تلفن: ۷۷۶۸2۰۱۴

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 2۳ تهران
كاردانی حرفه ای.گریم.بازیگری.

کارشناسی حرفه ای تئاتر کاربردی

نشانی: تهران.خیابان شهید بهشتی.خیابان پاکستان.کوچه دوم.پالک 2۰
تلفن: ۸۸۵2۷۷۸۹

uast23_ir@yahoo.com :پست الکترونیک
www.uast23.com :وب سایت

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۵ تهران 
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

نشانی: تهران.خیابان میرزای شیرازی.خیابان کی نژاد.مقابل کالنتری سنایی.
پالک۳۴

تلفن: ۸۸۸۳2۳۳۱
uast35_ir@yahoo.com :پست الکترونیک

www.uast35.com :وب سایت



 مراکز آموزشی۵۶

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۸ تهران 
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم.طراحی صحنه

کارشناسی حرفه ای.گریم.طراحی صحنه

نشـانی: تهران.انتهـای اتوبـان حکیم .بلوار تعاون. بلوار شـهید فرسـاد شـرقی .خیابان 
نیلوفر. کوچـه نیلوفر۳.پالک ۱.۳

نشـانی: خیابـان فاطمی.انتهـای خیابـان پرویـن اعتصامی.نبـش کوچـه آونگ.پالک 
2۱

تلفن: ۸۸۰۰۶۰۵۹
www.uast38.com:وب سایت

 

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
كاردانی حرفه ای.گریم

نشانی: تهران.میدان انقالب.ابتدای جمالزاده شمالی.کوچه بزمه.پالک 2و۳
تلفن: ۶۶۴۳۱۷۱۳ و ۶۶۵۹۶۱۸۸

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸ تهران
كاردانی حرفه ای.طراحی صحنه

کارشناسی حرفه ای طراحی صحنه

نشانی: تهران.میدان انقالب.ابتدای جمالزاده شمالی.کوچه بزمه.پالک 2و۳
تلفن: ۶۶۴۳۱۷۱۳ و ۶۶۵۹۶۱۸۸

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵۵ تهران
كاردانی حرفه ای.گریم

نشانی: تهران.خیابان سرهنگ سخایی.کوچه سادات شریف.کوچه ظفر.پالک۶
تلفن: ۶۶۷۵۰۶۰۸

 

  مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تهران مو 
كاردانی حرفه ای.گریم

نشانی: تهران. سعادت آباد. خیابان جمشیدی یکم. خیابان شبنم. پالک ۱۰
تلفن: 22۰۷۵۰۸۱



۵۷ مراکز آموزشی

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی بنیـاد آیـت هللا موحـدی سـاوجی 
)ره(

كاردانی حرفه ای.گریم

کارشناسی حرفه ای.گریم ماسک

نشانی: تهران.شمیرانات.شهرستان لواسان.بعد از میدان امام خمینی.نرسیده به 
میدان بسیج.ساختمان حسین مکی.

تلفن: 2۶۵۶۹۷۰۰

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان فارس - شـیراز

كاردانی حرفه ای.بازیگری

کارشناسی حرفه ای.تئاتر کاربردی

نشانی: شیراز.بلوار فرهنگ شهر.ایستگاه ۱۵.جنب مجتمع قضایی. انتهای كوچه باغ 
سرو.سمت چپ

تلفن: ۳۶۳۳2۴۹۵ ۰۷۱

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان قزوین 

كاردانی حرفه ای.بازیگری

کارشناسی حرفه ای.تئاتر کاربردی

نشانی: قزوین.خیابان فلسطین شرقی.نبش خیابان توحید
تلفن: ۳۳۳۶۹۸۵۱ ۰2۸ 

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد قم 
كاردانی حرفه ای.بازیگری

نشانی: قم.۴۵ متری صدوق.  2۰ متری كوكب. پالک 2۱۹
تلفن: ۳2۹2۴۳۰۰ ۰2۵ 

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان كرمان 

كاردانی حرفه ای.بازیگری
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نشانی: كرمان.بلوار هوشنگ مرادی.خیابان هاتف اصفهانی.ساختمان سوم سمت
چپ

تلفن: ۳2۱۳۳۸2۱ ۰۳۴ 

  مركز آموزش علمی - كاربردی حوزه هنری واحد كرمان
كاردانی حرفه ای.گریم

نشانی: کرمان.انتهای خیابان گلدشت. نبش خیابان عباد
تلفن:  ۰۳۴۳۳2۱۰۰۰۷

 

  مركـز آمـوزش علمی - كاربردی شـركت تعاونی دانش گسـتر زیبای 
شایان

كاردانی حرفه ای.گریم

کارشناسی حرفه ای.گریم ماسک

نشانی: کرمان.خیابان شهید بهشتی.کوچه شماره دو.
تلفن: ۰۳۴۳2۴۴۹2۶۸

  مركز آموزش علمی - كاربردی گلستان،گرگان ۳ 
كاردانی حرفه ای.بازیگری

نشانی: گرگان.میدان مالقاتی.خیابان ششم غربی
تلفن: ۳222۵۵۸۳ ۰۱۷ 

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ گیالن
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

کارشناسی حرفه ای.گریم چهره پردازی

نشانی: رشت.خیابان سعدی.رو به روی اداره كل ارشاد اسالمی. پالک ۱۸۰
تلفن: ۳۳۷۵۴۰۰۰ ۰۱۳ 

  مركز آموزش علمی - كاربردی شركت دانیال شمال
كاردانی حرفه ای.گریم

کارشناسی.گریم چهره پردازی

نشانی: رشت.خیابان امام خمینی.نرسیده به چهارراه میکاییل.)ساختمان شماره 
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یک(رو به روی ساختمان اصلی)ساختمان شماره دو(

تلفن: ۰۱۳۳۳۳2۳۳۴۳

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان لرستان 

كاردانی حرفه ای.بازیگری

نشانی: خرم آباد.گلدشت غربی.خیابان ارم.خیابان بهمن
تلفن: ۳۳۴۳2۶۳۱ ۰۶۶ 

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ مازندران 
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

کارشناسی.گریم چهره پردازی

نشانی: ساری.جاده خزرآباد.روستای فیروزکنده.بعد از سالن ورزشی شهرداری 
ساری

تلفن: ۰۱۱۳۳۰۳2۷۶۸

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران 
كاردانی حرفه ای.بازیگری.گریم

نشانی: نوشهر.هلستان.قبل از هتل کوروش.خیابان شهید عمادالدین کریمی
تلفن: ۰۱۱۵2۳22۰۰۵

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ مرکزی،اراک
كاردانی حرفه ای.بازیگری

نشانی: اراک.خیابان جهاد سازندگی )هپكو(روبروی اداره كل دادگستری
تلفن: ۳۳۶۷۹۸۸۰ ۰۸۶ 

  مركـز آمـوزش علمـی - كاربـردی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان هرمزگان

كاردانی حرفه ای.بازیگری
کارشناسی حرفه ای.تئاتر کاربردی 

نشانی: بندرعباس.خیابان رسالت جنوبی.خیابان فتح المبین.پالک 2۸
تلفن: ۳۳۶۷۸۷۰۱ ۰۷۶ 



 مراکز آموزشی۶۰

  مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ یزد
كاردانی حرفه ای.گریم

کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی سنتی آیینی

نشانی: یزد.بلوار دانشجو.بلوار حاج ابوالقاسم دشتی.مجتمع ادارات استان 
ساختمان پارك علم و فناوری

تلفن: ۳۸2۴۹۹۸2 ۰۳۵ 
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هنرستان های هنرهای زیبا

آذربایجان شرقی
  هنرهای زیبای اقبال  آذر / میرک تبریز 

گرافیک، ،نمایش، موسیقی، سینما

نشـانی: تبریـز . ابتـدای خیابـان رسـالت . خیابـان اسـتاد ابوالحسـن اقبـال آذر . 
هنرسـتان اسـتاد اقبـال  آذر

کُدپستی: ۵۱۷8۷٣٩۶۵٣
تلفن: ۴۴۱٠٠۵۷ – ۴۴۱٠۱۴۱ – ٠۴۱۱

  هنرهای زیبای دختران تبریز 

گرافیک، نقاشی ،نمایش 

نشـانی: تبریز.رجایـی شـهر. خیابـان دکتـر حسـابی. میدان دانـش. جنـب درمانگاه 
شـهید باالپـور. خیابـان ویال

تلفن: ٣8۱2۴٩۵-٠۴۱۱

آذربایجان غربی 
  هنرهای زیبای پسران ارومیه 

نمایش، موسیقی ، پویانمایی

نشانی: ارومیه.بلوار امامت. خیابان دیانت. نبش کوی ۷ 
 کُدپستی: ۵۷۱٩٩8۷۵۶۴

تلفن:  ٣٣۷٩۱۱٠-٠۴۴۱

هنرسـتان های هنرهـای زیبـا واحدهای آموزشـی تحت نظارت وزارت ارشـاد اسـالمی 

و  وزارت آمـوزش و پـرورش هسـتند کـه  آمـوزش هنرهـای نمایشـی را بـرای دانش 

آمـوزان در مقطـع متوسـطه و پیش دانشـگاهی ارائه مـی دهند.
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اصفهان 
  هنرهای زیبای پسران اصفهان 

گرافیک، ،نمایش، موسیقی، نقاشی ، پویانمایی ،صنایع دستی

نشانی: اصفهان .میدان انقالب. خیابان شهید مطهری.
کُدپستی: 8۱٣٣۷٩۷۱۱۱

تلفن:   2٣٣۷٠۴٠-٠٣۱۱-2٣۵۶۱۷۶-2٣٣۶٠۶٣

البرز
  هنرهای زیبای پسران کرج 

گرافیک، سینما، پویانمایی، نمایش

نشانی: کرج. عظیمیه. میدان استقالل. اول بلوار اقاقیا
کُدپستی: ٣۱۵۵8۱٣٩۴٩

تلفن:  2۵٠۷٩٩٩ - 2۵٠2۵۱۵- 2۵٠۶٩٠8-   ٠2۶۱

فارس 
  هنرهای زیبای پسران شیراز  

گرافیک، نمایش

نشـانی: شـیراز. بلـوار نصـر. خیابـان جهانگـردی. کوچـه شـماره ۱2 ، جنـب مجتمـع 
فرهنگیـان .

صندوق پستی: ۴۵۷۷۵ – ۷۱۴۵8 
تلفن:  ۷٣٠۱٣۱٣- ٠۷۱۱-۷٣٠۱٣٣۱ 

قم 
  هنرهای زیبای پسران قم  

گرافیک، نمایش
نشـانی: قـم .خیابـان چهار مـردان ، ٣٠ متری شـهید کلهری. مجتمع فرهنگی شـهید 

کلهری.
کُدپستی: ٣۷۱۵٩۴٣۱۱٣
تلفن:  ٠2۵٣۷22٠٩۴٠ 
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کهگیلویه  و بویراحمد 
  هنرهای زیبای پسران یاسوج  

گرافیک، نمایش

نشـانی: یاسـوج .کشـاورزی . جنـب کتابخانـه امـام علـی. طبقـه سـوم. هنرسـتان 
هنرهـای زیبـا.

کُدپستی :  ۵٣٣٣8 – ۷۵٩۱۶
تلفن:    ٣٣۴٠۴٠۷-٠۷۴۱

 
گیالن 

  هنرهای زیبای دختران رشت 

گرافیک، سینما، نمایش

نشانی: رشت. امین الضرب. روبه روی انبار قند و شکر. هنرستان زینبیه
کُدپستی : ۴۱۷٣8۴۵۴٩٩

تلفن:  ٠۱٣۱-88۴٩۱2۷

مرکزی
  هنرهای زیبای پسران ساوه  

گرافیک، نمایش

نشـانی: سـاوه. خیابـان شـریعتی. میدان مـادر. کوچه ارشـاد. جنـب اداره فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی ساوه.

صندوق پستی: ٩8۵۷٩-٣٩۱8۶ 
تلفن:  ٠8۶-22٣۴٣۴۶

همدان 
  هنرهای زیبای پسران همدان  

گرافیک، نمایش

نشانی: همدان. شهرک مدنی. فاز 2 ، بلوک ۱٣ ، خیابان آزادگان.
صندوق پستی: ٣٩۴۱8 – ۶۵۱٣8 

تلفن:   ٠8۱۱-۴2٩8۴٣٣
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آموزشـگاه هایی در ایـن بخـش منـدرج شـده اند کـه دوره هـای آموزشـی مربـوط بـه 

تئاتـر از جملـه بازیگری،نمایشـنامه نویسـی،کارگردانی،گریم و...را برگـزار مـی کننـد.

  اردیبهشت
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی: تهران.خیابـان ولیعصـر. نرسـیده بـه خیابـان فاطمـی . خیابان صـدر . پالک 
۶۰ - واحـد 2

تلفن: ۸۸۹۳۴۷۹۱
تلفکس: ۸۸۹۳۴۷۹2

  انتخاب نواندیشان
دوره آموزشی فعال: بازیگری.کارگردانی.گریم

نشـانی: تجریش.ابتـدای ولیعصر.جنـب دنیـس تریکو.پـالک ۳۱۵۹.طبقـه سـوم.
واحد۵

تلفن: 22۷2۱۹۱۱

  اندیشه
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشـانی: خیابـان سـهروردی جنوبی.نرسـیده بـه مالیـری پور.پـالک ۸۵.طبقـه دوم 
واحد۳

تلفن: ۸۸۴۷۱2۳۸-۸۸۴۱۸۰۴۱

آموزشگاه های تئاتر تهران



۶۵ مراکز آموزشی

  اندیشه ماهان
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: سهروردی شمالی.باالتر از بهشتی.جنب بانک صادرات.پالک۴۱۳
تلفن: ۸۸۷۵۹۱۱۰

  ایران)شعب 1.2.3 (
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی: تهـران. خیابـان شـریعتی. خیابـان کالهـدوز. نرسـیده بـه سـه راه نشـاط 
دوم. طبقـه  پـالک۴2۴. 

تلفن: ۴2۶۶۰۴۴۸۷
نشـانی: تهران.خیابـان ولیعصر.بعـد از پـارک وی.ایسـتگاه محمودیه.پـالک 2۷۸۴.

طبقـه اول واحد۹

تلفن: 22۶۵۳2۶۰-22۶۶۶۱۹۰
نشانی: تهران.ضلع شمال شرقی پل سیدخندان.پالک۱۹.طبقه دوم.

تلفن: ۸۸۴۶۴۸۹۹-۸۸۴۶2۱۰۵ 

  برنا
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان شریعتی.رو به روی بهار شیراز.سینما ایران.واحد آموزش.
دوره آموزشی فعال: بازیگری

تلفن: ۷۷۵۳۸۷۱۱

  پانیذ
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشــانی: تهرانپــارس. بزرگــراه رســالت.بین چهــارراه رشــید و زرین.پالک۱۷۸.طبقــه 
واحد۱۰ دوم 

تلفن :۷۷۰۵2۶۳۳ – ۷۷۷۰۸۶۸۳

  پرنده آبی هنر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان یوسف آباد.باالتر از میدان فرهنگ.پالک2۸۳.واحد2
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  پگاه اندیشه جوان
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: بزرگراه نواب.پایین تر از جمهوری.فاز یک.ساختمان توکای۳.واحد۳۰۴
تلفن: ۶۶۳۸۹۴۳۳ 

  پویا هنر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان انقالب.خیابان پورموسی.پالک۱۷.طبقه چهار.واحد۱۴
تلفن: ۸۸۹۳۱۸۸

  تجربه
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان انقالب.نبش فخررازی.پالک۵۶.ساختمان باران.واحد۱۰2
تلفن: ۶۶۹۵۱۰۶۰-۶۶۹۵۱۰۵۷ 

  تصویر امروز
دوره آموزشی فعال: بازیگری

 نشانی : تهران.خیابان توحید . بعد از فرصت . جنب بانک آینده . کوچه آزادی . پالک 2
تلفن : ۶۶۵۶۵۹۶۵, ۶۶۵۶۸۹۴۵     ۶۶۵۶۹۵۱۴ - ۶۶۵۶۹۷۸۱

  جام جم
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشـانی: تهران.خیابـان ولـی عصـر .ابتـدای خیابـان سـید جمـال الدین اسـد آبادی.
خیابـان چهـارم. پـالک ۳.طبقـه اول موسسـه سـینمایی جام جم

تلفن: ۸۸۹۷۰۰۱۹
nadersamanian@gmail.com :پست الکترونیک

www.jaam-e-jam.ir :وب سایت

  جهان نما
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانی: باالتر از میدان ولیعصر.کوچه ناصر.پالک۳۶.طبقه۳
تلفن: ۸۸۹۳۵۴۶۶-۸۸۹۳۵۴۶۵
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  خانه هنر جوان
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی : تهران.خیابان شـریعتی. پایین تر از خیابان بهارشـیراز. خیابان خداپرسـت. 
پـالک ۱ - طبقـه دوم . واحد 2 

کدپستی: ۱۵۶۴۹
تلفن: ۷۷۵۰۵۷۱۱- ۷۷۶2۴۳2۵ 

  دارالفنون
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانی: خیابان آزادی.نرسیده به انقالب.خیابان نو فالح.خیابان کلهر.پالک۴2
تلفن: ۶۶۴۹۳22۴

  روزنه
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی: تهران.خیابـان ولیعصـر. پاییـن تـر از میـدان ونـک. کوچـه هجدهـم گاندی. 
پـالک ۱۷ . طبقـه سـوم . واحـد ۶

تلفن : ۸۸2۰۹۱۳۰ الی ۱
k_safaian@yahoo.com :پست الکترونیک

www.rozanehfilm.ir :وب سایت

  ستاره
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: یوسف آباد.تقاطع فتحی شقاقی.پالک۳2.واحد یک
تلفن: ۸۸۱۰۴۵۸2

  سپند هنر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: پل سید خندان.ابتدای سهروردی.کوچه حاج حسنی.پالک2۸
تلفن: ۸۸۷۴۹۳۱۱



 مراکز آموزشی۶۸

  سمندریان 
دوره آموزشی فعال: بازیگری

ــرقی.پالک ۶  ــک ش ــه ی ــار راه قصر.اندیش ــریعتی.قبل از چه ــان ش ــانی: خیاب نش
ــف. ــه همک .طبق

تلفن : ۸۸۴۰۸22۸

  سوده 
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشـانی : تهران.فلکه دوم صادقیه )آریاشـهر(. مجتمع پزشـکی تخصصی طال . طبقه 
دوم - واحد ۵ 

تلفن : ۴۴۰۷۶۶۴2- ۴۴۴۶۹۷۵۱

  سه نقطه
دوره آموزشی فعال: بازیگری.کارگردانی.گریم

نشـانی:  تهران.میـدان ولـی عصـر. بلـوار کشـاورز. بعد از خیابـان فلسـطین .خیابان 
کبکانیـان. نبـش کوچه مرتضـی زاده 

تلفن: ۸۸۹۵2۴۴۰- ۸۸۹۵2۳۹2 
www.3-noghte.com  :وب سایت

  سینمای ایران
دوره آموزشی فعال: بازیگری

۵ واحـد    2 .پـالک  بهبـودی  خیابـان  .نبـش  .آزادی   2 .منطقـه  تهـران   :  نشـانی 
تلفن: ۶۶۰۴۱22۵, ۶۶۰۳۳۵۷۵

  سینمای کهن
دوره آموزشی فعال: بازیگری

ــش. ــی و کوشـ ــه امامـ ــتی.بین کوچـ ــمالی.بعد از بهشـ ــهروردی شـ ــانی: سـ نشـ
ـــه دوم پالک۴22.طبق

تلفن: ۸۸۷۴۸2۱2



۶۹ مراکز آموزشی

  صدای ایران
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشــانی: خیابــان آزادی.انتهــای جیهون.خیابــان رنجبر.تقاطــع گلســتانی.کوچه 
آالپوش.پــالک۱2

تلفن: ۵۵۷۵۶۹۳۵

  صدای سحر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: میدان فردوسی.فردوسی شمالی.چهار راه کوشک.خیابان صادق.پالک۱۰
تلفن: ۶۶۷۳۵۴۵۶

  عرفان کهن
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانی: یوسف آباد.سید جمال الدین اسدآبادی.نبش ۱۱.پالک۳۸
تلفن: ۸۸۱۰۱۰۴۰ الی۴۴

  عشق برتر خوارزمی
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان قیطریه.ابتدای اندرزگو.کوچه الدن.پالک۸۴
تلفن: 222۱۱۳۳۱

  فجر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی.میدان شعاع.خیابان شهید خدری.پالک۴۶
تلفن: ۸۸۴۴۰2۸

  فدک 
دوره آموزشی فعال: بازیگری.کارگردانی.گریم

نشـانی  : تهـران. خیابـان انقـالب اسـالمی. خیابـان دوازدهـم فروردیـن. خیابـان 
روانمهـر غربـی. شـماره ۱۹۸ 

تلفن : ۶۶۴۸۵۳۱۴-۶۶۴۸۵۳۱۳-۶۶۴۸۵۳۱2



 مراکز آموزشی۷۰

  فروهر
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشـانی: خیابـان ولیعصر.تقاطع توانیر.رو بـه روی بیمارسـتان دی.پالک2۳۳۵.طبقه 
اول.واحـد یک.

تلفن: ۸۸۸۸۰۱۹۱

  فیلم تهران
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: کوی نصر.خیابان جواد فاضل غربی.پالک۷۸
تلفن: ۸۸2۶۶۱۷2

  کارنامه
دوره آموزشی فعال: بازیگری.کارگردانی.نمایشنامه.گریم.طراحی صحنه

نشـانی: تهـران. میـدان تجریـش. خیابان شـهید ملکـی )سـعدآباد(. خیابان شـهید 

افـراز. کوچـه انـوش. پالک ۵

تلفن موسسه کارنامه: 22۷۵۱۴۱۰ - 22۷۴۵۱۷۷ - 22۷۴۵۱۷۹
ــد  ــان فری ــان ظفــر. بیــن نفــت و مــدرس. خیاب ــان شــریعتی. خیاب نشــانی : خیاب

ــری کارنامــه  ــور. پــالک ۳۴ - موسســه فرهنگــی و هن افشــار . کوچــه ن

تلفن : 222۷۳۹۱۷ - 222۷۳۹۱۸
info@karname.ir :پست الکترونیک
negar.eskandarfar@karname.ir

www.karname.ir :وب سایت
 

  کارگاه آزاد فیلم )مسعود کیمیایی(
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: تهران.خیابان سلیمان خاطر.خیابان وراوینی.پالک2۹.موسسه آزاد سینمایی. 
تلفن: ۸۸۳2۹۴۴2

  www.school-film.com  :وب سایت



۷۱ مراکز آموزشی

  کانون سینماگران جوان
دوره آموزشی فعال: بازیگری

 نشانی : تهران.منطقه ۶ . احمدقصیر )بخارست( . کوچه نهم . ساختمان ۴ . طبقه همکف
تلفن: ۸۸۷۱۴۳۶۳ الی ۴

   www.kcjavan.com :وب سایت

  کارگاه آزاد بازیگری
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانى : تهران.بزرگراه كردستان .نبش خیابان ۳۷ .پالک ۳۸
تلفن : ۸۸۰2۶۹۶2- ۸۸۰2۶۹۳2

  کشتان فیلم
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: میدان ونک.مالصدرا.بعد از چهاراه شیراز.پالک۱۵۰.طبقه ۷.واحد2۰
تلفن: ۸۸۰۳۰۷۱۵

  مکتب کمدی ایران
دوره آموزشی فعال: بازیگری.کارگردانی

نشانی: خیابان ستارخان.باقرخان.پالک۱۱۶.واحد۷
تلفن: ۸۸۵۶۸۱۰۴-۶۶۵۶۸۱۰۳

  نماوا
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: ولیعصر.خیابان جامی.خیابان کسری.پالک۳۰.واحدهای یک و شش
تلفن: ۶۶۷۵۴۴۰۴

  نمای نزدیک
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی: پل تجریش.جنب کفش ملی.پالک۱۱۷.طبقه۴
تلفن: 22۷۳۷۳۱۷



 مراکز آموزشی۷2

  نوآور
دوره آموزشی فعال: بازیگری. گریم

ـــتان.پالک۸. ـــان کوهس ـــدان کتاب.خیاب ـــوار فرحزادی.می ـــهرک غرب.بل ـــانی: ش نش
دوم.واحد۳ طبقه 

تلفن: 22۰۸2۳۸۸ 

  هزاردستان
دوره آموزشی فعال: بازیگری

نشانی : تهران.شهر زیبا .رو به روی بلوک ۹ .پالک ۱۹۱۹ 
تلفن : ۴۴۳2۴۵۵۸

  هلیا فیلم
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانی: خیابان طالقانی.بهار شمالی.کوچه یزدان نیاز.پالک۳۴.طبقه سوم
تلفن: ۷۷۵۰۱۹۷۳

  همای سعادت
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی: بلـوار کاشـانی.زیرپل بارکی.ضلـع شـمال غربـی سـاختمان بانـک پارسـیان.
چهارم پالک2۶۱.واحد۵.طیقـه 

تلفن: ۴۴۳۵۰۵۰

  هنر و اندیشه
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشـانی: میـدان هفـت تیر.خیابـان کریمخان.ابتـدای خردمنـد جنوبی.کوچـه یگانـه.
پالک۴۸

تلفن: ۸۸۰۹۰۳۶۶ 

  هیالج
دوره آموزشی فعال: بازیگری.گریم

نشانی: خیابان کریمخان.ابتدای ایرانشهر.کوچه مهاجر.پالک22
تلفن: ۸۸۵۱۸۵۱۵



۷۳ مراکز آموزشی

استان آذربایجان شرقی  
● تکم

نشانی: تبریز خیابان ولیعصر. خیابان استاد شهریار. ده متری اول پالک۵۸
تلفن: ۳۳۳۳۱۵22

● هنر معاصر

نشــانی: تبریز.خیابــان ولــی عصر.خیابــان فروغــی. کوچــه گلباد.جنــب بانــک 
ــالک2 ــادرات پ ص
تلفن: ۵2۶2۵۴۳

  
● یاجلو

نشانی: تبریز.ولیعصر.خیابان فروغی.کوی آرش.پالک 2۷
تلفن: ۳۳۳۱۵۰2۳

استان اردبیل     
● فروغ

نشانی: اردبیل.خیابان بعثت.نرسیده به هتل مهدی.جنب آژانس بعثت
تلفن: ۳۳۶۳۱۶۳۶

استان اصفهان  
● آدمک

ــری. ــهید اصغ ــماره سه.ش ــه ش ــم ارباب.كوچ ــاج رحی ــان ح ــانی: اصفهان.خیاب نش
ــش كوچه نب

● آفرینش
نشانی: اصفهان. خیابان رودکی.رو به روی مدرسه محسنیه.طبقه ۱ پ ۱۴۶

تلفن: ۳۱۱۷۸۶۶۳۱۰

 آموزشگاه های تئاتر  استان ها



 مراکز آموزشی۷۴

● اردیبهشت
ــالک  ــن بســت شمشــاد ۳۷ پ ــان خاقانی. ب ــان وحید. خیاب ــانی: اصفهان.خیاب نش

 ۴۰۷

تلفن: ۳۶2۸۳2۵۱
   info@ordibehesht-art.com :پست الکترونیک

● بازیگر
نشانی: اصفهان.خیابان توحید جنوبی. چهارراه پلیس.كوچه سپیدار. پالک 2

● بسته نگار
ــب  ــاه فرخــی. جن ــه. ســه راه م ــان گلخان ــان. خیاب ــه اصفه ــان .خان ــانی: اصفه نش

ــر اســناد رســمی ۴۰ ــت و دفت ــک مل بان

تلفن: ۴۳۹۶۸۴۸

● پارسا
ــی  ــی.طبقه فوقان ــت فردوس ــن بس ــی مركزی.ب ــان فردوس ــانی: نجف آباد.خیاب نش

دفتــر اســناد

● توفان
نشانی: نطنز.سرشك.کوچه شقایق ۶۳ جنب چشمه

● جلفا

نشــانی: اصفهان.خیابــان بزرگمهر.خیابــان فرهنگیان.پالک۵طبقــه فوقانــی عكاســی 
هدیــه

● رهنما
نشانی: فالورجان.خیابان طالقانی. بازارچه طال. طبقه دوم

● فروردین
نشانی: اصفهان.سه راه سیمین.ابتدای خیابان سهره وردی.جنب پست بانک



۷۵ مراکز آموزشی

● میم
نشانی: اصفهان.خیابان مشتاق اول.خیابان ابوالحسن اصفهانی.جنب شهدای

خواجو.كوچه مسائلی.پالک۴2

● نگاه
نشانی: فریدن.داران.بلوار طالقانی.روبروی اداره آب و فاضالب

● نقش خانه
نشانی: لنجان.چهارصد دستگاه.فرهنگسرای شهید مطهری

● نیک پندار نوین
نشــانی: اصفهان.خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی. جنــب تــاالر آیینــه. كوچــه بهمــن 

شــریفات.پالک۱۳۱

● یاقوت قرمز نقش جهان
نشانی: شاهین شهر. بلوار عطار. بین ۸و ۹ شرقی. پالك۳

استان بوشهر

● آفرینگان
نشانی: دیر.خیابان انقالب. رو به روی مدرسه علمیه

● آسوریک
نشانی: بوشهر.خیابان امام.رو به روی مركز جراحی دی.ساختمان رضایی

● آوا
نشانی: بوشهر.خیابان امام.اول بی سیم

● ایلیا
نشانی: بندر گناوه.خیابان امام.جنب فرمانداری



 مراکز آموزشی۷۶

● تئاتر کودک و نوجوان صحنه
نشانی: بوشهر.عاشوری.كوچه روزنامه جمهوری اسالمی.طبقه دوم مهد شاپرک

● متد
نشانی: بوشهر.خیابان امام.كوچه گلخانه.ساختمان سیراف.طبقه ۹ واحد۱۳

● میم
نشانی: بوشهر.میدان قدس.جنب حوزه هنری

استان چهارمحال و بختیاری

● آرام
نشانی: شهرکرد.چهارراه بو علی سینا.خیابان سعدی.پالک۵۵۶

استان خراسان رضوی
     

● سیمرغ

نشانی: گناباد.میدان الغدیر.روبه روی سازمان انتقال خون
تلفن: ۷22۴۴۹2

● شمایل 

نشانی: مشهد.خیابان سناباد. بین سناباد ۴۵ و ۴۷ . گروه تئاتر شمایل.
تلفن : ۸۴۶۵۵2۳  

● عرشیا
نشانی: سبزوار .میدان مادر.خیابان امیر مسعود ۱, پالک 2 

تلفن: 22۹۹22۴

●گلشن
نشانی: قوچان.خیابان امام.پاساژ رحیم.پالک 2

تلفن: ۴۷2۳۶2۵۹



۷۷ مراکز آموزشی

●وحدت
نشــانی: ســبزوار.خیابان 2۴ متــری انقالب.بیــن فلكــه طبــس و نجــار آبــاد. خانــه 

فرهنــگ دانشــجو. طبقــه اول

تلفن: 222۸۵۹۳

استان خراسان شمالی   

● تهم
نشــانی: بجنورد.میــدان خرمشهر.شــانزده متــری اول.روبــه روی هنرســتان مــدرس.

پالک۱

  
● شکوری

نشانی: بجنورد.خیابان شریعتی شمالی.کوچه علیزاده
تلفن: 22۳2۸۵۸

● صحنه

نشانی: بجنورد.خیابان شهید رضا امامی جنوبی.کوچه شهید ترکانلو.پالک۱۳
تلفن: ۳222۵۷2۵

● میم
نشانی: بجنورد.بلوار مدرس.میدان شهدای دانش آموز

استان خوزستان 
    

● اعتمادی کیا
نشانی: آبادان.خیابان یکم احمد آباد.رو به روی پارک کودک

تلفن: ۴۴2۳۵۶2

● باغبان باشی
ــی  ــتان غیرانتفاع ــینیه امام.دبیرس ــب حس ــارراه طالقانی.جن ــز. چه ــانی: رامهرم نش

ــور ــی پ شــهید قنوات



 مراکز آموزشی۷۸

● شکوریان

نشــانی: بهبهان.میــدان شــهید محســنی.بلوار امــام خمینی.فرهنگســرای بهبهانیــان.
واحدشماره ۱

● ضرغامپور

نشانی: شوشتر.خیابان امام ضلع شرقی.مقابل دبستان سمیه

● طهماسبی دزفولی

نشانی: دزفول.خیابان شریعتی.پاساژ قائم.طبقه دوم

استان زنجان    
● بهاران

نشانی: زنجان.کوچه مشکی.آموزشگاه بهاران

استان سمنان     
● تی آرت

نشانی: شاهرود.خیابان فروغی.فروغی سوم.پالک۴
تلفن: ۳2222۳۷۳

استان فارس     
● آرش روشن

نشانی: شیراز.بلوارزرهی.بعد از درمانگاه محمد رسول اله.جنب رنگ روناس

● بامداد
نشانی: شیراز.بلوار آزادی.حد فاصل فلكه گاز و سه راه سمیه. پالک۹۷

تلفن: 22۷2۳۴۵

● پارس
نشانی: شیراز.خیابان قصرالدشت.ابتدای خیابان برق



۷۹ مراکز آموزشی

● ترنم
نشانی: آباده.خیابان امام خمینی. كوچه ۳۶ رو به روی آزمایشگاه حجتی

● ققنوس
نشانی: شیراز.بلوار رحمت. رو به روی پمپ بنزین

تلفن: ۶2۴۷۷۱۶

استان قم
● آرین

نشانی: قم. ۵۱ متری صدوق. ۸۵ متری قائم. کوچه یک.پالک 2۸

استان کردستان    
● شانو

نشانی: سنندج.مجتمع فرهنگی وهنری فجر.انجمن نمایش
تلفن: ۳۳2۳۰۰۰۹

● میم
ــاد  ــه بهش ــش کوچ ــان رودکی.نب ــع خیاب ــروی تقاط ــقز.بلوار حافظ.روب ــانی: س نش

ــالک۴۸ پ

● یاور
نشانی: سنندج. بلوار پاسداران.بعد از پل بهاران.جنب شهرداری منطقه 2

استان کرمان     
● آرین

نشانی: کرمان.پارک مطهری.ابتدای بلوار قدس. روبروی شهرداری منطقه۳

● پژوهان
ــی  ــه فرهنگ ــالک ۳۷ موسس ــه ۶ پ ــش کوچ ــان ۷۴ آذر. نب ــانی: کرمان.خیاب نش

ــتر ــگ گس ــری فرهن هن



 مراکز آموزشی۸۰

● رنگ هنر
ــای  ــرکت ه ــه ش ــب اتحادی ــه ۷۷ .جن ــش کوچ ــی. نب ــان تخت ــانی: زرند.خیاب نش

ــتایی ــاون روس تع

● ماسک
نشانی: کرمان خیابان ابوحامد.یخدان موبدی

● نمایش نو
نشانی: سیرجان.خیابان شهید نصیری جنوبی. کوچه شهید مهجور شفیعی

استان کرمانشاه     
● ماری

نشــانی: كرمانشــاه.فرهنگیان فــاز یــك. بلــوار شــهید فهمیــده شــمالی. جنــب حــج 
و زیــارت تبــوک

تلفن: ۸2۴۳۷۸۵

استان کهکلویه بویر احمد
● باران

نشانی: بهمنی.لیكک.خیابان دین و دانش. رو به روی آموزشگاه قلم چی
تلفن: ۴۴۸2۳۴۱۶

● پرواز
نشانی: كهگیلویه.دهدشت.كوی آزادگان كوچه شهید پرهام.ساختمان جمشیدی

● چهره

نشانی: یاسوج.خیابان شهید هرمزپور.جنب بانك ملی شعبه آریوبرزن
تلفن: ۱22۳۵۵۱۱

● رها
نشانی: گچساران.كوی پانصد دستگاه. باالتر از زندان.منازل آپارتمانی صدفی



۸۱ مراکز آموزشی

● سفیر

نشانی: گچساران.مجتمع شهرداری.آموزشگاه سفیر

● ماسک و گریم
نشانی: گچساران.خیابان مدرس مركزی. نبش كوچه دوم

● نگین دنا
نشانی: یاسوج.كوچه بانك ملی شعبه آریوبرزن. انتهای كوچه

● وار
نشانی: یاسوج .تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان جدید دادگستری

استان گلستان  
● انجمن هنرهای نمایشی

نشانی: گرگان.تاالر فخرالدین اسعد گرگانی.انجمن هنرهای نمایشی
 

● چوپان نژاد

نشانی: گرگان. خیابان ولیعصر. رو به روی ساختمان رازی.نیم طبقه اول

● رها
نشانی:كردكوی.خیابان جنگل. پاساژ رویال طبقه 2 جنب خانه فرهنگ

● گلستان
نشانی: گرگان. خیابان شهدا الله 22 طبقه سوم.چاپ شگفت

● مرکز گریم مهرآفرین
نشانی: گنبد .طالقانی شرقی.طالقانی ۴ پالک۱۸

● نهان
نشانی: گنبد.طالقانی شرقی.كوچه اشرافیان



 مراکز آموزشی۸2

استان گیالن
● افرا

نشانی: رشت. خیابان سعدی.باالتر از بازار روز.پالک۸۹
تلفن: ۳۳2۳۸۶۸۹

● روزنه آبی
نشانی: صومعه سرا.خیابان جعفری.کوی عمار.رو به روی ساختمان حسین.پالک۸2

تلفن: ۴۴۳۷۷۵۷

● صحنه

نشانی: رشت. خیابان سعدی. باقر آباد.جنب نمایندگی سامسونگ. رو به روی 
فروشگاه پدر. پالک۴۵۴

تلفن: ۳۳۳۵۳2۵۱

● فیامین
نشانی: فومن.خیابان فلسطین.ر و به روی ساختمان کبیری. جنب چاپ اورنگ 

داخل کوچه پالک۴۷

● گیالن
نشانی: رشت.خیابان نامجو. کوچه عاشوری نژاد.پالک۱۴

تلفن: ۳۳۳۳۰2۰۷

استان مازندران     
● پیشه ادیان

نشانی: نوشهر.خیابان بهرام.طبقه فوقانی فرهنگسرای طبرستان

● قاصدک
نشانی: ساری.ساری کنار.ابتدای خیابان ساری کنار



۸۳ مراکز آموزشی

استان مرکزی     
● آبان

نشــانی: انتهــای خیابــان نیســانیان. کوچــه وکیل.دانشــکده صنایــع دســتی شــهید 
غالمــی

تلفن: ۳22۱۴۳۳۶

● سیمانگار

نشانی: ساوه.خیابان کارگر.نبش ولیعصر شرقی
تلفن: ۴2۴۳۰۶2۷

● سی نما

نشانی: ساوه.خیابان شهید مطهری.ساختمان شکوهی. طبقه دوم پاساژ جوان

استان هرمزگان  
● تی تووک

نشانی: بندرعباس.پارک دباغیان. جنب آموزشگاه رانندگی بهار

● چهره ها

ــک کشــاورزی. کوچــه  ــب سرپرســتی بان ــان. جن ــانی: بندرعباس.کــوی فرهنگی نش
ارمغــان۳

تلفن: ۳۳۳۴222۱

استان یزد
● سروش

نشــانی: یزد.بلــوار 2۹ شــهریور.جنب پــل 2۹ شــهریور.نبش کوچــه امــام حســین)ع(
پالک۱۳۱

تلفن: ۳۷2۵۰۶۰۸

● مهتاب
نشانی: یزد.خیابان شهید مطهری.جنب بانک سپه.طبقه فوقانی فروشگاه آب حیات

تلفن: ۳۷2۵۳2۹۴







تاالرها۸۶

تاالرهای دولتی نمایش تهران
تاالرهـای ایـن بخـش از نظـر مالـی و اداری وابسـته بـه  دولت هسـتند و سـاز و کار 

مدیریتـی جـدا از سـازمان یـا نهادهـای دولـت ندارنـد. تاالر هـای دیگری نیـز در این 

بخـش وجـود داشـتند امـا بـه دلیـل اینکه بـه مـدت کافـی در زمینه اجـرای نمایش 

فعـال نبودنـد در فهرسـت قـرار نگرفتند. 

  آبی)کاخ نیاوران(
تـاالر آبـی جزیـی از مجموعـه کاخ نیاوران اسـت که زیر نظر سـازمان میـراث فرهنگی 

اداره می شـود.

گنجایش: ۴۰۰ نفر
نشانی: خیابان شهید باهنر )نیاوران( . کاخ موزه نیاوران.

تلفن: 222۸2۰۱2-۱۵
www.niavaranmu.ir :وب سایت

  انقالب)مجتمع فرهنگی ورزشی(
گنجایش: 2۵۰ نفر

نشـانی: تهران.خیابـان ولیعصر.ابتـدای اتوبـان نیایش.مجموعـه فرهنگـی ورزشـی 
ب نقال ا

تلفن: 2۶2۱۶۱۵۳-2۶2۱۶۱۵2
www.enghelabsportcomplex.ir :وب سایت



۸۷ تاالرها

  بوستان)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(
گنجایش: ۱۳۴ نفر

نشانی: تهران.بلوار کشاورز.خیابان حجاب.پارک الله.مرکز تولید تئاتر کانون
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹

www.kanoonparvaresh.com :وب سایت

  پردیس )کانون فرهنگی تربیتی(
ــش  ــازمان دان ــه س ــق ب ــده و متعل ــیس ش ــال۱۳۷2 تأس ــس در س ــون پردی کان

آمــوزی، زیرمجموعــه آمــوزش و پــرورش  اســت . ایــن ســالن معمــوال بــه نمایــش 

ــاص دارد. ــدی اختص ــای کم ه

نشانی: خیابان شریعتی. باالتر از دولت. روبه روی سینما فرهنگ.
تلفن:2۹۰۳۰222

  تالش)مجموعه فرهنگی ورزشی(
مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تالش مجموعه ای دولتی و وابسته به وزارت 

کار است.

نشـانی: خیابـان ولیعصر.باالتـر از جـام جم.نرسـیده بـه چهـار راه پـارک وی.جنـب 

رسـتوران سـوپر اسـتار.

تلفن: 22۶۶۷۷۳2
www.talashcomplex.ir :وب سایت

  تئاتر شهر 
مجموعـه ای متشـکل از چنـد تاالر نمایـش، امکانات تمرینی، فنـی و همچنین بخش 

اداری و کتابخانه. تئاتر شـهر در سـال ۱۳۵۱ افتتاح شـد و شـامل تاالرهای زیر اسـت:

تاالر اصلی 
تــاالر اصلی،بزرگتریــن تــاالر اجــرای نمایــش در ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی رود و 

معمــوال میزبــان اجراهــای پرهزینــه و تولیــدات فاخــر تئاتــری اســت.

گنجایش: ۵۷۹ نفر 

ــای  ــر. پهن ــه ۱۹ مت ــوی صحن ــای جل ــر. پهن ــاع ۱۰ مت ــر. ارتف ــه ۱۵ مت ــق صحن عم

صحنــه از دهانــه ۱۶ متــر. پهنــای صحنــه از وســط 2۶ متــر. طــول دهانــه صحنــه از 

ــا ۱۴ متــر. ۱2 ت



تاالرها۸۸

تاالر چهارسو 
چهارســو مخصــوص نمایــش هــای ایرانــی بــوده و حــدود ۱2۰ نفــر گنجایش داشــته 

کــه در دوره هــای مختلــف بــه دلیــل اشــکال بازســازی متفــاوت، تعــداد تماشــاگران 

و شــکل ســالن متغیــر بــوده اســت.

تاالر قشقایی
قشــقایی در ســال ۱۳۵۹ در یکــی از انبارهــای زیرزمینــی احــداث شــد و نــام یکــی از 

شهدا)حســین قشــقایی( را بــه خــود گرفــت. ایــن تــاالر حــدود ۱۵۰ نفــر گنجایــش 

دارد.

تاالر سایه 
ســایه یکــی دیگــر از بخــش هــای زیریــن ســاختمان اســت کــه از ســال ۱۳۷۷ بــه 

بعــد بــا نــام تــاالر ســایه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.

کافه تریای تاالر اصلی 
ایــن محــل در حــال حاضــر جهــت انجــام نمایشــنامه خوانــی یــا اجــرای نمایــش 

هــای محیطــی اســتفاده مــی شــود. 

نشــانی: تهــران. تقاطــع خیابــان انقــالب و ولــی عصــر. مجموعــه فرهنگــی و هنــری 
تئاتــر شــهر.

تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹2 – ۶۶۴۶۰۵۹۴
پیامک: ۳۰۰۰۶۸۸۰

  www.teatreshahr.com :وب سایت
 www.gishetheater.com :خرید بلیت

  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی)مجموعه تاالر ها(
تاالر اندیشه

یکـی از بزرگتریـن تاالرهـای در اختیـار حـوزه هنـری کـه بیشـتر بـرای نمایـش فیلم 
و اجـرای آثـار نمایشـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن تاالر شـامل چنـد بخش:  

سـالن انتظار،بالکن،تـاالر اصلـی و بخـش VIP می شـود.
گنجایش: حدود ۶۸۰ نفر

تاالر سوره
امکانـات  از  و  واقـع شـده  اداری  زیریـن سـاختمان جدیـد  بخـش  در  تـاالر  ایـن 
نیـز  تـاالر  برد.ایـن  مـی  بهـره  نمایـش  اجـرای  و  فیلـم  نمایـش  مناسـبی جهـت 

شـامل بخـش هـای: سـالن انتظار،بالکن،تـاالر اصلـی و بخـش VIP مـی شـود.

گنجایش: حدود ۴۰۰ نفر



۸۹ تاالرها

تماشاخانه ماه
تماشـاخانه ماه،بیشـتر جهـت اجـرای نمایـش هایـی که امکانـات اجرایـی محدودی 

طلـب مـی کننـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و عـالوه بـر ایـن بـه عنـوان سـالن 

تمریـن نیـز مـورد اسـتفاده دارد.

گنجایش: حدود ۵۰ نفر
تماشاخانه مهر

مهـر از جملـه تاالرهـای قدیمـی مجموعـه اسـت کـه گسـتره اجرایـی جشـنواره ای و 

حرفـه ای مرکـز هنرهـای نمایشـی حـوزه را در بـر مـی گیـرد و از امکانـات اجرایـی 

مناسـبی جهـت اجـرای نمایـش برخـوردار اسـت.

گنجایش: حدود ۱۵۰ نفر
نشانی: تهران. خیابان حافظ. تقاطع سمیه.حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی. 

تلفن: ۸۸۸۰۴۰۷۰-۸۸۸۹۵۰۵۳-۸۸۸۰۴۰۷2
 www.hozehonari.com :وب سایت

  خانه نمایش 
خانـه نمایـش در سـال ۱۳۴۹ در طبقه دوم اداره تئاتر تأسـیس شـد. در سـال۱۳۸۳ 

تعمیر و بازگشـایی شد.سـاختمان پیشـین در انتظار نوسـازی اسـت ودر حال حاضر 

خانـه نمایـش در محل جدید تاسـیس شـده اسـت.

گنجایش: ۵۰-۸۰ نفر
نشانی: میدان فردوسی. خیابان شهیدموسوی. خیابان محمدآقا. اداره تئاتر.

تلفن: ۶۶۷۰۰۱۳۱  
www.edareteatr.com :وب سایت

  سرو
تماشـاخانه سـرو تحـت نظـارت بنیـاد روایـت اسـت و در دوره جدیـد بنیـاد فرهنگی 

روایـت بـا هماهنگـی انجمن تئاتر انقـالب و دفاع مقدس در مـورد انتخاب نمایش ها 

تصمیم گیـری می کننـد.

گنجایش: ۱۶۰ نفر
تماشـاخانه سـرو بـه صـورت بلـک باکـس، پرتابـل و چهـار سـویه بـوده با مسـاحت 

۱۳در۱۳ مترمربـع و ارتفـاع ۶ متر مربع اسـت.همچنین اسـتودیو نمایـش روایت نیز 

در حاشـیه فضـای باز سـاختمان بنیـاد فرهنگی روایت در مجاورت تماشـاخانه سـرو 



تاالرها۹۰

بـا ظرفیت ۶۰ تماشـاگر قـرار دارد.

ــالح  ــان شــهید ف ــی. خیاب ــان شــهید قرن ــدای خیاب ــدان فردوســی. ابت ــانی: می نش
ــور. پــالک ۱ پ

تلفن: ۸۸۹۱۱۴۵۰-2
www.tamashakhanehsarv.blogfa.com :وبالگ

  سنگلج
تماشـاخانه سـنگلج بیش از ۵۰ سـال قدمت و سـابقه فعالیت دارد.این بنا در سـال 
۱۳۸۶ مـورد بازسـازی زیربنایـی قـرار گرفت و بازگشـایی شـد.این تماشـاخانه از نظر 
تجهیـزات فنـی، نـور و صـدا و آکوسـتیک در زمـان خـود منحصـر بـه فرد به حسـاب 
مـی آمـده اسـت.این تماشـاخانه در حـال حاضـر قدیمـی تریـن تماشـاخانه فعـال 

تهـران به حسـاب مـی آید.

گنجایش: حدود 2۳۶ نفر
نشانی: خیابان حافظ جنوبی. بعد از پارک شهر. ابتدای خیابان بهشت. 

تلفن: ۵۵۶2۵۴۴۴
 www.sangelaj.ir :وب سایت

  سینما تئاتر کانون)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(
گنجایش: 2۷۰ نفر

نشانی: خیابان وزرا.خیابان بهشتی.خالد اسالمبولی.مجتمع شهید ملک شامران.
تلفن: ۸۸۷۱۵۵۴۵

  سینما خانوادگی نور)سالن امام علی(
این مجموعه وابسته به آموزش و پرورش است.

گنجایش: حدود ۵۰۰ نفر
نشانی: تهران.ستاری جنوب به شمال.نبش فردوس شرقی.سینما خانوادگی نور.

تلفن: ۰۹۳۰۱۵۱۸۰۴۳

  شهید واعظی )مجموعه فرهنگی هنری پرواز(
اسـالمی  جمهـوری  ارتـش  بـه  متعلـق  اسـت کـه  دولتـی  مجموعـه ای  تـاالر  ایـن 
دارد. اختصـاص  ارگان  ایـن  نمایشـی  هـای  فعالیـت  بـه  و  اسـت  ایـران 

نشانی: خیابان پیروزی. ایستگاه سلیمانیه. مجموعه واعظی.
تلفن: ۳۳۳۰۹۱۱۹
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  فجر )مجموعه فرهنگی تربیتی(
این مجموعه  تحت نظر وزارت آموزش و پرورش است .

گنجایش: ۵۰۰ نفر
نشانی: خیابان آزادی.رو  به  روی دانشگاه شریف.داخل پارک.کانون فرهنگی تربیتی 

فجر.
تلفن: ۶۶۰۵۵۰2۴

  محراب
ایـن مجموعـه شـامل دو تـاالر اصلـی و کوچـک اسـت و زیـر نظـر اداره کل فرهنگ و 

ارشـاد اسـالمی تهـران فعالیت مـی کند.

گنجایش: تاالر اصلی ٣6٠ و تاالر کوچک 8٠ نفر
نشانی: تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی.مجموعه تاالر محراب.

تلفن: ۶۶۴۰22۸۴
www.mehrab.farhang.gov.ir :وب سایت

  مولوی 
تـاالر مولـوی طـی فعالیت خود در پنـج دهه متوالی بـه عنوان مرکز تئاتر دانشـگاهی 

ایـران شـناخته مـی شـود.این تـاالر زیرمجموعـه اداره کل فرهنگـی دانشـگاه تهـران 

است.

ایـن تـاالر بعـد از بازگشـایی از دو سـالن تشـکیل شـده است،سـالن اصلی و سـالن 

کوچـک. سـالن اصلـی تـاالر مولوی، با ابعـاد۱۸ متر عـرض در 2۴ متر طـول و ارتفاع 

۳ متـر، سـالنی Black Box اسـت کـه قابلیـت جـا به جایـی جایگاه تماشـاگران را 

داراسـت. سـالن کوچـک تـاالر مولـوی  بـا ابعـاد ۶ متـر طـول در ۴۰/۵ متـر عرض و 

ارتفـاع ۳ متـر فضـای خوبـی را بـرای تجربـه هـای دانشـجویی در اختیـار گـروه هـا 

قـرار مـی دهد.

گنجایش: تاالر اصلی 2٠٠ و تاالر کوچک 6٠ نفر
نشانی: خیابان انقالب .خیابان ۱۶ آذر

تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰-۶۱۱۱2۶۶۹
info@molavitheatre.com :پست الکترونیک

www.molavitheatre.com :وب سایت
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  ناصرخسرو
این تاالر متعلق به دانشگاه تهران است و در طبقه فوقانی تاالر مولوی قرار دارد.

نشانی: تهران.خیابان انقالب.خیابان ۱۶ آذر.جنب تاالر مولوی
تلفن: ۶۱۱۱2۹۹۷

  هنر 
تاالر هنر در سـال ۱۳۴۰ سـاخته شـده اسـت و در همجواری دانشـکده سـینما و تئاتر 

دانشـگاه هنـر قـرار دارد. در طی سـال های گذشـته کانـون تئاتر کـودک و نوجوان  در 

این مکان مسـتقر بوده اسـت.این سـالن در سـال ۱۳۸۷ مورد بازسـازی و تعمیرات 

بنیادیـن قرار گرفته اسـت.

گنجایش: 2۴۸ نفر
نشانی: میدان هفت تیر. خیابان شهید مفتح جنوبی.خیابان ورزنده.

تلفن: ۸۸۳۰۶۶۴۰ – ۸۸۸۱۳۴۴۰
  talarhonar@chmail.ir :پست الکترونیک

www.talarehonar.ir :وب سایت



۹۳ تاالرها

تاالرهای غیر دولتی نمایش تهران
تاالرهـای ایـن بخـش از نظر مالـی و اداری از نهادها و سـازمان های دولتی مسـتقل 

بـوده و سـاز و کار مدیریتـی خـاص خـود را دارند.تاالرهـای وابسـته بـه شـهرداری و 

سـازمان هـای وابسـته بـه آن نیـز بـه دلیـل تعریـف شـهرداری بـه عنـوان سـازمانی 

غیردولتـی در ایـن بخـش آمـده اند.تـاالر هـای دیگـری نیـز در ایـن بخـش وجـود 

داشـتند کـه به دلیـل فعال نبـودن در زمینه اجرای نمایش در فهرسـت قـرار نگرفتند. 

 آفتاب
این تاالر در سال ۱۳۹۵ افتتاح شده است.

گنجایش: ۸۰ تا ۱۱۰ نفر
نشانی: خیابان آفریقا. قبل از چهارراه جهان کودک.ابتدای کوچه کمال.پالک2۶

تلفن: ۸۸۷۸۳۸۶۷-۸۸۷۸۰۶۴۰

 اباذر)سرای محله(
تاالر در محله ابوذر و در سال ۱۳۹۱ افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گنجایش: ۱2۰ نفر
نشـانی: بزرگـراه شـهید اشـرفی اصفهانـی. خیابـان پیامبـر. ابتـدای خیابـان شـهید 

اسـکندرزاده

تلفن: ۴۴۹۶۱۳۷۶   -   ۴۴۹۶۱۳۷۹
سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۴۹۸

mahalleh.abazar@gmail.com :پست الکترونیک
abazar.mytehran.ir :وب سایت
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 ابن سینا)فرهنگسرا(
فرهنگسـرا در سـال ۱۳۷۳ راه انـدازی شـد.این مجموعـه بیـن سـال هـای ۱۳۷۹ تا 

۱۳۸۵ تحـت نـام فرهنگسـرای قانـون فعالیـت مـی کرد.

گنجایش: حدود ۱۷۵ نفر
نشانی: شهرک قدس فاز۱.خیابان ایران زمین شمالی.فرهنگسرای ابن سینا 

تلفن: ۸۸۳۶۶۳۶۶-۸
فکس: ۸۸۳۶۶۳۶۶-۸ 

f_ebnesina@yahoo.com :پست الکترونیک
www.ebnesina.farhangsara.ir :وب سایت

 اخالق)فرهنگسرا(
فرهنگسـرای اخـالق بـه عنـوان تنهـا فرهنگسـرای منطقـه ۱۴ فعالیت خود را از سـال 

۱۳۸۶ آغـاز کرده اسـت.

گنجایش: حدود ۱۵۰ نفر
نشـانی: میـدان شـهداء. خیابـان پیـروزی. خیابـان شـکوفه. خیابان شـهید کاظمی. 

جنـب بوسـتان گلزار

تلفن: ۳۳۳۱2۴۰۰ - ۳۳۳۱2۵۰۰
 www.akhlagh.farhangsara.ir :وب سایت

 ارسباران)فرهنگسرا(
فرهنگ  سرای ارسباران در آبان ماه سال ۱۳۷۴ در زمینی به مساحت حدود 2۸۰۰ 

متر مربع گشایش یافت.

گنجایش: تاالر هنر: 2۹۷ و تاالر استاد ذوالفقاری: ۴۵ نفر
ــرای  ــا  .فرهنگس ــان جلف ــیدخندان.  خیاب ــل س ــر از پ ــریعتی . باالت ــانی:  ش نش

ــر( ــباران ) هن ارس

تلفن: 22۸۷2۸۱۸-2۰
arasbaran@farhangsara.ir :پست الکترونیک
 www.arasbaran.farhangsara.ir :وب سایت
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 ارغنون
تماشـاخانه ارغنـون زیرمجموعـه موسسـه مینـای نمایـش ارغنـون در سـال ۱۳۹۴ 

تاسـیس شـده اسـت.

گنجایش: ۱۵۰ نفر
نشانی: خیابان نوفل شاتو.بعد از خیابان رازی. بن بست زیبا. پالک ۱.

تلفن:۶۶۴۸۳۷۳۴2

 اریکه ایرانیان )مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری(
مجتمـع اریکـه ایرانیـان دارای سـه سـالن تئاتـر، مجهـز بـه سیسـتم هـای صوتـی و 

اسـت. تصویری 

گنجایش: ۱۶۰ تا ۱۹۰ نفر
نشانی: تهران.شهرک غرب.بلوار اصلی شهید فرحزادی.نبش ارغوان غربی.مجموعه 

فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان .

تلفن: )۵۵ خط( 22۳۷۰۰۰۱-۵
فکس: 22۳۷۰۱۰۰

www.arikeh-iranian.ir: وب سایت

 آستارا)سینما تئاتر( 
سـینما آسـتارا در سـال ۱۳۴2 ، تأسـیس شـده  و با داشـتن امـکان اجـرای تئاتر در 

روی سـن، در حـال حاضـر محـل اجـرای نمایـش های کمدی اسـت.

گنجایش: ۸۶۰ نفر
نشانی: تهران .منطقه ۰۱ – میدان تجریش .خیابان شهرداری.پالک  ۷۷

تلفن: 22۷۱2۹۶۶- 22۷۱۴۰22

 استاد فنی زاده
ایـن مرکـز در سـال ۱۳۹2 بـا عنـوان مرکـز هنری میم به شـروع به فعالیـت کرد و در 

سـال۱۳۹۴ زیـر نظـر موسسـه آفرینـش منشـور هنر به تماشـاخانه اسـتاد فنـی زاده 

تغییـر نام  داده اسـت.

امکانات: چهار پالتوی 2۵ متری و سالن اجرای ۱۰۰ متری

گنجایش: حدود ۵۰ نفر
نشـانی : خیابـان انقـالب . خیابـان اسـتاد نجـات الهی . کوچـه مراغه پـالک 2 طبقه 
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سـوم. واحد ۴ 

تلفن : ۸۸۸۰۸۰۱۸ – ۸۸۸۰۸۰۱۷- ۸۸۹۴۴۰۷۸
www.manshorehonar.com :وب سایت

 استاد مشایخی
ایـن تـاالر زیـر مجموعـه مرکـز آفرینش هـای هنـری تئاتـر مـان فعالیـت مـی کنـد.

تماشـاخانه اسـتاد مشـایخی از ۱۳۹۳ بـه طـور رسـمی افتتـاح شـد.

گنجایش: ۵۱ نفر
نشانی: ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر. جنب داروخانه. پالک ۱۴۷۸

تلفن: ۶۶۹۷۶۴۶۸-۶۶۹۷۶۴۷۵

 استاد انتظامی)خانه موزه(
خانـه مـوزه انتظامـی در سـال ۱۳۹2 بـه بهـره بـرداری رسـید.تاالر بلـک باکـس ایـن 

مجموعـه میزبـان اجـرای نمایش اسـت.

گنجایش: حدود ۱۰۰ نفر
نشـانی:  تهـران .خیابـان اندرزگـو )قیطریـه(. شـرق بـه غـرب. روبـروی بلـوار کاوه. 

خیابـان احمـدی. خانـه مـوزه اسـتاد عـزت هللا انتظامـی

تلفن: 22۳۹۰۳2۰ - 22۳۹۳2۳۸

 استاد عزت هللا انتظامی)خانه هنرمندان ایران(
ایـن تماشـاخانه یکـی از تاالرهای تئاتر اسـت که در جهـت حمایت از آثار دانشـجویی 

و هنرمنـدان جـوان عرصه تئاتر راه اندازی شـده اسـت. 

گنجایش: ۱2۰ نفر
 نشـانی: خیابـان طا لقانـی، خیابان موسـوی شـمالی )فرصت(، ضلع جنوبـی باغ هنر

تلفن: ۸۸۳۱۷۴۸۷-۸۸۳۱۰۴۵۷ 
فکس: ۸۸۱۴۰۳۳۰

www.iranartists.org  :وب سایت

 استاد شهریار)مجموعه فرهنگی دزاشیب(
نشـانی: تهـران. انتهـای فرمانیه.دزاشـیب، خیابـان عمـار. نرسـیده به سـه راه یاسـر.

خیابـان مهـر. کـوی مهر دوم

تلفن: 2۶۴۵2۹۳۳
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 امام علی)ع( )مجتمع فرهنگی و هنری(
مجتمـع امـام علـی تحـت نظـر معاونـت اجتماعـی شـهرداری شـروع بـه کار کـرد.

گنجایـش: حـدود ۳۵۰ نفـر
نشـانی: شـهرک گلسـتان )راه آهـن( بلوار گلهـا. یاس چهـارم. خیابان هجـده متری 

یـاس ها.بلـوار طوبـی. مجتمع امـام علی 

تلفن: ۴۴۷۴۶۷۹۷
فکس: ۴۴۷۴۶۷۹۵

elaheh.nikakhtar@gmail.com :پست الکترونیک

 اندیشه)فرهنگسرا(
فرهنگسـرای اندیشـه در  سـال ۱۳۷2 در منطقـه هفـت شـهر تهـران افتتـاح شـد.

 ۴۰۹ دارای  و  واقـع  سـاختمان  دوم  طبقـه  در  اندیشـه  تئاتـر  آمفـی 

دارد. قـرار  بالکـن  در  هـا  صندلـی  ایـن  از  عـدد   ۱۰۰ کـه  اسـت  صندلـی 

نشـانی:  خیابـان شـریعتی. نرسـیده بـه پـل سیدخندان.بوسـتان اندیشـه. فرهنـگ 
سرای اندیشـه.

تلفن: ۸۸۵۰۵۵۱۳-۱۵
 www.andisheh.farhangsara.ir :وب سایت

 ایرانشهر )تماشاخانه(
تماشـاخانه ایرانشـهر یـک مرکـز اجـرای نمایـش اسـت کـه در ضلـع شـرقی پـارک 

هنرمنـدان قـرار دارد. ایـن مجموعـه دارای 2 تـاالر نمایش اسـت و در سـال۱۳۸۸ به 

طـور رسـمی افتتاح شـد.

تماشاخانه استاد ناظرزاده کرمانی
گنجایش: حدود 2۰۰ نفر

تماشاخانه استاد سمندریان
گنجایش: حدود ۱۵۰ نفر

نشـانی: خیابـان طالقانـی، خیابـان شـهید موسـوی شـمالی، ضلـع جنوبی بـاغ هنر، 
جنـب خانـه هنرمندان

تلفن:  ۱۶-۸۸۸۱۴۱۱۵-2۷-۸۸۸۱۴۱2۵
فکس: ۸۸۸۳۱۱۶۰۰ 

www.tamashakhaneh.ir  :وب سایت
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 اوین)سرای محله(
گنجایش: حدود 22۰ نفر

نشانی: بزرگراه یادگار امام.نبش خیابان کچویی
تلفن:22۴۳۳۰۰۴-۸

سامانه پیامکی:۳۰۰۶۸۶۳۰۰۴۰۴۰
www.evin.mytehran.ir:وب سایت

 ایوان شمس
بـا نام پیشـین تـاالر حرکت زیرمجموعه معاونـت امور اجتماعی و فرهنگی شـهرداری 

تهران  اسـت.

گنجایش: حدود ۴۰۰ نفر
نشانی: بزرگراه جالل آل احمد.ابتدای بزرگراه کردستان . 

تلفن: ۸۸۰۱۵22۷-۹
www.eivaneshams.com :وب سایت

 ایوان عطار )کاخ سعدآباد(
گنجایش: ۴۶۰ نفر

نشـانی: خیابـان ولیعصـر. خیابان شـهید فالحـی ) زعفرانیـه ( انتهای خیابان شـهید 
کمـال طاهـری. مجموعـه فرهنگی تاریخی سـعدآباد

تلفن: 22۷۵2۰۳۱

 ایوانک)سرای محله(
شـهرداری  نظـر  تحـت  ای  مجموعـه  صـورت  بـه  ایوانـک  محلـه  سـرای 

اسـت. شـده  ایوانک ایجـاد  محلـه  در  گـردان  خـود  صـورت  بـه  و 

گنجایش : ۱۵۰ نفر
نشــانی: شــهرک غــرب. فــاز ۶. تقاطــع گل افشــان شــمالی و بلــوار ایوانک.ســرای 

محلــه ایوانــک.

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۸۳
eyvanak.sara@gmail.com :پست الکترونیک

www.eyvanak.mytehran :وب سایت
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 باران
تئاتـر بـاران در زمسـتان سـال ۹۳ زیرنظـر موسسـه بـاران هامـون هنـر افتتـاح شـد. 

ابعـاد صحنـه ایـن سـالن 2۰*۸/۵۰ و ارتفـاع ۵ متـر اسـت. 

گنجایش: ۱2۱ نفر
نشانی: خیابان فلسطین.پایین تر از خیابان انقالب.پالك 2۹2

تلفن: ۶۶۱۷۶۸۱2-۶۶۱۷۶۸2۸

 باربد
تئاتر باربد در سال۱۳۹۴ افتتاح شده است.

گنجایش: ۵۵ نفر
نشـانی: چهـارراه ولیعصـر. نرسـیده بـه پل کالـج. جنب فروشـگاه تن درسـت. پالک 

۹۹۴ واحد 2

تلفن: ۶۶۷۱۵۵۰۳

 بازیگاه
ایـن تماشـاخانه در کنـار سـالن اصلـی اش از چهـار پالتـو تمریـن تئاتـر نیـز برخوردار 

است.

گنجایش: ۴۵ نفر
نشـانی: میـدان ولیعصـر. بلـوار کشـاورز. بعـد از خیابـان فلسـطین. خ کبکانیـان. خ 

مرتضـی زاده. پـالک ۱2، طبقـه ی ۴ 

تلفن: ۸۸۹۶۳۱۸۰

 باغ دربند )مجتمع  تفریحی فرهنگی(
ایـن مجموعـه تفریحـی فرهنگـی در کنـار نمایـش فیلـم بـه اجـرای نمایش هـای 

معمـوال کمـدی مـی پـردازد.

نشانی: میدان تجریش .خیابان فنا خسرو. باالتر از مجتمع عدالت. باغ دربند.

 برج آزادی )مجموعه فرهنگی هنری(
سـاختمان ایـن بـرج که در میـدان آزادی قـرار دارد،در سـال ۱۳۵۰ مورد بهـره برداری 

قـرار گرفـت و در حـال حاضـر زیرمجموعـه بنیـاد رودکـی اسـت. سـالن آمفـی تئاتر 

بـرج آزادی بـه طـول ۵۰ و عـرض 2۴ متـر در عمـق ۱۵ متـری از سـطح زمیـن قـرار 



تاالرها۱۰۰

گرفتـه و بـه پیشـرفته تریـن تکنولـوژی مجهـز اسـت. این سـالن می تواند به شـکل 

چندمنظـوره مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و عـالوه بـر اکـران فیلم و کنسـرت موسـیقی 

بـرای اجـرای نمایـش نیـز از آن اسـتفاده می شـود. 

گنجایش: 2۸۸ نفر
نشانی: تهران.میدان آزادی.مجموعه فرهنگی هنری آزادی.

تلفن: ۶۶۰2۳۹۵۱-۴
pr@azadi-tower.com :پست الکترونیک

www.azadi-tower.com :وب سایت

 برج میالد
بـرج میالد شـامل چندین تاالر اسـت.تاالر اصلـی )ورودی اصلـی( در 2 طبقه همکف 

و بالکن اسـت.
تاالر مولوی )طبقه B۱/-۱( جهت برگزاری همایش ها و پذیرایی های ویژه 

گنجایش: ۱۶۰۰ و ۱۵۰ نفر
نشـانی:  تهـران. بزرگـراه شـیخ فضل هللا نوری.ورودی بزرگراه شـهید همـت. کنار گذر 

اختصاصـی برج میالد
نشـانی: تهران. بزرگراه شـهید همت شـرق.خروجی شـیخ فضل اله جنوب.پل کابلی 

اختصاصی بـرج میالد تهران
تلفن:۸۵۸۵-۸۴۳۶۱۰۰۰

تلفن گویا:  ۸۴۳۶۱۰۰۰ )۹۸2۱(
www.tehranmiladtower.ir :وب سایت

 بلوار )سینما تئاتر(
سـینما تئاتـر بلـوار یکـی دیگـر از تاالر هایـی اسـت کـه بـه فعالیت هـای تئاتـر کمدی 

اختصـاص دارد.

گنجایش: ۷۰۰ نفر
نشانی: بلوار کشاورز.نبش خیابان ۱۶ آذر.سینما تئاتر بلوار.

تلفن: ۸۸۹۶۵2۹2-۸۸۹۵2۹۸۴

 بوستان والیت
ایـن  اسـت.  شـده  احـداث  مرغـی  قلعـه  پـادگان  زمین هـای  در  والیـت  بوسـتان 

بوسـتان در سـال ۱۳۹۰ بـه بهره بـرداری رسـید.این مـکان عـالوه بـر تمـام امکانـات 
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فرهنگی،هنـری و ورزشـی سـالنی بـه نـام قلعـه شـادی بـرای نمایـش هـای ویـژه 

کـودک و نوجـوان دارد.

نشـــانی: انتهـــای بزرگـــراه نـــواب. ضلـــع جنوبـــی بوســـتان والیـــت. پارکینـــگ 
شـــماره  ۳ .قلعـــه شـــادی

تلفن: ۵۵۰22۸۱۶

 بهاران)فرهنگسرا(
گنجایش: سالن آمفی تئاتر ۴۷۰ و سالن اجتماعات ۸۰ نفر

نشـانی: خیابـان قزوین.میـدان ابوذر. انتهای 2۰ متـری ابوذر. انتهای سـجاد جنوبی. 
میـدان بهاران فرهنگسـرای بهاران

تلفن: ۶22۳۱۱۱۸
فکس: ۶22۳۱۱۱۹

baharan.farhangsar@yahoo.com :پست الکترونیک
 www.baharan.farhangsara.ir :وب سایت

 بهمن)فرهنگسرا(
این مجموعه در سـال ۱۳۷۰ سـاخته شـده و دارای چهار تاالر مختص نمایش اسـت.

این تاالر هـا عبارتند از: 

تاالر شهید آوینی
یکـی از تاالر هـای کاربـردی موجـود در ایـن فرهنگسـرا بـا مسـاحت حـدود 2۵۰۰ 

مترمربـع بـه صـورت روبـاز شـکل گرفتـه اسـت. 

گنجایش: ۱۵۵۰ نفر
مجموعه تاالرهای مبارک

این مجموعه دارای دو تاالر تماشاخانه مبارك و تاالر تجربه است.

مبارک،۱۶۷ صندلی

تجربه ۱۶۰ صندلی

از دیگـر بخـش هـای موجـود در ایـن فرهنگسـرا  مـی تـوان بـه ۳ پالتـوی حرفـه ای 

تمریـن بـا عنوایـن نقـش ) ۵۵ متر مربع( ، نـگاه ) ۶۵ متر مربع( و بـازی )۷۵ متر 

مربـع( اشـاره نمود.

مجتمع فرهنگی هنری شهید کریمی 
ایـن مجتمـع  در دل فرهنگسـرای بهمـن و بـه منظـور تامیـن فضای كافی و مناسـب 
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جهـت تولیـد و ضبط برنامه های نمایشـی و تله تئاتر تاسـیس شـده اسـت. این تاالر 

شـامل تعـداد ۸۰۰ عـدد صندلـی متحـرك بـا مسـاحت نزدیـك بـه ۶۰۰ متـر مربـع و 

ارتفـاع ۱۰ متـر بـه همراه كف مسـطح جهـت فیلمبرداری ، سـن به مسـاحت تقریبی 

۳۰ متـر مربع اسـت .

همچنین این مجتمع شامل سالن نغمه با ظرفیت ۴۵۰ نفر است.

نشانی: میدان راه آهن. میدان بهمن.
تلفن: ۵۵۳۱۰۷۴۵-۵۵۰۵۸۸۳۱

تلفن تاالر شهید آوینی: ۵۵۰۷۱2۰۸
تلفن تاالر مبارک: ۵۵۰۵۸۸۳۱

تلفن تاالر نغمه: ۵۵۰۷۱2۰۸
bahman.cu.ce@gmail.com :پست الکترونیک

 www.bahman.farhangsara.ir :وب سایت

 پالیز
این تماشاخانه در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده است.

نشانی: تهران.خیابان کریمخان.خیابان عضدی )آبان(.خیابان سپند.پالک ۶۹

 پندار
تماشـاخانه پنـدار در ۱۳۹۴ تاسـیس شـد.این مجموعه دارای سـه پالتو بـرای تمرین 

است.

گنجایش: ۴۰ نفر
نشانی: خیابان نجات اللهی. بعد از فالحپور.پالک ۶۹،درب اول.سالن پندار.

تلفن: ۸۸۹۳۹2۴۶

 تتماج
تماشـاخانه تتمـاج در سـال ۱۳۹۴ زیـر نظـر موسسـه فرهنگـی هلیـا فیلم شـروع به 

کار کرد.ایـن تماشـاخانه در کنـار خـود پالتویـی برای تمریـن دارد.

گنجایش: ۴۰ نفر
ـــالک  ـــاز. پ ـــزدان نی ـــه ی ـــمالی. کوچ ـــار ش ـــان به ـــی. خیاب ـــان طالقان ـــانی: خیاب نش

ـــه ۳ ۳۴،طبق
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تلفن:  ۷۷۶۰۱۷۹۰- ۷۷۶۰۱۷۹۰
 www.heliafilm.ir :وب سایت

 تجریش)سرای محله(
سرای محله تجریش در زمینه های هنری از جمله تئاتر نیز فعال است.

نشانی: تجریش. ابتدای خیابان شریعتی. پایین تر  از داروخانه طالقانی.
تلفن: 222۴۸۰۱۷

info@mytajrish.ir :پست الکترونیک
 www.tajrish.mytehran.ir :وب سایت

 تئاتر مستقل تهران
تئاتر تهران در سال 1394 افتتاح شد.

گنجایش: ۱۶۴ تا 2۳۰ نفر
نشـانی: تهران.ضلـع شـرقی چهـارراه ولیعصر.خیابـان رازی. نبـش کوچـه زنـد وکیل.

پـالک ۵۰ تئاتر مسـتقل تهران

تلفن: ۶۶۹۷۹۷۳۵

 تیراژه2 )پردیس سینمایی(
ایـن پردیـس سـینمایی بـه دسـت بخش خصوصی در شـرق تهران بنا شـده اسـت. 

دارای دو تـاالر  مجهز اسـت.

گنجایش: ۱۸۰ نفر
نشانی: اتوبان امام علی به سمت جنوب.خروجی شهید مدنی.جنب مترو مدنی.

 پردیس تئاتر تهران)خاوران(
بزرگتریـن مجموعـه تاالرهـای تئاتـر ایـران اسـت کـه در منطقـه ۱۵ تهـران قـرار دارد.

شـروع سـاخت ایـن مرکـز از سـال ۱۳۸۶ بـوده اسـت. 

تاالر نمایش اصلی
تـاالر نمایـش اصلی ایـن مجموعه با دارا بـودن صحنه بزرگ و حرفـه ای در دو بخش 

تفکیک پذیـر اسـت. یکـی صحنه اصلی اسـت کـه ۳۴ مترعرض، ۱2 متـر عمق و برج 

صحنـه ای بـه ارتفـاع 22 متـر دارد و دیگـری صحنـه جلویی اسـت کـه ۳2 متر عرض 

و ۱۰ متـر عمق دارد.
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گنجایش: ۱2۰۰ نفر
تاالرهای بلک باکس

در کنار تاالر نمایش اصلی، چهار تاالر برای تئاتر تجربی احداث شده است.

گنجایش: ۱۵۰ نفر
تاالر نمایش عروسکی

مرکز تئاتر حرفه ای خاوران همچنین به تاالر نمایش عروسکی نیز مجهز است.

گنجایش: ۱2۰ نفر
کارگاه ساخت دکور و کارگاه خیاطی 

همچنیـن در ایـن مجموعـه، فضایـی بـه مسـاحت یـک هـزار متر مربـع بـرای کارگاه 

سـاخت دکـور و کارگاه خیاطـی و سـه  هـزار مترمربـع هـم بـه  اتاق های پشـت صحنه 

و سـالن های تمریـن اختصـاص داده شـده اسـت.

فضای باز اجرای نمایش
فضایی نزدیک به ۳۵۰۰ مترمربع نیز به نمایش های آئینی و سنتی اختصاص داده شده 

است.

نشانی: تهران.خیابان شاه آبادی جنوبی.بعد از میدان مالک اشتر.خیابان بقایی.پردیس 
تئاتر  تهران.

تلفن: ۳۳۰۳۴۱۹۹

 جنت آباد)سرای محله(

سرای محله جنت آباد شمالی در  سال ۱۳۹۱ افتتاح شد. 

نشانی: جنت آباد شمالی بهارستان دهم.روبروی دبستان ادب. سرای محله
تلفن: ۴۴۸۳۵۷۸۷

 jannat.shomali@gmail.com :پست الکترونیک
www.itjannat.blogfa.com :وبالگ

 جام جم همت

ایـن تـاالر بخشـی از بـرج تجـاری مسـکونی جـام جـم  همـت اسـت کـه در کنـار 

فعالیـت هـای دیگـر در عرصـه نمایـش نیـز فعالیـت دارد.

گنجایش: حدود ۵۰۰ نفر
نشـانی: تهـران .بزرگـراه هّمـت غرب. بعد از اشـرفی اصفهانـی. ابتدای سـردار جنگل. 

خیابـان حیـدری مقـدم. مجتمع جام جـم هّمت.



۱۰۵ تاالرها

تلفن: ۴۴۹۱۸۵۶ - ۴۴۴ ۹۳ ۸ ۹۴
 info@jamejam-hemat.com :پست الکترونیک

 www.jamejam-hemat.com :وب سایت

 چارسو )پردیس سینمایی(

طبقـه ششـم بـازار چارسـو یـک فضای بـاز فرهنگی  بـه متـراز ۳۰۰۰ متر مربع اسـت 

کـه  دارای ۵ سـالن سـینما اسـت و اجـرای نمایـش و نمایشـنامه خوانـی نیـز در آن 

صـورت مـی گیرد.

گنجایش: حدود ۵۰۰ نفر
 نشـانی: تهـران. ضلـع جنـوب شـرقی تقاطـع خیابـان جمهـوری اسـالمی و حافـظ.

کدپستی: ۱۱۳۵۷۱۴۴۶۸
تلفن: ۶۶۷2۴۴۴۴
فکس: ۶۶۷۳۴۴2۱

 www.cinemacharsou.com :وب سایت

 حافظ 

تاالر حافظ زیرمجموعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی است.

گنجایش: در حالت دوسویه ۱۷۵ نفر و در حالت چهارسویه در حدود ۴۰۰ نفر
نشانی: خیابان حافظ. خیابان استاد شهریار. رو به روی تاالر وحدت

تلفن تاالر وحدت: ۶۶۷۳۱۴۱۹ – ۶۶۷۰۵۱۰۱
support@talarvahdat.com :پست الکترونیک

 www.talarvahdat.com :وب سایت
www.bonyadroudaki.ir 

 حافظ)سینما تئاتر(

سـینما حافـظ در سـال۱۳۳۸ افتتـاح شـده و دارای دو تاالر اسـت که تـاالر اصلی آن 

بـه اجـرای نمایش هـای کمدی اختصـاص دارد.

گنجایش: ۳۰۰ نفر
نشانی: جمهوری. بین بهارستان و سعدی. روبروی باغ سپهساالر. 

کدپستی: ۱۱۴۳۹۱۴۱۳۵
تلفن: ۳۳۱۱۵۳۸۶-۳۳۹2۱۷۵۱
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 خاوران)فرهنگسرا(

فرهنگسـرای جوان که بیشـتر به اسـم فرهنگسـرای خاوران شـناخته می شـود یکی 

از فرهنگسـراهای فعـال در شـهر تهـران اسـت. اولیـن گام احـداث این مـکان در بهار 

سـال۱۳۷2، برداشـته شـد .ایـن مرکـز دارای سـه تاالر بزرگ به شـرح زیر اسـت: 

تـاالر فرهنگ.ابعـاد صحنـه ایـن سـالن در دهنه صحنـه ۸ متر  عمق صحنـه از جلوی 
آوانسـن ۵ متر است.

گنجایش: حدود ۱۸۳ نفر
تـاالر شـهید مطهـری  صحنـه ای قاب عکسـی دارد و ابعاد صحنـه اش ۹متر در ۷متر 

است.

گنجایش: حدود ۳2۰ نفر
فضای نمایشی رو باز سوم خرداد که در فضای آزاد درست شده است.

گنجایش: حدود 2۰۰۰ نفر
نشانی: خیابان خاوران. سه راه هاشم آباد.فرهنگسرای خاوران.

تلفن: ۳۳۷۰۸۴۹۶-۳۳۰۰۰۰۳۳
Info@farhangsara.ir :پست الکترونیک

  www.khavaran.farhangsara.ir :وب سایت

 دا

 قدمـت سـاختمان "تماشـاخانه دا" بـه سـال ۱۳۰۳ بازمی گـردد. ایـن بنـا یک حمام 

قدیمـی بـوده کـه در خرداد سـال ۱۳۹۱ تغییـر کاربری یافته و به تماشـاخانه و فضای 

تمریـن تئاتر تبدیل شـده اسـت.

گنجایش:  ۴۰ نفر
نشانی: میدان فاطمی.ابتدای خیابان شهید گمنام.خیابان جهانمهر.پالک 2۶

تلفن: ۸۸۰2۱۶۴۶

 دارآباد)سرای محله(
سـرای محلـه دارآبـاد در تابسـتان سـال ۱۳۹2در بوسـتان  سـاحلی دارآبـاد احـداث شـد و 
همچون دیگر سـرای محالت زیر نظر سـازمان فرهنگی هنری شـهرداری فعالیت می کند.

نشانی: بلوار اوشان. خیابان هاشمی. بوستان ساحلی دارآباد
تلفن: 2۶۱۰۵۰۰۱-2۶۱۰۵۵۵۳

sarayemahaledarabad@yahoo.com :پست الکترونیک
 www.darabad.mytehran.ir :وب سایت



۱۰۷ تاالرها

 دراما

تماشاخانه دراما در سال ۱۳۹2 تاسیس شد.

گنجایش: ۴۵ نفر
نشـانی: خیابـان انقـالب. فلسـطین جنوبـی. خیابـان لبافی نـژاد. کوچـه ی زحل. بن 

بسـت اول. پـالک 2 . طبقه ۱

تلفن: ۶۶۱۷۶۸۱۴-۶۶۱۷۶۸۰2--۶۶۷۱۴۴۴۵
dramatheather1393@gmail.com :پست الکترونیک

 دماوند)سینما تئاتر(

سـینما دماونـد متعلـق بـه فدراسـیون ناشـنوایان اسـت و معمـوال به اجـرای نمایش 

هـای کمدی نیـز می پـردازد.

گنجایش: حدود ۴۵۰ نفر
نشانی : میدان امام حسین. خیابان دماوند. روبروی بیمارستان بوعلی

تلفن: ۷۷۵۵۷۷۰۰

 دهکده المپیک) سینما تئاتر(

ایـن مجموعـه فرهنگـی در غـرب تهران)منطقـه 22( فعالیت خـود را زیر نظر سـینما 

آزادی انجـام مـی دهد.

گنجایش: حدود ۴۰۰ نفر
نشـانی: تهران.انتهـای اتوبـان همت به سـمت غـرب .دهکـده المپیک.خیابان ورزش 

شـرقی.المپیک چهارم

تلفن: ۶- ۴۴۷۶۴۰۸۵ 
cinema.olympic@gmail.com :پست الکترونیک

 زرگنده)سرای محله(
سرای محله حسن آباد زرگنده از فروردین سال ۹۱ شروع به کار نمود.

نشانی: خیابان ظفر. خیابان فرید افشار. سرای محله زرگنده.
تلفن: 2۶۶۰22۸۰-۶

پیامک: ۵۰۰۰2۹2۶۶۰22۸۰
saraezargandeh@yahoo.com :پست الکترونیک

www.zargandeh.mytehran.ir :وب سایت



تاالرها۱۰۸

 زعفرانیه)سرای محله(
نشـانی سـرای محلـه: زعفرانیـه .خ اعجـازی )آصـف( .باالتـر از میـدان اعجـازی . 

روبـروی کوچـه زنبـق .داخـل پـارک ریحانـه.

تلفن : 22۴۳۹۵۰2 – 22۴۳۹۵۰۴- 22۴۳۹۵۰۶ 
zaferanieh.sara@gmail.com :پست الکترونیک

www.zaferaniyeh.mytehran.ir :وب سایت

 زندگی)پردیس سینمایی(
نشـانی: فلکه دوم صادقیه.بزرگراه آیت هللا کاشـانی. بلوار اباذر.روبه روی بیمارسـتان 

پیامبران.مجتمـع تجاری سـینمایی پردیـس زندگی طبقه دوم

تلفن: ۴۴۰۰۴۸۰۰
www.cinemazendegi.com :وب سایت

 سپهر)هتل ارم(

نشـانی: تهران.ونـک. بعـد از چهـارراه جهان کـودک. بزرگـراه حقانی. بعـد از کتابخانه 
ملـی. جنـب روگـذر شـهید همت غـرب. هتل بـزرگ ارم

تلفن: 222۶۶۶۴۴-۵
www.tehraneramhotel.com :وب سایت

 سرو)فرهنگسرا( 

این فرهنگسـرا در سـال ۱۳۷۴ در ضلع شـمالی بوسـتان سـاعی افتتاح شـد و دارای 
دو تـاالر اسـت.آمفی تئاتـر جهت اجرای سـمینارها، نشسـت ها و همایش

گنجایش: ۱۰۰ نفر
آمفی تئاتر روباز سرو 

گنجایش: حدود ۷۰۰ نفر
دوم.  سـاعی  سـاعی. کـوی  پـارک  از  )عج(.باالتـر  عصـر  ولـی  خیابـان  نشـانی: 

سـرو. فرهنگسـرای 
کدپستی: ۱۵۱۱۹۱۳۸۱۱

تلفن: ۸۸۶۵۱۷۸۶ و ۸۸۸۸۱۸۷۹
فکس: ۸۸۷۹۹۱۵۴

sarv.farhangsara@gmail.com :پست الکترونیک
www.sarv.farhangsara.ir :وب سایت



۱۰۹ تاالرها

 سروش ) سینما تئاتر(

سـینما سـروش در شـهریور ۱۳۹۳ بـه سـه تـاالر تبدیـل شـد کـه گاه میزبـان اجرای 

نمایش هـای کمـدی هسـتند.

گنجایش: ۴۰۰، 2۰۰ و ۱۸۰ نفر
نشانی: خیابان شریعتی. نرسیده به سه راه طالقانی. سینما سروش.

تلفن: ۷۷۶۳2۱۶۸-۷۷۵۰2۹2۹

 سعادت آباد)سرای محله(

نشـانی: سـعادت آباد.خیابان شـهید عبقری )دوم ( بوسـتان شـقایق.خانه سـالمت 
آباد سـعادت 

تلفن: 22۱۱۶۷۶2
www.saadat-abad.mytehran.ir :وب سایت

 سمرقند )پردیس سینمایی(

نمایشـی  بـه هنرهـای  نیـز  را  تـاالر  ،یـک  تاالرهـای سـینما  ایـن مجتمـع در کنـار 
اختصـاص داده اسـت.در ایـن تاالر نمایش کارهـای گروه کودک و نوجـوان و نمایش 

هـای کمـدی بـه اجـرا در مـی آیند.
گنجایش: ۱۸۰ نفر

نشانی: جنت آباد جنوبی. تقاطع بلوار الله.مجتمع سمرقند. طبقه اول
تلفن: ۴۷2۵۶

 www.cinemasamarghand.com :وب سایت

 سه نقطه )تاالر شکیبایی و تاالر خسروی (

تماشاخانه سه نقطه در سال ۱۳۸۹ افتتاح شد.
پالتوی استاد رکن الدین خسروی

گنجایش: ۶۰ نفر
تاالر استاد خسرو شکیبایی

گنجایش: ۴۹ نفر
نشـانی: میـدان ولـی عصر.بلوار کشـاورز. بعد از خیابان فلسـطین. خیابـان کبکانیان.

نبـش کوچه مرتضـی زاده . پالک ۱۰و۱2

تلفن: ۰2۱ ۸۸۹۵2۳۹2 - ۰2۱ ۸۸۹۵2۴۴۰
 support@3-noghte.com :پست الکترونیک

www.3-noghte.com :وب سایت



تاالرها۱۱۰

 سینما ایران)مجتمع فرهنگی هنری تهران(

گنجایش: ۶۰۰ نفر
نشانی: تهران.خیابان شریعتی. روبه روی بهارشیراز

تلفن: ۷۷۵۳۸۷۱۱
www.cinema-iran.ir :وب سایت

 شفق)فرهنگسرا(

فرهنگسرای دانشجو یا شفق در پارک شفق تاسیس شده است. 

گنجایش: 2۱۰ نفر
نشانی: تهران. خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی. خیابان2۱ .بوستان شفق. فرهنگ 

سرای شفق.

تلفن: ۸۸۵۵۴۰۱۵-۱۹
فکس: ۸۸۷۱۷۱۹۵

f.shafagh6@yahoo.com :پست الکترونیک
www.shafagh.farhangsara.ir :وب سایت

 شکوفه )پردیس سینمایی(

سـینما شـکوفه در سـال ۱۳۴۰ تاسـیس شد و در سـال ۱۳۸۸ بازسـازی شده است.

نـام سـینما پس از بازگشـایی مجـدد به پردیس سـینمایی شـکوفه تغییر کرد.

گنجایش: ۷۷۰ نفر
نشانی: میدان شهدا. ضلع جنوب غربی. پردیس سینمایی شکوفه

تلفن: ۳۳۵۱2۷۰۱
فکس: ۳۳۱2۴2۱۸

 شهرآرا)سرای محله(

نشـانی: خیابـان سـتارخان.خیابان شـهرآرا.ضلع شـمالی پـارک شهرآرا.سـرای محله 
شهرآرا

تلفن: ۸۸2۴۴۶۷2
www.shahrara.mytehran.ir :وب سایت



۱۱۱ تاالرها

 شهید چمران)مجموعه فرهنگی تفریحی(

این مجموعه در سال ۱۳۴2 با نام شرکت سی آر سی شروع به کار کرد.

یـک تـاالر ایـن مجموعـه بـه نمایش هـای کمـدی تعلـق دارد و تـاالر دیگـر مجموعه 

چمـران در طـول روز بـه اکران فیلم اختصاص داشـته و در شـب نمایش روی صحنه 

مـی برد.

گنجایش: ۳۰۰ نفر
نشانی: خیابان شریعتی. جنب پل شهید صدر.روبروی در مترو.

تلفن: 222۰۳۰۳۱
 www.chamrancomplex.ir :وب سایت

 صدرا)تاالر همایش و مراسم(

صدرا سه تاالر مناسب برای اجراهای نمایشی دارد.
گنجایش: ۴۶۰ ،2۶۰ و۱۸۰ نفر

نشـانی: تهـران میـدان ونـک. خیابـان مالصـدرا. خیابـان شـیخ بهایی جنوبـی. جنب 
مسـجد بقیـه هللا )عج(.

تلفن: ۸۸۶۰۴۹2۴
فکس: ۸۸۶۰۳۹۶۶

contact@site.com :پست الکترونیک
www.hamayeshsadra.ir :وب سایت

 صحرا)سینما تئاتر(

ایـن تـاالر محلـی بـرای اجـرای آثـار نمایشـی کمـدی و اکـران فیلـم های سـینمایی 
است.

گنجایش: ۱2۰۰ نفر
نشانی: تهران. خیابان شریعتی. سه راه طالقانی. 

تلفن: ۷۷۶۴۷۴۴۵-۷۷۶۴۷22۸ 

 عطار نیشابوری)فرهنگسرا(
گنجایش: ۱۰۰ نفر

نشانی: خیابان خوش جنوبی.خیابان نیکو.فرهنگسرای عطار.
تلفن: ۵۵۷۱۵۵۷۹

 farhangsara_attar@yahoo.com :پست الکترونیک
www.attar.farhangsara.ir :وب سایت



تاالرها۱۱2

 عمارت مسعودیه
عمـارت مسـعودیه مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت.این اثـر در ۱۳۷۷ به عنـوان یکـی از 

آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت. در حـال حاضـر حوضخانه این عمـارت تبدیل 

به تاالری شـده اسـت.

گنجایش: ۱۴۰ نفر
نشانی: خیابان بهارستان. خیابان اکباتان.

تلفن: ۳۳۹۹2۰۱2-۱۴

 فانوس
تئاتـر فانـوس بلـک باکسـی بـه مسـاحت ۶۰ متـر اسـت. این تـاالر زیر نظر موسسـه 

فرهنگـی هنـری فانـوس هنر پـارس اداره می شـود.

گنجایش: ۴۸ نفر
نشانی: تهران. میدان هفت تیر. جنب مجتمع یاس. کوچه آذری. پالک 2۵

تلفن: ۸۸۳۱۹2۷۰

 فدک)سرای محله(
گنجایش: ۱۷۰ نفر

نشـانی: نارمـک. خیابـان گلسـتان.ضلع شـمال غربی میـدان هـالل احمـر. سـرای 
فدک. محلـه 

fadak8@chmail.ir :پست الکترونیک
 www.fadak.mytehran.ir :وب سایت

 فردوس)سرای محله(
گنجایش: ۱۰۰ نفر

نشانی: فلکه دوم صادقیه،ابتدای محمد علی جناح،نبش خیابان طاهریان.
تلفن: ۴۴۹۶۱۳۷۷-۴۴۹۶۱۳۸2

 فردوسی 
تـاالر فردوسـی درسـال ۱۳۸۱ رو بـه روی تـاالر وحـدت و در قلـب کارگاه دکـور سـابق 

سـاخته و در سـال ۱۳۸2 افتتـاح شـد. 

گنجایش: ۱۴۰ نفر



۱۱۳ تاالرها

نشانی: خیابان حافظ. خیابان استاد شهریار. بنیاد رودکی.
تلفن تاالر وحدت: ۶۶۷۳۱۴۱۹ – ۶۶۷۰۵۱۰۱

support@talarvahdat.com :پست الکترونیک
 www. talarvahdat.com :وب سایت

www.bonyadroudaki.ir

 فردوس)فرهنگسرا(
فرهنگسرای فردوس در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. 

گنجایش: 2۶۰ نفر
نشـانی: فلکـه دوم صادقیه.بلـوار فـردوس. بعـد از چهـار راه مخابـرات. فرهنگسـرای 

فردوس. 
کدپستی: ۱۴۸۱۷۴۳۳۳۱

تلفن: ۴۴۰۸۱۰۳۹
پیامک: ۳۰۰۰2۵۸۱۱۷۱۰۱۸

   www.ferdos.farhangsara.ir :وب سایت

 فردوسی ) خانه اندیشمندان علوم انسانی(
خانـه اندیشـمندان علـوم انسـانی مجموعـه ای اسـت متعلـق بـه شـهرداری تهـران.

آمفـی تئاتـر فردوسـی در ضلـع جنـوب غربـی پـارک ورشـو واقع شـده اسـت.

گنجایش: ۳۵۰ نفر
نشـانی: خیابان اسـتاد نجات اللهی )ویال( . نبش خیابان ورشـو. خانه اندیشـمندان 

انسانی  علوم 
تلفن: ۸۸۹۱۱۶۱۱

فکس: ۸۸۹2۸۵2۱
www.ihht.ir :وب سایت

 قصر)باغ موزه(
تاالر فرخی یزدی، در ضلع غربی مجموعه واقع شده است.

گنجایش: ۱۰۰ نفر
نشانی: خیابان شریعتی. خیابان مطهری شرقی. میدان پلیس. 

تلفن: ۸۸۴۴۳۳۱۱
تلفن های گویای باغ موزه قصر: ۸۸۴۴۵۸۰۶-۸۸۴2۳۴۰۰-۸۸۴۳۵۳۳۰

www.qasr.ir :وب سایت



تاالرها۱۱۴

 قیام)سینما تئاتر(
ایـن سـینما تـا اواسـط دهـه ی ۱۳۸۰ بـا نـام سـینما قیـام فعال بـود و پـس از چند 

سـال تعطیلی به عنوان تماشـاخانه طهران  تحت مالکیت بنیاد مسـتضعفان شـروع 

نمود. فعالیـت   به 

ظرفیت : ۴۱۶ نفر
نشانی: خیابان طالقانی ) تخت جمشید (. بعد از تقاطع ولی عصر.

تلفن: ۸۸۹۳۸۳22 - ۸۸۹۳۸۳2۳

 کانون امام خمینی )ره(
نشانی: تهران.کوی نصر )گیشا(. خیابان۱۳  رو به روی اداره آموزش و پرورش

تلفن:  ۸۸2۶۰۶۸۵

 کانون تربیتی قدس
نشانی: تهران.میدان صنعت.ابتدای ایران زمین.جنب سینما قدس

تلفن: ۸۸۰۸۸۵۱۱
www.kanoon-ghods.ir :وب سایت

 کاووسیه)سرای محله(
گنجایش:  ۵۰ تا ۱۰۰ نفر

نشانی: خیابان جردن.کوچه سرو.پالک ۴۴.طبقه سوم.
تلفن: ۸۸۶۵۶۹۸۱-۸۸۶۵۶۹۸2-۸۸۶۵۶۹۸۴ 

پیامک: ۳۰۰۰2۱۰۰2۷۰2۷۰ 
kavoosiyeh@gmail.com :پست الکترونیک
 www.kavosiyeh.mytehran.ir :وب سایت

 کنش معاصر
ــی  ــۀ فرهنگ ــه موسس ــد و زیرمجموع ــاح ش ــال 1395 افتت ــاخانه در س ــن تماش ای

ــش معاصــر اســت. ــری کن هن
گنجایش: ۱۴۰ تا ۱۷۰ نفر

نشـانی: میـدان فلسـطین.خیابان طالقانـی غربـی. بـه سـمت تقاطـع وصـال. بیـن 
خیابـان سرپرسـت و فریمان.جنـب کلینیـک آلرژی.پـالک۵۴2

تلفن: ۶۶۴۰۴۴۹۸
www.act-institute.com :وب سایت



۱۱۵ تاالرها

 کوروش )پردیس سینمایی(
پردیــس ســینمایی دارای 2 تــاالر مجهــز و اختصاصــی تئاتــر اســت.تاالر ژوپیتــر هــم 

در داخــل مجتمــع تجــاری کــوروش قــرار دارد کــه بــه اجــرای نمایــش هــای کــودک 

اختصــاص دارد.

گنجایش: حدود ۸۰۰ نفر
نشــانی: بزرگــراه شــهید ســتاری. باالتــر از خروجــی حکیم.خیابــان پیامبــر مرکــزی 

شــماره ۵۷

تلفن: ۴۴۹۷۱۷۹۱
تلفن گویا: ۴۷۰۱

تلفن سالن ژوپیتر: ۴۴۹۷۱۵۸۳
 info@kouroshcineplex.com :پست الکترونیک

info@familyjupiter.com

www.kouroshcineplex.com :وب سایت

 کوهک)سرای محله(
خانه فرهنگ و هنر سرای محله کوهک از سال۱۳۹۰  فعالیت خود را آغاز کرد.

گنجایش: ۱۰۰ نفر
نشـانی: میـدان رسـالت خیابـان هنـگام انتهـای خیابـان طاهـر خانـی ضلـع جنـوب 

پـارک ولیعصر غربـی 
سـرای محله: میدان رسـالت. خیابـان نیـروی دریایی.خیابان طاهرخانی. سـاختمان 

معاونـت اجتماعی منطقـه ۴ طبقه اول
تلفن: ۷۷2۷۴۱2۱

mahale.koohak@gmail.com :پست الکترونیک
 www.kalad.mytehran.ir :وب سایت

 گلستان)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(
گنجایش: ۱۳۴ نفر

نشانی: تهران.بلوار کشاورز.خیابان حجاب.پارک الله.مرکز تولید تئاتر کانون
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹

www.kanoonparvaresh.com :وب سایت



تاالرها۱۱۶

 گلستان)فرهنگسرا(
فرهنگسـرای گلسـتان  از سـال ۱۳۷۶ بـا نـام مجتمـع فرهنگـی هنری گلسـتان آغاز 

بـه کار کرد.ایـن مـکان به تـاالر اجتماعاتی مجهز اسـت که از آن برای اجـرای نمایش 

نیز اسـتفاده می شـود. 

گنجایش: ۳۰۰ نفر
نشانی: نارمک .میدان هالل احمر.خیابان گلستان. فرهنگسرای گلستان.

تلفن: ۷۷۴۱۳۷۶۹
www.golestan.farhangsara.ir :وب سایت

 ماندانا)سینما تئاتر(
ایـن تـاالر دو منظـوره در حوالـی سـال هـای ۱۳۴۰ افتتـاح شـد واکنون محلـی برای 

اجـرای نمایـش های کمدی اسـت.

گنجایش: حدود ۵۰۰ نفر
نشانی: خیابان دماوند. ابتدای سی متری نارمک. نبش کوچه بیهقی.

تلفن رزرو تئاتر: ۷۷۴۰۱۶۹۸
 www.cinemamandana.com :وب سایت

 مرزداران شرقی) سرای محله(
سـرای محلـه مـرزداران شـرقی در تاالرنمایـش خـود نمایـش هایـی را بـرای عمـوم 

اجـرا مـی کند.

گنجایش: ۹۵ نفر
نشانی: خیابان جالل آل احمد غرب.بعد از پل آزمایش.سرای محله مرزداران.

تلفن: ۴۴2۵۱۵۰۳-۴۴2۴۹۴۴۱

 مجتمع فرهنگی آموزشی سوده
آمفی تئاتر این مجموعه میزبان اجراهای نمایشی است.

گنجایش: ۱۰۰ نفر
نشـانی: تهران.بزرگراه اشـرفی اصفهانی. نرسـیده به پل همت. انتهای خیابان شـهید 

قموشـی. بن بسـت سـوده. مجتمع آموزشی سوده 

تلفن: ۴۴2۴۹۷۰2 
www.soodeh.com :وب سایت



۱۱۷ تاالرها

 مکتب تهران
مکتب  تهران  زیرمجموعه مؤسسه ی فرهنگی و هنری  مکتب تهران است.

گنجایش: ۳۰ نفر
نشانی: تهران. خیابان کریم خان. خیابان آبان )عضدی( کوچه کیوان . پالک ۶

تلفن: ۸۸۸۹۱۵۱2-۸۸۹۳۵۵۸۵
www.maktabetehran.com :وب سایت

 ملل )فرهنگسرا(
فرهنگسـرای ملـل که در وسـط بوسـتان قیطریـه قرار دارد، از سـال ۱۳۷۳ شـروع به 

فعالیـت کـرده است.سـالن آمفـی تئاتـر این مـکان به نام سـالن فرهنگ بـا ۱۱۰ متر 

مربـع مسـاحت،دارای سـن با مسـاحت 2۴ متر مربع اسـت.

گنجایش: ۸۵ تا ۱۱۵ نفر
نشانی: بزرگراه آیت ا ...صدر. بلوار قیطریه. بوستان قیطریه. فرهنگسرای ملل.

تلفن: 222۱2۳۹2-22۶۷۱۷۱۸ 
فکس: 22۶۷۱۷۱۷ 

 www.melal.farhangsara.ir :وب سایت

 مهر)فرهنگسرا(
فرهنگسـرای مهـر دارای ۴ طبقـه و ۱۶۰۰ متـر زیـر بنـا اسـت کـه آمفـی تئاتـر آن در 

طبقـه دوم قـرار دارد.

گنجایش: ۱۰۰ نفر
نشـانی: میـدان بهمن.اتوبـان شـهید تندگویان.خانـی آباد نـو .خیابان شـهید لطیفی.

كوچـه تگرگ. پـارك بعثت.  
کدپستی:۱۸۹۱۶۸۹۴۴۳

تلفن: ۵۵۰۳۷۷۶۶-۵۵۰۳۷۷۹۹
فکس: ۵۵۰۳۷۷۶۶

culturalmehr@yahoo.com :پست الکترونیک
 www.mehr.farhangsara.ir :وب سایت



تاالرها۱۱۸

 میالد)سینما تئاتر( 
گنجایش: ۵۸۸ نفر

نشانی: تهران.ضلع جنوبی میدان شهدا. 
تلفن: ۰2۱-۳۳۳۵۳۴۵2 

 نپتون)شهر کتاب(
شهر کتاب نپتون نمایش های عموما کمدی را روی صحنه می برد.

گنجایش: ۳۰۰ نفر
نشـانی: میدان امام حسـین)ع(. خیابان دماوند. نبش خیابان شـهید فتحنایی)کهن 

سـابق(. ساختمان شـهر کتاب)سینما نپتون سابق(.

تلفن: ۸۸۷۴۴2۹۹

 نیاوران)فرهنگسرا(
ایـن مـکان زیرمجموعـه بنیـاد آفرینـش هـای هنـری نیـاوران اسـت.فعالیت هـا در 

حـوزة تئاتـر شـامل اجـرای نمایش هـای منتخب در تاالر هـای خلیج فارس و گوشـه 

است.

تاالر اصلی )خلیج فارس(
گنجایش: 2۶2 نفر

تاالر گوشه
گنجایش: ۱٠٩ نفر

نشانی: خیابان پاسداران.بعد از سه راه اقدسیه.روبروی پارک.خیابان فرهنگسرا.
تلفن: 222۸۷۰۸۱-2

niavrancenter@gmail.com :پست الکترونیک
www.fniavaran.ir :وب سایت

 وحدت
تـاالر وحـدت یکـی از مجهزتریـن و بزرگ تریـن تاالرهای اپـرا و موسـیقی تئاتر ایران 

و زیـر مجموعـه بنیـاد رودکـی اسـت .سـن اصلی ایـن تاالر بـا عرض ۱2 متـر و بیش 

از ۱۰ متر عمق دارای ۳ سیسـتم سـن متحرک اسـت. 

گنجایش: ۷۴۰ نفر
نشانی: خیابان حافظ. خیابان استاد شهریار. بنیاد رودکی.

تلفن تاالر وحدت: ۶۶۷۳۱۴۱۹ – ۶۶۷۰۵۱۰۱



۱۱۹ تاالرها

support@talarvahdat.com :پست الکترونیک
 www.talarvahdat.com :وب سایت

www.bonyadroudaki.ir

 هامون

ایـن تماشـاخانه زیرمجموعـه موسسـه هنـر مانـدگار هامـون اسـت و در سـال ۱۳۹۴ 

شد. تاسـیس 

گنجایش: ۱۰۰ نفر
نشـانی: خیابـان میرداماد . بیـن میدان محسـنی و خیابان شـریعتی .خیابان رودبار 

غربـی جنوبی .پـالک ۱۶.واحد ۱.

کدپستی: ۱۵۴۶۷۵۱۱۱
تلفن: 2222۷۰۹۱-2۶۴۰۹۴۱۵

hamoon.st@gmail.com :پست الکترونیک

 هتل فردوسی

تاالر این هتل هرازگاه میزبان نمایش های کمدی است.
گنجایش: حدود ۵۰۰ نفر

نشـانی: میـدان امـام خمینـی، ابتـدای خیابـان فردوسـی، خیابـان کوشـک مصری، 
جنـب کاخ وزارت خارجـه، شـماره 2۴

تلفن: ۶۶۷2۷۰2۶ - ۶۶۷۱۱۴۴۹
info@ferdowsihotel.com  :پست الکترونیک

www.ferdowsihotel.com :وب سایت

 همای سعادت

موسسـه فرهنگـی همـای سـعادت  از سـال ۱۳۸۱ فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت.
ایـن موسسـه مجهـز به تماشـاخانه ای بـا امکانات جهت اجـرای نمایش اسـت که از 

آن بـرای اجـرا و تمریـن تئاتر اسـتفاده می شـود.
گنجایش: ۷۰ نفر

بانـک  باکری.جنـب  شـهید  زیرپـل  آیـت هللا کاشـانی.  زیبا.خیابـان  شـهر  نشـانی: 
۴،واحـد۵ 2۶۱،طبقـه  پـالک  پارسـیان. 

تلفن: ۴۴۳۶۱۵۰۴-۴۴۳۵۳۰۵۰
 homayesaadatfilm@gmail.com :پست الکترونیک

 www.homayesaadatfilm.ir :وب سایت



تاالرها۱2۰

 هنگام)فرهنگسرا(

فرهنگسـرای هنـگام از دی ماه سـال ۱۳۸2 بـا نام »سـالمت« فعالیت هایش را آغاز 

کـرد و در سـال ۱۳۸۹ نامـش به » هنـگام« تغییر یافت. 

گنجایش: 2۰۰ نفر
نشـانی: میـدان رسـالت. خیابـان هنـگام. خیابـان دالوران. خیابـان آزادگان شـمالی. 

جنـب فروشـگاه شـهروند. فرهنگسـرای هنـگام.

تلفن:۷۷۴۹۱۴۹۱-2
فکس: ۷۷2۷۷۷۱

f.hengam@gmail.com :پست الکترونیک
 www.hengam.farhangsara.ir :وب سایت

 یاخچی آباد)سرای محله(
سرای محله یاخچی آباد در سال ۱۳۸۵ افتتاح شد. 

نشانی: نازی آباد . میدان بهشت . خیابان ۴۰۰ دستگاه. 
 www.yakhchiabad.mytehran.ir :وب سایت



۱2۱ تاالرها

تاالرهای نمایش استان ها
تاالرهایی در این بخش معرفی شده اند که در زمینه اجرای نمایش فعال به حساب 

می آیند و ملزومات مورد نیاز اجرای نمایش را اختیار دارند.تاالرهای دولتی و 

غیردولتی هرکدام با عالمت مخصوص خود مشخص شده اند .

آذربایجان شرقی
  پالتو استاد محب اهری

 تبریز| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰

تلفن: ۰۹۱۴۱۱۹۵۶۶۷

  تاالر استاد صیامی)مجتمع فرهنگی سینمایی(
 اهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۴۰

تلفن: ۳۳2۸۱2۰2

  تاالر اقبال آذر )مجتمع فرهنگی هنری(
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۸۵

 تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۱۹۴۱۵

  تاالر بلک باکس)مجتمع فرهنگی هنری(
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی  | تعداد صندلی: ۹۰

 تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۱۹۴۱۵

  تاالر تبلیغات
 اهر | مالک: سازمان تبلیغات اسالمی | تعداد صندلی: ۱۱۰

تلفن: ۳۷۸2۸۸۵۴



تاالرها۱22

  تاالر خانه هنر
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۰

تلفن: ۳2۸۴۴۹۵۳

  تاالر صوفی
مراغه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر فرهنگی شبستر
 شبستر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۴222۴۰۵۵

  تاالر قبه زرین
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۵۰

  تاالر کتابخانه شهریار
تبریز| مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر کتابخانه عمومی
شبستر| مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: 22222۴

  تاالر کتابخانه عمومی
اهر | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۰۰

تلفن: ۰۹۱۴۱۱۹۵۶۶۷

  تاالر کتابخانه عمومی
بناب| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۳۷۷۳۴۷۷2

  تاالر مجتمع رفاهی پتروشیمی
تبریز | مالک: پتروشیمی | تعداد صندلی: ۶۰۰



۱2۳ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی سراب
 سراب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۴۳2۳۳۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
مرند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری اهر
اهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری مراغه
مراغه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری میانه
میانه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بناب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

 تلفن: ۳۷۷۳۴۷۷2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 آذرشهر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۳۴22۴۱۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بستان آباد| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۴۳2۳۱2۷۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 خسروشهر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۰

تلفن: ۳2۶۶۶۷۴۴



تاالرها۱2۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 جلفا| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۴2۰۵۳۱2۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 عجبشیر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۶۰

تلفن: ۳۷۶۳۱۰۰۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 کلیبر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۴۴۴۴۰۵۵۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 ملکان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۱۰

تلفن: ۳۷۸2۸۸۵۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 ورزقان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۴۴۵۵۱۷۶۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 هریس| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۰

تلفن: ۴۳۴۳۵۸۸۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 هشترود| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۵۶۶2۷۳۶۰

  تاالر معلم
 تبریز | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۷۵۰



۱2۵ تاالرها

  تاالر وحدت
تبریز | مالک: دانشگاه تبریز | تعداد صندلی: ۸۰۰

  تئاتر شهر، تاالر استاد پایاب
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۰

تلفن: ۰۹۱۴۳۱۸۵۶۷۵)رامین راستی(

  تئاتر شهر، تاالر استاد صادقی
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۷۵

تلفن: ۰۹۱۴۳۱۸۵۶۷۵)رامین راستی(

  تئاتر شهر، تاالر اصلی)تربیت(
 تبریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۰

تلفن: ۰۹۱۴۳۱۸۵۶۷۵)رامین راستی(

  کتابخانه ثامن الحجج
میانه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۸

آذربایجان غربی
  تاالر امید

ارومیه | مالک: بیمارستان امید |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۳۳۸۱2۳۰ 

  تاالر بازرگان
بازرگان | مالک: ارشاد | تعداد صندلی: ۳۵۰



تاالرها۱2۶

  تاالر پلدشت
پلدشت | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

 تلفن:۳۴2۸۵۶۷۵ 

  تاالر چایپاره
چایپاره | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن:  ۳۶۷2۱۰۳۹ 

  تاالر دانشگاه ارومیه
ارومیه | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر شماره دوازده ارشاد
ارومیه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

 تلفن: 222۳2۱۷۰

  تاالر کانون بسیج
ارومیه | مالک:  بسیج | تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۳۴۵۵۸۴۹ 

  تاالر کانون پرورش فکری
ارومیه | مالک: کانون | تعداد صندلی: 

  تاالر ماکو
ماکو | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: ۴2۴۷۷

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری اشنویه
اشنویه | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۴۴۶2۶۸۰۱ 



۱2۷ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوکان
بوکان | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: ۴۶2۶۰۹۹۱ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری پیرانشهر
پیرانشهر | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۴۴2222۰۷

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری تکاب
تکاب | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۴۵۵2۷۹22

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری چالدران
چالدران | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: ۳۴2۶۶۳۸۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خوی
خوی | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: ۴۸۰

تلفن: ۳۶۳۳۹۸۷۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری سردشت
سردشت | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۴۴۳2۸۵۸۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری سلماس
سلماس | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۵22۸۸۷۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شاهیندژ
شاهیندژ | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: ۴۳2

تلفن: ۴۶۳2۸۷۱۷



تاالرها۱2۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شمس
ارومیه | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۴۸۰

تلفن: ۳۴۶۹۷۹۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهاباد
 مهاباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۴2222۹۰۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری میاندوآب
میاندوآب | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: ۴۵2۴۹۶۹۹

  تاالر مجتمع والیت
شوط | مالک: ارشاد اسالمی |  تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۳۴2۷۸۰2۴

  تاالر وحدت
 ارومیه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۸۰

تلفن: ۳۳۴۶۹۷۹۱

  تاالر هالل احمر
ارومیه | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۳2۰

تلفن: 222۸۷۰۸

استان اردبیل
  پالتو استاد نجفلو

 اردبیل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۰ 

تلفن: ۳۳2۳۰۸۷۹



۱2۹ تاالرها

  تاالر ارشاد
کوثر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۳۳2۳22۵

  تاالر بیضا
 اردبیل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۴۰ 

تلفن:۳۳2۳۰۸۷۹

  تاالر دانشگاه پزشکی
اردبیل | مالک: دانشگاه پزشکی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر سماء
اردبیل | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

  تاالر سینما حافظ
اردبیل | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر شمس)مجتمع فدک(
اردبیل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۳۸

تلفن: ۳۳2۳۰۸۷۹

  تاالر صدف
 سرعین | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۳۳۳2۳۳۳

  تاالر ماسک سفید
سرعین | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۵۰۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری آراز
 پارس آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۳۳۳2۵۳۷۰



تاالرها۱۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری الغدیر
نیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام حسن)ع(
آبیگلو | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی)ع(
 بیله سوار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن:۳۳۳2۸۷۶۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری اندیشه
 مشگین شهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۳۳۳2۳۵۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری جعفرآباد
 جعفرآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰ 

تلفن: ۳۳۳2۳۷2۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خلخال
 خلخال | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۳۳۳22۶۳۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری رضی
رضی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری گرمی
 گرمی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۳۳۳2۳۳۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مقدس اردبیلی
نیار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 



۱۳۱ تاالرها

  تاالر محقق اردبیلی
اردبیل | مالک: دانشگاه محقق | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر مدرس
اردبیل | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۷۰ 

استان اصفهان 
  تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تیران و کرون | مالک: شهرداری

تلفن: ۷۷۳۷-۷۷۳۶

  تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان
اصفهان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

  تاالر اشراق
شاهین شهر | مالک: شهرداری

  تاالر الغدیر
 خمینی شهر | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۴۰۰۱

  تاالر امام خمینی
 فالورجان | مالک:  ارشاد اسالمی

تلفن: 2۰2۳۱

  تاالر امام خمینی
 نایین | مالک:  آموزش و پرورش

تلفن: 22۵2۰۰2



تاالرها۱۳2

  تاالر امام علی)ع(
 تیران و کرون | مالک: شهرداری

تلفن: 2۴۴۴

  تاالر اندیشه
 اصفهان | مالک: بنیاد شهید | تعداد صندلی: 2۰۰ 

تلفن: ۶2۴۴۴۷2

  تاالر اندیشه
 آران و بیدگل | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۴۵۵۱

  تاالر ایران مبارکه
 مبارکه | مالک: خصوصی

تلفن: ۵۵۳۵

  تاالر آب و فاضالب
اصفهان | مالک: سازمان آب و فاضالب | تعداد صندلی:  

تلفن: ۶۶۸۸۴۱۵2

  تاالر آزادی
دهاقان | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۸۸۳

  تاالر آموزش و پرورش
اصفهان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر آموزش و پرورش 
 تیران و کرون | مالک: شهرداری

تلفن: 2۱۱۱



۱۳۳ تاالرها

  تاالر آیت هللا خامنه ای
فالورجان | مالک:  سازمان تبلیغات اسالمی 

تلفن :۳۵۸۸۴

  تاالر باغ بهاران
 باغ بهاران| مالک: 

تلفن: ۶2۶2

  تاالر برق منطقه ای
اصفهان | مالک: اداره برق | تعداد صندلی:  

تلفن: 2۴۴۰۰2

  تاالر بزرگمهر
 آران و بیدگل | مالک:  آموزش و پرورش

تلفن: ۳۰۴۰

  تاالر بهزیستی
اصفهان | مالک: سازمان بهزیستی | تعداد صندلی: ۱۸۰ 

تلفن: ۶۶۱۹۴۳۱

  تاالر بهشتی
فالورجان | مالک:  آموزش و پرورش

  تاالر بهمن
 زرین شهر| مالک: 

تلفن: 22۱۰۵۳۵

  تاالر تئاتر ارشاد
شاهین شهر | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۶۶2۸



تاالرها۱۳۴

  تاالر جام جم
 زرین شهر| مالک: 

تلفن: 222۷۰۶۰

  تاالر چرمهین
 چرمهین| مالک: 

تلفن: ۴222

  تاالر چمگردان
 چمگردان| مالک: 

تلفن: 22۶۷

  تاالر چهارباغ
اصفهان | مالک: بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:  

تلفن: 222۶۹۵۵

  تاالر خانه کارگر
اصفهان | مالک: خانه کارگر | تعداد صندلی:  

تلفن: ۶2۷۱۳۳۶

  تاالر دانشگاه اصفهان
 اصفهان | مالک: دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان | مالک: دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

  تاالر دانشگاه اصفهان
اصفهان | مالک: دانشگاه اصفهان | تعداد صندلی: 2۰۰ 



۱۳۵ تاالرها

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان | مالک: دانشگاه آزاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
 سمیرم | مالک: دانشگاه آزاد

تلفن: 2۰۰۱2۹

  تاالر دانشگاه سوره
 اصفهان | مالک: دانشگاه سوره | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: 2۳۱۵۶۸۶

  تاالر دانشگاه هنر
اصفهان | مالک: دانشگاه هنر | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر دبیرستان سعدی
اصفهان | مالک: حوزه هنری | تعداد صندلی:  

تلفن: 22۰۹۹۷۰

  تاالر ذوب آهن
فوالدشهر | مالک: ذوب آهن | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر زینب کبری
 داران | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: ۴۷۰۰

  تاالر سده لنجان
 لنجان| مالک: 

تلفن: 2۳۳2

  تاالر سلمان فارسی
خمینی شهر | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۹۱2۱



تاالرها۱۳۶

  تاالر شریعتی
اصفهان | مالک: دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی:  

تلفن: ۷۹222۵۸

  تاالر شریعتی
 نجف آباد| مالک: 

تلفن: 2۶2۷۱۴۴

  تاالر شهربازی
 فوالدشهر

تلفن: 2۶2۸۰۰۱

  تاالر شهرداری
 زرین شهر| مالک: شهرداری

تلفن: 222۰۰۱۵

  تاالر شهرداری)هنر(
 اصفهان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۸۰ 

  تاالر شهروند
شاهین شهر | مالک: شهرداری

  تاالر شهید آوینی
اصفهان | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی:  

تلفن: ۷۹۳22۴۳

  تاالر شهید توکلی
 زرین شهر| مالک: 

تلفن: 22۷۱۵۱۶



۱۳۷ تاالرها

  تاالر شهید رجایی
 داران | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: ۶۱۷۰

  تاالر شهید عربیان
 آران و بیدگل | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: ۳۴2۷

  تاالر شهید مطهری
 زرین شهر| مالک: 

تلفن: 22۳۰۰۶۸

  تاالر شهید مفتح
 اردستان | مالک:  آموزش و پرورش

تلفن: 22۸۸

  تاالر شیخ بهایی
شاهین شهر | مالک: خصوصی

تلفن: 2۹۷۰۰

  تاالر صائب
اصفهان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: 2۳۵۵۵۸۹

  تاالر غدیر
 مبارکه | مالک: شهرداری

تلفن: ۶2۰۰

  تاالر فجر
دهاقان | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: ۳۱۸۷



تاالرها۱۳۸

  تاالر فرشچیان
اصفهان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: ۶2۴۶۰۰۱

  تاالر فرهنگ
فوالدشهر | مالک: ذوب آهن | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۶2۹۶2۴

  تاالر فرهنگ
 کاشان | مالک:  ارشاد اسالمی

تلفن: ۴22۶۶۶۹

  تاالر فرهنگ
 سمیرم | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۴2۷۸

  تاالر فرهنگ
 اردستان | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۴۰۳۰-۸۴2۰

  تاالر فرهنگیان
اصفهان | مالک: بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:  

تلفن: 222۷2۷2

  تاالر فلسطین
اصفهان | مالک: بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:  

  تاالر کارگران
اصفهان | مالک: اداره کار | تعداد صندلی: 

تلفن: ۶۶۱۰۴۵۸



۱۳۹ تاالرها

  تاالر کانون فرهنگی و هنری
 نطنز | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۸۹۰۵

  تاالر کتابخانه اردستان
اردستان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر کتابخانه عمومی
فالورجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر کتابخانه عمومی
کاشان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر کوچک
اصفهان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:  

تلفن: ۵۶۶۰۸۸۱

  تاالر گلپایگان
 گلپایگان | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: 2۹۴۱۳

  تاالر مرکز تحقیقات معلمان
 اردستان | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: ۷۰۶۱

  تاالر مطهری
اصفهان | مالک: بنیاد جانبازان | تعداد صندلی:  

تلفن: 2222۰۸۵

  تاالر معراج
 گلپایگان

تلفن: 2۷۳۱۰



تاالرها۱۴۰

  تاالر نمایش کتابخانه
خمینی شهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

  تاالر هراتی
اصفهان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:  

تلفن: 22۱۷2۱۳

  تاالر هفده شهریور
 داران | مالک: آموزش و پرورش

تلفن: 2۹۰۶

  تاالر هالل احمر
 اصفهان | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۱۸۰ 

تلفن: ۶۶۱۸۰۰۰

  تاالر هالل احمر
داران | مالک: هالل احمر

تلفن: 2۱۳۱

  تاالر هنر و اندیشه
 فوالد شهر

تلفن: 2۶۳۷22۳

  تاالر هنرسرای خورشید
اصفهان | مالک: دانشگاه سوره | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر هنرسرای خورشید
اصفهان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:  

تلفن: ۴۵۹۳۵۶۰



۱۴۱ تاالرها

استان البرز
  پالتو

 ساوجبالغ | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰ 

 تلفن: ۴۵۳۵۵۷۶۷

  پالتو حیاتی مهر
 کرج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۰ 

تلفن: ۳2۵۶۳۱۳۴

  پالتو وندا نگار
کرج | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۴۵ 

  تاالر امام علی)ع(
 ساوجبالغ | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن: ۴۴2۳۹۵۹۰

  تاالر آموزشگاه خانه تئاتر البرز
 کرج | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۳۵ 

تلفن: ۳۴۴۱۳۰۴2

  تاالر سیروس صابر
 کرج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۸ 

تلفن: ۳2۵۶۳۱۵۰

  تاالر غدیر
 محمدشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن: ۳۶۳۳۴۹2۰

  تاالر فانوس هنر
 مهرشهر | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۵۰ 

تلفن: ۳۳۳۴2۱۴۰



تاالرها۱۴2

  تاالر مالصدرا
 اشتهارد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن: ۳۷۷2۸۵۱۱

  تاالر والیت
 فردیس | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۵۰ 

تلفن: ۳۶۶۷۶۴۰۰

  تئاتر شهر، پالتوی رودکی
کرج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰ 

 تلفن: ۳22۵22۱۱

  تئاتر شهر، پالتوی فردوسی
 کرج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰ 

تلفن: ۳22۵22۱۱

  تئاتر شهر، تاالر استاد داوود فتحعلی بیگی
 کرج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰ 

 تلفن: ۳2۵۱۹۵۰۱

  سینما تئاتر ماهدشت
 ماهدشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

 تلفن: ۳۷۳۱۳۹۱۱

استان ایالم
  تاالر امور تربیتی

 ایالم | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۸۰

تلفن: ۳۳۳۳۳۱2۵



۱۴۳ تاالرها

  تاالر دانشگاه ایالم
 ایالم | مالک: دانشگاه ایالم | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۰۹۱۸۳۴۰۳۶2۰)شهاب فتاحی(

  تاالر شباب
 چرداول)شهر شباب( | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۴۳۸۳۴۵2

  تاالر کتابخانه عمومی
 شیروان | مالک: امورکتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن:۳۴22۴۳۹۴

  تاالر کتابخانه عمومی
 چرداول | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۳۴22۴۰۸۳

  تاالر کتابخانه عمومی
 دهلران | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰ 

تلفن: ۳۳۷2۳۱۸۸

  تاالر کتابخانه عمومی
 دره شهر | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰ 

تلفن: ۳۳۷2۳۱۸۸

  تاالر کتابخانه عمومی
 مهران | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰ 

تلفن: ۳۳۸2۵۱۳۵

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 ایالم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۰ 

 تلفن: ۳222۵۴۰۰



تاالرها۱۴۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 آبدانان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵2

تلفن: ۳۳۶2۵2۶۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 ایوان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۱۳ 

 تلفن:۳۳2۳۶۶۵۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 چرداول-سرابله | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۳۴۴22۳2۴۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 دره شهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن:۳۵2222۴۶

  تاالر نمایش کتابخانه عمومی
 آبدانان | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۰۹۱۸۳۴۱۰۹۱۸)اردشیر بوستانی(

استان بوشهر
  آمفی تئاتر

 تنگستان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 
تلفن: ۰۹۱۷۷۷2۰2۸۰

  پالتو
 گناوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۱۷۱۰۴2۱

  پالتو
 خارگ | مالک: سازمان پایانه ها | تعداد صندلی: ۵۰ 

تلفن: ۰۷۷۳۳۸2۴۶۷۱



۱۴۵ تاالرها

  پالتو چهره
 دیلم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۹۹2۸۶۵۷

  پالتو نگاه
 دیلم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۹۹2۸۶۵۷

  پالتو یک
 تنگستان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۵ 

تلفن: ۰۹۱۷۷۷2۰2۸۰

  پالتوی ارشاد
 گناوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن: ۷2۳۰۳۴۴

  پالتوی حوزه هنری
بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۰  

  پالتوی فرهنگسرا
 دشتی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی :۱۰۰ 

تلفن: ۳۵۳22۷۳2۰

  تاالر اداره کل
 بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۰

تلفن: ۳۳۳2۰۵۳۶

  تاالر ارشاد
 دشتی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۷۰ 

تلفن: ۳۵۳22۷۳2۰



تاالرها۱۴۶

  تاالر امام خمینی)ره(
بوشهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۸۰

  تاالر آفرینش
بوشهر | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۹۰ 

  تاالر پایگاه هوایی
بوشهر | مالک: نیروی هوایی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر پیامبر اعظم
 دیلم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۹۹2۸۶۵۷

  تاالر تربیت
خارک | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۸۰ 

  تاالر خلیج فارس
 گناوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۳ 

 تلفن: ۰۹۱۷۳۷۴۱۶۰۵

  تاالر رئیسعلی دلواری
 تنگستان-دلوار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

تلفن: ۰۹۱۷۳۷۷۰۱۹۵

  تاالر رئیسعلی دلواری
 دلوار| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۶۰ 

تلفن: ۳۵۴2۳۷۰2

  تاالر سینما کانون
بوشهر | مالک: کانون | تعداد صندلی: 2۷۰ 



۱۴۷ تاالرها

  تاالر شهید آوینی
بوشهر | مالک: سازمان تبلیغات | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر شهید باهنر
بوشهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر شهید حکیمی
 دیر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۳۰ 

تلفن: ۳۵۴2۴۰۹۵

  تاالر شهید خاتمی
 جم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳2۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۶۹۸۰۰۳2

  تاالر شهید رنجبر
 دشتستان-آبپخش| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۰۹۳۳۰۰۱۰۸۴۸

  تاالر شهید روا
 دشتستان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰ 

 تلفن: ۰۹۳۸۱۸۱۳۳۹۸

  تاالر شهید سیاه بخش
 دیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۰ 

تلفن: ۳۵۴2۳۷۰2

  تاالر شهید کشتکار
 دیلم | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۳۳2۴۰۱۹۴



تاالرها۱۴۸

  تاالر فرهنگ
 دیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۶ 

تلفن: ۰۹۱۷۷۷2۵۶2۹

  تاالر فرهنگ
 دشتستان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۳۰ 

تلفن: ۰۹۱۷2۶۷2۸۵۰

  تاالر کانون پرورش فکری
 دیر | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۸۰ 

تلفن: ۳۵۴2۳۷۰2

  تاالر کوثر
بوشهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۸۰

  تاالر مفتون
 دیر-بردخون| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۰  

تلفن: ۰۹۱۷۷۷۵۶۸۳۵

  تاالر نیروی دریایی
بوشهر | مالک: نیروی دریایی | تعداد صندلی: ۱۹۰

  تاالر هنر
 دیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۳۵۴2۷۵۰۰

  تاالر هنر
 کنگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۰ 

تلفن: ۰۹۱۷۷۷2۴۷۳۹



۱۴۹ تاالرها

  تاالر هنر
 گناوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۷2 

تلفن: ۰۹۱۷۳۷۴۱۶۰۵

  تماشاخانه آفتاب
دیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰  

  تماشاخانه غالمحسین دریانورد
گناوه| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تئاتر شهر، پالتوی استاد امیری
 بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰ 

 تلفن: ۰۹۳۹۴۵22۱2۵

  تئاتر شهر، پالتوی استاد صغیری
 بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰ 

تلفن: ۰۹۳۹۴۵22۱2۵

  تئاتر شهر، تاالر اصلی
 بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۸۰ 

 تلفن: ۰۹۱۷۳۷۷2۶۴۸

  تئاتر شهر، تاالر روباز تابستانی
 بوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰۰

 تلفن: ۰۹۳۹۴۵22۱2۵

  سینما صدف
 خارگ| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۴۰ 

تلفن: ۳۳۸2۴۶۷۱



تاالرها۱۵۰

استان تهران
  تاالر آذین یک و دو

فیروزکوه| مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۶۰۰-۵۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
رباط کریم| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر الغدیر
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۶۵۶۴۹۸2۰

  تاالر امام علی)ع(
رودهن| مالک: تربیت بدنی | تعداد صندلی: ۱۴۰۰

  تاالر امام علی)ع(
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۶۵۳2۵۷۷۹

  تاالر بخشداری لواسانات
شمیرانات| مالک: بخشداری | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: 2۶۵۴2۱۵۵

  تاالر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پاکدشت| مالک: دانشگاه تهران | تعداد صندلی: 

  تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
رودهن| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی
دماوند| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: 2۵۰



۱۵۱ تاالرها

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
ورامین| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۷۵۰۰

  تاالر  خلیج فارس)فرهنگسرای کوثر(
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۶۵۰

تلفن: ۶۵۶۳۴۴۶۰

  تاالر سرای محله شهادت
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۷۶

تلفن: ۳۳۷۷۵۹۸2

  تاالر سعدی
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۵۶

تلفن: ۶۵۳۵۵۰22

  تاالر سینما فرهنگ
پاکدشت| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰2

تلفن: ۳۶۰۱۰۵۰۷

  تاالر سینما فرهنگ
رباط کریم| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۶۰۰

تلفن: ۵۶2۱۵۹۷2

  تاالر شقایق
قرچک| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۳۶۱۵۵۰۰۱

  تاالر شهید آوینی
فیروزکوه| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: ۷۶۴۴۴۰۹۱



تاالرها۱۵2

  تاالر شهید آوینی
اسالمشهر| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 

  تاالر شهید شکری-فرهنگسرای بعثت
مالرد| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۶۱۰

تلفن: ۶۵۴۳۷۰۳۰

  تاالر شهید طحانی
مالرد| مالک: اموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر شهید علی تاجیک
ورامین| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۶۰

  تاالر شیخ صدوق
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۳۰

تلفن: ۰۹۱2۳2۶۳۱۵۹

  تاالر عطر یاس باقرشهر
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳2۰

تلفن: ۵۵2۰۳۹۵۱

  تاالر غدیر
مالرد| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: ۱۰۵

تلفن: ۶۵۱۴2۸2۸

  تاالر فجر
اسالمشهر| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۵۰۰

تلفن: ۵۶۱2۶۴2۵

  تاالر فجر
اسالمشهر| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 



۱۵۳ تاالرها

  تاالر فردوسی)فرهنگسرای کوثر(
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۶۵۶۳۴۴۶۰

  تاالر فرهنگسرای ارشاد
ورامین| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر فرهنگسرای استاد شهریار
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۱۸

تلفن: ۶22۵۸۳۳۸

  تاالر فرهنگسرای ایثار
شهریار| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۵۳

تلفن: ۶۵۵2۵2۵2

  تاالر فرهنگسرای بهشت
رباط کریم| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰

  تاالر فرهنگسرای رازی
ورامین| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۳۶2۵2۰22

  تاالر فرهنگسرای شهید چمران
اسالمشهر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۹۳

تلفن: ۵۵2۶۳۳۴۳

  تاالر فرهنگسرای معلم
رباط کریم| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۷

  تاالر فرهنگسرای میگون
شمیرانات| مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۶۰

تلفن: 2۶۵۰۴۵۳۵



تاالرها۱۵۴

  تاالر فرهنگسرای وصال
رودهن| مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: ۱۴۴

تلفن: ۷۶۵۰۴۶۶۶

  تاالر فرهنگی هنری بهاران
رباط کریم| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰

  تاالر فرهنگی هنری کوثر
دماوند| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱22

تلفن: ۷۶۳2۶۵۰۰

  تاالر کانون پرورش فکری
پاکدشت| مالک: کانون | تعداد صندلی: 

تلفن: ۰۹۱2۴۴۷۷۷۴۶

  تاالر کانون پرورش فکری لواسان
شمیرانات| مالک: کانون پرورش فکری | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: 2۶۵۴۴۱۹۰

  تاالر کانون سمیه
شهرری| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۷۰

تلفن: ۳۶۸۰2۰۳۶

  تاالر کانون شهدای دانش آموز
پاکدشت| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳2۰

تلفن: ۳۶۰2۵۱۵2

  تاالر کانون فرهنگی تربیتی هدایت
ورامین| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۸۰

تلفن: ۳۶2۴۹۵۵۱



۱۵۵ تاالرها

  تاالر کتابخانه امام صادق)ع(
پاکدشت| مالک: سازمان کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۴۹

تلفن: ۳۶۰22۹۸۵

  تاالر کتابخانه سیزده آبان
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۱۷

تلفن: ۵۵۵2۵۵۷۷

  تاالر کتابخانه والیت
قرچک| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 

  تاالر کهریزک
شهرری| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر الله صحرا
رودهن| مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۱2۰۰

  تاالر مجتمع ابوالفتوح راضی
شهرری| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۶

تلفن: ۳۳۳۹۴۰۶۰

  تاالر مجتمع امام خمینی)ره(
پاکدشت| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۹۱

تلفن: ۳۶۰۳۶۱۵۱

  تاالر مجتمع آموزشی شهید مهدوی
شمیرانات| مالک:  | تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: 22۴۳۵۵۵۰



تاالرها۱۵۶

  تاالر مجتمع بانوان
فیروزکوه| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: 

تلفن: ۰۹۱۱۸۵۳۴۹۰۷

  تاالر مجتمع تفریحی مزرعه میالد یک و دو
فیروزکوه| مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۶۰۰-۵۰۰

تلفن: ۷۶۴۴۸۷۹۱

  تاالر مجتمع فرهنگی باقرالعلوم
شهرقدس| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 22۰

تلفن: ۴۶۸۱2۶۰2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید صارمی
اسالمشهر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۹۴

تلفن: ۵۶۴۴۶۸۸۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید نواب
اسالمشهر| مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: ۱۱۳

تلفن: ۵۶۱۳۴۸۵۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری صالح آباد
رباط کریم| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر ارجمند
فیروزکوه| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
نسیم شهر| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۹۱

تلفن: ۵۶۷۶۸۷2



۱۵۷ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری قلم
رباط کریم| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر-بومهن
پردیس| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۶

تلفن: ۷۶2۵۷2۰۳

  تاالر مجتمع فیروزه
فیروزکوه| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

تلفن: ۷۶۴۰2۸۱۱

  تاالر مجتمع کوثر-روستای لزور
فیروزکوه| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: 

تلفن: ۶۸2۳2۶۶

  تاالر محمدناصر رحیمی
قرچک| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۸۰

تلفن: ۰۹۱2۴۹2۳۵۰۳

  تاالر مرکز فرهنگی اوشان
شمیرانات| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۶۵۰۰2۴۳

  تاالر میالد نور حسن آباد
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۶۰

تلفن: ۵۶222۳۴۵

  تاالر ولی عصر)عج(
شهرری| مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳۵۰



تاالرها۱۵۸

  تاالر هالل احمر
پیشوا | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۳۶۷2۱۱۰۰

  تاالر همایش آفرینش فیروزکوه
فیروزکوه| مالک: ارشاد | تعداد صندلی: ۱۴2

تلفن: ۷۶۴۴۶۵2۰

  تاالر همایش شهرک صنعتی عباس آباد
پاکدشت| مالک: شهرک صنعتی | تعداد صندلی: 

  تاالر هنرستان کار و دانش سرمد
پیشوا| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۸۰

استان چهار محال و بختیاری
  تاالر اداره ارشاد

اردل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر اداره بهداشت
بروجن | مالک: بهداری | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر ارشاد
 لردگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰ 

تلفن: ۳۴۴۴2۴۷۷

  تاالر  اصلی فرهنگسرای شهرکرد
 شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰۰ 

تلفن: ۰۹۱۳۱۸۱۱۹۰۹۵ 



۱۵۹ تاالرها

  تاالر بهشتی
 شهرکرد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۰۹۱۳۳۸۱2۷۳۶

  تاالر  دانشگاه شهرکرد
شهرکرد | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: 2۵۰ 

 تاالر خورشید مجتمع سپاه
بروجن | مالک: سپاه | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر سازمان برنامه و بودجه
شهرکرد | مالک: برنامه و بودجه | تعداد صندلی: ۱۸۰

  تاالر فرهنگسرای بروجن
 بروجن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۰۹۱۳2۸۵۰۱۷۳

  تاالر فرهنگسرای فارسان
 فارسان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰ 

تلفن: ۳۳22۶۰۶۶

  تاالر کمیته امداد امام)ره(
شهرکرد | مالک: کمیته امداد | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر  کوچک فرهنگسرای شهرکرد
 شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۰۹۱۳۱۸۱۱۹۰۹۵ 

  تاالر مجتمع امین فرخشهر
 شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۰۹۱۳2۸2۶۷۵۶



تاالرها۱۶۰

  تاالر مجتمع غدیر
 شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

 تلفن: ۳۳۳۴۸۹۰۳

  تاالر مجتمع فرهنگی امیرکبیر
 شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

 تلفن: ۳22۷۱۷۷2 

  تاالر مجتمع هنری امام خمینی)ره(
بروجن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر مجتمع هنری نقنه
بروجن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر مهر
شهرکرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۳۹۸۴۷۷۷۶۷

استان خراسان جنوبی
  تاالر ارشاد

طبس | مالک: ارشاد | تعداد صندلی: ۹۸ 

تلفن: 2۷۱۸

  تاالر استاد عبدالحسین فرزین
سربیشه | مالک:  | تعداد صندلی:  

تلفن: 2۹۸۹

  تاالر آموزش و پرورش
تربت جام | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰ 



۱۶۱ تاالرها

  تاالر بشرویه
 بشرویه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰ 

  تاالر دانشگاه آزاد
طبس | مالک:دانشگاه آزاد  | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر ستاره کویر
طبس | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: 2۴۰ 

  تاالر سید محمد فرزان
بیرجند | مالک:  | تعداد صندلی: ۸۰ 

تلفن: ۴۴2۳۳۹۵

  تاالر گلبانگ
بیرجند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: 22۱2۵۷۱

  تاالر مجتمع ارشاد قائن
قائنات | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: ۹۸۰۱

  تاالر مجتمع ذغال سنگ
طبس | مالک: مجتمع ذغال سنگ | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی نور
نهبندان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: ۴۰۶۱-2۱۶۱

  تاالر محراب
فردوس | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  

تلفن: 2۹۰۰-۳۷۷۵



تاالرها۱۶2

  تاالر هفت تیر
طبس | مالک:آموزش و پرورش  | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

استان خراسان رضوی
  تاالر ابن سینا

مشهد | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر ابن میثم
 مشهد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۵۰۰ 

تلفن: ۳2۷۶۴۱۱۰

  تاالر ادیب
 نیشابور| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۵ 

تلفن: ۴22۴۰۸۰2

  تاالر ارشاد
 گناباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۸ 

تلفن: ۵۷2۵۰۵۴۷

  تاالر ارشاد
 سرخس | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۵ 

تلفن: ۳۴۵2۸۸۸۱

  تاالر ارشاد
کالت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰

  تاالر الغدیر
مشهد | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۵۰۰



۱۶۳ تاالرها

  تاالر اندیشه
 تربت حیدریه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۱۰ 

تلفن: ۵22۸۱۰۱

  تاالر انوشیروان ارجمند
مشهد | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۹۰

  تاالر آموزش و پرورش
قوچان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
سرخس | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر آموزش و پرورش
فریمان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر آموزش و پرورش
چناران | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر آموزش و پرورش
درگز | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر بهلول
 گناباد | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۵۷2۵۸۴۷۰

  تاالر بیهقی
 سبزوار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

تلفن: ۴۴۶۶۰2۳۰



تاالرها۱۶۴

  تاالر پستو
مشهد | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۹۰  

  تاالر پیام نور
نیشابور | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر تربیت
 فیروزه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۴۵۳2۳۰۱۱

  تاالر تربیت
 تربت جام | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۵2۵2۷۱۱۵

  تاالر تربیت معلم
نیشابور | مالک: دانشگاه فرهنگیان | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر ثامن الحجج
 خلیل آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۱2 

تلفن: ۵۷۷2۷۴

  تاالر جهاد دانشگاهی
مشهد | مالک: دانشگاه فردوسی | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر خواجه نظام الملک
 چناران | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰ 

تلفن: ۴۶۱2۶۵۴2

  تاالر دانشکده علوم اداری
مشهد | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۵۰۰



۱۶۵ تاالرها

  تاالر دانشکده فنی مهندسی
مشهد | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
چناران | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۵۶۰ 

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
نیشابور | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر دانشگاه سبزوار
سبزوار | مالک: دانشگاه سبزوار | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر دانشگاه هنر
نیشابور | مالک: دانشگاه هنر | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر رازی
مشهد | مالک: دانشگاه| تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر سرو
 کاشمر | مالک: سینما جوان | تعداد صندلی: ۴۸۵ 

تلفن: ۳۵۵2۳۴۹۶۰

  تاالر سلمان
 خلیل آباد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۵۷۷2۷۴

  تاالر سیمرغ
نیشابور | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر شهید باهنر
کاخک | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱2۰



تاالرها۱۶۶

  تاالر شهید باهنر
نیشابور | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر شهید تندگویان
 تربت حیدریه | مالک: شرکت نفت | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۵2۳۱۸۰۳۰

  تاالر شهید مطهری
 فریمان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳۵۰

تلفن: ۳۴۶22۵۹۱

  تاالر شهید کاظمیان
 خواف | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۱۳۰ 

تلفن: ۵۴۳22۰۰۳

  تاالر صاحب الزمان
مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر فردوسی
مشهد | مالک: اداره کار | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر فرهنگسرای امام رضا)ع(
نیشابور | مالک: آستان قدس | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر کاشفی
 سبزوار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۸۰ 

تلفن: ۴۴۶۶۰2۳۰

  تاالر کانون پرورش فکری
نیشابور | مالک: کانون پرورش فکری | تعداد صندلی: ۳۰۰



۱۶۷ تاالرها

  تاالر کویر
 خواف | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۵۴۳22۰۹۱

  تاالر گلستانه
مشهد | مالک: اداره کار | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری درگز
درگز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مدرس
 خواف | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۴22۶۱۰۱

  تاالر مهر خاتم االنبیا
 بردسکن | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: ۵۵۴2۴۱۶۰

  تاالر مهندس مشکی
مشهد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر والفجر
 تربت حیدریه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

تلفن: 22۵22۰۶۰

  تاالر وکیلی
 نیشابور | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۶۵ 

تلفن: ۴22۴۰۴2۰

  تاالر هاشمی نژاد
 مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰۰ 

تلفن: ۳2۷۶۴۱۱۰



تاالرها۱۶۸

  تاالر هاشمی نژاد
 تایباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۵۴۵2۴۳۶۶

  تاالر هالل احمر
مشهد | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر همدم
 مشهد | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

تلفن: ۰۵۱۳۷۱۱2۱۱۳

  تاالر هنر
 بردسکن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۳۰ 

تلفن: ۵۵۴2۱۳۶۰

  تاالر هنر
 تربت جام | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰ 

تلفن: ۵۵2۵2۱۸

  تاالر هنر
 قوچان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۳۵ 

 تلفن: ۱۷222۴۴۴

  تاالر هنر
 تربت حیدریه | مالک: انجمن نمایش | تعداد صندلی: ۷۰ 

تلفن: 222۴۵۳۳

  تاالر هنرستان سید جمال
مشهد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۵۰

  تاالر هنرستان هنرهای زیبا
مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۹۸



۱۶۹ تاالرها

  تاالر یاقوت
 بجستان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن: ۵۶۵2۳۵۹۹

  تماشاخانه اشراق
 مشهد | مالک: حوزه هنری | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱

  تماشاخانه شمایل
 مشهد | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۸۰ 

 تلفن: ۰۵۱۳۸۴۶۵۵2۳

  تئاتر شهر، تاالر  اصلی 
 مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۱۰

 تلفن: ۵۳۶۰۷۵۴۸۱

  تئاتر شهر، تاالر  بهار
 مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

 تلفن: ۵۳۶۰۷۵۴۸۱

  تئاتر شهر، تاالر عروسکی
 مشهد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۳۰ 

 تلفن: ۵۳۶۰۷۵۴۸۱

استان خراسان شمالی
  تاالر ارشاد

 جاجرم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

 تلفن:۳22۷۶۰۸۰



تاالرها۱۷۰

  تاالر ارشاد
 مانه و سملقان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۷۰ 

تلفن:۳2۹2۰۹۹۹

  تاالر اندیشه
 گرمه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۵۰ 

تلفن:۳2۵۰۵۴۶2

  تاالر آموزش و پرورش
اسفراین | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۱۵۰

  تاالر آموزش و پرورش
بجنورد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۰۰

  تاالر پتروشیمی
بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰۰

  تاالر حافظ
 بجنورد | مالک:شهرداری | تعداد صندلی:2۸۰ 

تلفن:۳22۳۴۴۱2

  تاالر شهرداری
شیروان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:2۰۰

  تاالر شهید امانی
 شیروان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

تلفن:۳۶22۳222

  تاالر غدیر
 شیروان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۸۸ 

 تلفن:۳۶22۳222



۱۷۱ تاالرها

  تاالر فرهنگسرا
 فاروج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن:۳۶۴2۵۴۱۵

  تاالر نسیم
 اسفراین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۹۰ 

 تلفن:۳۷22۰۳۳۹

  تاالر هالل احمر
بجنورد | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی:۳۰۰

  تئاتر شهر، تاالر شمس
 بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۵۰ 

 تلفن:۳22۳۴۴۱2

  تئاتر شهر، تاالر گلشن
 بجنورد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۶۰ 

 تلفن:۳22۳۴۴۱2

استان خوزستان
  پالتو دو فرهنگسرا

 شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶22۴۵۴۰

  پالتو یک فرهنگسرا
 شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶22۴۵۴۰

  پالتوی ارشاد
امیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰ 

تلفن:۵2۶2۰۶2۳



تاالرها۱۷2

  پالتوی ارشاد
 اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰ 

تلفن:۴2۶۵۴۳۰۶

  پالتوی ارشاد
 بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن:۵2۳۳۸۸۵۳

  پالتوی دو آفتاب
 اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰ 

تلفن:۳۳۳۷۸۴۶۸2

  پالتوی دو خورشید
 اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن:۴2۶۵۴۳۰۶

  پالتوی مجتمع
 دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰ 

تلفن:۴22۳۶۵۵

  تاالر نیایش
 شوش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰۰ 

تلفن:۴2۸2۳۴۳۱

  پالتوی یک آفتاب
 اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن:۳۳۳۷۸۴۶۸2

  پالتوی یک خورشید
 اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن:۴2۶۵۴۳۰۶



۱۷۳ تاالرها

 تاالر  فانوس
 خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۵۳۵۱۱۶۵۵

  تاالر ابن سکیت 
 شادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۵۳۷22۰۸۴

  تاالر ارشاد
 آغاجاری | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰۰ 

تلفن:۰۶۱۵2۶۶2۰22

  تاالر ارشاد
 دشت آزادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۶۷۴۶۱۴۵

  تاالر ارشاد
بهبهان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰  

تلفن:۵2۷2۴۵۵۰

  تاالر ارشاد
 دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن:۴22۳۶۵۵

  تاالر اشراق
 آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۵۰ 

 تلفن:۵۳2222۹۷

  تاالر الوان
 الوان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

تلفن:۴2۸2۳۴۳۱



تاالرها۱۷۴

  تاالر امام خمینی)ره(
 ایذه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۴۳۶2۰۴۸2

  تاالر آب و برق
اهواز | مالک: شرکت آب | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر آفاق
 بهبهان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۵2۷2۴۵۵۰

  تاالر آفتاب 
 اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰۰ 

تلفن:۳۳۷۸۴۶۸2

  تاالر آمفی تئاتر
اهواز | مالک:  | تعداد صندلی: ۶۵۰ 

  تاالر آمفی تئاتر شهرداری
اهواز | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۵۰ 

  تاالر آینه
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۰ 

  باران
 امیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۵2۶2۰۶2۳

  تاالر ثامن االئمه
 آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

 تلفن:۵۳2222۹۷



۱۷۵ تاالرها

  تاالر حافظ
 دشت آزادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۶۷۴۶۱۴۵

  تاالر حمیدیه
 حمیدیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

تلفن:۳۷2۴۷۴۷

  تاالر خلیج فارس
 خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۵۳۵۱۱۶۵۵

  تاالر خلیج فارس
 هندیجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۵2۵۷۰۳۹۹

  تاالر خورشید
 اندیمشک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۴2۶۵۴۳۰۶

  تاالر دانشکده ادبیات
اهواز | مالک: دانشگاه چمران | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر دانشگاه علوم
اهواز | مالک: دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

  تاالر راه آهن
اندیمشک | مالک: راه آهن | تعداد صندلی: 

  تاالر رسالت
 باوی | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۳۶۵۴۵۰2



تاالرها۱۷۶

  تاالر سربندر
 بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۵2۳۳۸۸۵۳

  تاالر شادگان
 شادگان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن:۰۶۱۵۳۷22۰۸۴

  تاالر شرکت نفت
آغاجاری | مالک: وزارت نفت | تعداد صندلی:۱۵۰ 

  تاالر شماره چهار جندی شاپور
اهواز | مالک: دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر شماره سه جندی شاپور
اهواز | مالک: دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر شهرداری
خرمشهر | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر شهید آوینی
 بندرماهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۵2۳۳۸۸۵۳

  تاالر شیرین شهر
اهواز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

  تاالر صنایع فوالد
اهواز | مالک: صنایع و معادن | تعداد صندلی: 2۵۰ 



۱۷۷ تاالرها

  تاالر فدک
 هویزه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۶۷۴۶۱۴۵

  تاالر فردوسی
 باغملک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۶۵۵۴۵۰2

  تاالر فردوسی
اهواز | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۶۰۰ 

  تاالر فرهنگ
 شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۳۶22۴۵۴۰

  تاالر فرهنگ
اهواز | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

  تاالر فرهنگسرا
 شوشتر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن:۳۶22۴۵۴۰

  تاالر فرهنگسرای آبادان
 آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن:۵۳2222۹۷

  تاالر فرهنگسرای جوان
 مسجد سلیمان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن:۴۳22۳۱2۰



تاالرها۱۷۸

  تاالر کوی مدرس
 دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۴22۳۶۵۵

  تاالر مجتمع امام رضا)ع(
اهواز | مالک: وزارت نفت | تعداد صندلی: ۱۰۵۰-۸۰۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی
 دزفول | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن:۴22۳۶۵۵

  تاالر مجتمع فرهنگی
 گتوند | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

 تلفن:۳۶۳2۵۸۰۱

  تاالر مجتمع فرهنگی
 مسجد سلیمان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۴۳22۳۱2۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
هویزه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 رامشیر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

تلفن:۴۳۵۹۵222

  تاالر مطهری
اهواز | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر مطهری
اهواز | مالک: دانشگاه جندی شاپور | تعداد صندلی: ۵۰۰ 



۱۷۹ تاالرها

  تاالر مهتاب
اهواز | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۴۰۰ 

  تاالر مهر
 آبادان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

 تلفن:۵۳2222۹۷

  تاالر مهر
 اهواز | مالک: ارتش | تعداد صندلی: ۸۰۰ 

  تاالر مهر
 رامهرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

 تلفن:۴۳۵2۳۰۹۱

  پالتوی نیایش
 شوش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

تلفن:۴2۸2۳۴۳۱

  تاالر ویدیو کلوپ
اهواز | مالک:  | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر هشت
اهواز | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر هفتکل
 هفتکل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۵۰ 

تلفن:۴۳۵۸۳۷22

  تاالر هالل احمر
 خرمشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰ 



تاالرها۱۸۰

  تاالر هنر
 رامهرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۴۳۵2۳۰۹۱

  تماشاخانه چهاسو
 بهبهان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی:۵۰ 

تلفن:۵2۷2۸۰۳

  سینما هالل
اهواز | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۷۰۰ 

  کارگاه نمایش
 اهواز | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۷۰ 

تلفن:۰۹۳۹۹۴۱۰۹۳۶۱

استان زنجان
  تاالر اشراق

 خدابنده | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰۰ 

تلفن: ۳۴22۸۷۸۸

  تاالر امام خمینی )ره(
 خرمدره | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰۰ 

تلفن: ۳۵۵2۸۸۳۳

  تاالر امام علی )ع(
 ماهنشان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن: ۳۶22۴2۹۶

  تاالر آموزش و پرورش
ابهر| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۵۰ 



۱۸۱ تاالرها

  تاالر تخصص تئاتر
زنجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰   

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
ابهر| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی:۳۰۰ 

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
زنجان | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی:۴۰۰ 

  تاالر شهید بهشتی
 آب بر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن: ۳2۸22۶۹۱

  تاالر کانون پرورش فکری
ابهر| مالک: کانون | تعداد صندلی: ۸۰۰ 

  تاالر کانون شیخ اشراق
زنجان| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۱۷۰ 

  تاالر کوثر
 زنجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن: ۳۳۵۳۵۶۵۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی )ره(
 زنجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن: ۳۳۴۴۴2۹۷

  تاالر نور
 ابهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

 تلفن: ۳۵2۷۸۱2۳



تاالرها۱۸2

  سینما هالل
 زنجان| مالک: هالل احمر | تعداد صندلی:۹۰۰ 

  تاالر سهروردی
زنجان | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی:2۰۰ 

استان سمنان
  تاالر ارشاد

 گرمسار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۵

تلفن: 2۳۱2۷

  تاالر امیریه
دامغان | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۸۰

  تاالر ایوانکه
گرمسار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر آرادان
گرمسار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آفتاب دو
 سمنان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰

تلفن: ۳۳2۶۹۵۴

  تاالر آفتاب یک
 سمنان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۸۰

 تلفن: ۳۳2۶۹۵۴

  تاالر آموزش و پرورش
سمنان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰



۱۸۳ تاالرها

  تاالر آموزش و پرورش
سمنان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر بهشتی
شاهرود | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۸۰

  تاالر بهمن
 شاهرود | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۳۰

تلفن: ۳۳۳۴۱۰۶-۷

  تاالر پیراپزشکی
سمنان | مالک: دانشکده علوم پزشکی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر تئاتر شهر
سمنان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر حکیم الهی
سمنان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر سرخه)یادگار امام(
 سمنان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر شهید بهشتی
بسطام | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر شهید شاهچراغی
دامغان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۸۵

  تاالر مجتمع فرهنگی
مهدی شهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۹۰



تاالرها۱۸۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
میامی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۸۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ایوانک | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سرخه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
شاهرود | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر هالل احمر
سمنان | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر هالل احمر
شاهرود | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۱۵۰

استان سیستان و بلوچستان
  تاالر اداره استاندارد

زاهدان | مالک: اداره استاندارد | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر اشراق
 زاهدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰ 

تلفن: ۰۵۴۳۳۴۴۴۳۵۱

  تاالر امام علی)ع(
 چابهار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰ 

تلفن: ۳۵۳2۰۴۹۹



۱۸۵ تاالرها

  تاالر آموزش و پرورش
خاش | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۷۰۰ 

  تاالر تربیت معلم
زاهدان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰ 

  تاالر تئاتر شهر
 زاهدان | مالک: انجمن نمایش | تعداد صندلی: 2۳۰ 

تلفن: ۰۹۱۵۱۴۱۳۳۸۵

  تاالر جهاد کشاورزی
زاهدان | مالک: جهاد | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر دانشکده دندان پزشکی
زاهدان | مالک: دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر دانشگاه زابل
زابل | مالک: دانشگاه زابل | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر دانشکده مامایی
زاهدان | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی:  

  تاالر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
 زاهدان | مالک: دانشگاه سیستان و بلوچستان | تعداد صندلی: ۱۴۰ 

تلفن: ۰۹۱۵۸۴۵۶۰۷۳

  تاالر دانشگاه ادبیات علوم انسانی
 زاهدان | مالک: دانشگاه سیستان و بلوچستان | تعداد صندلی: ۴۶۰ 

تلفن: ۰۹۱۵۸۴۵۶۰۷۳



تاالرها۱۸۶

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
 زاهدان | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۱۳۰ 

 تلفن: ۰۹۱۵۳۴۳۴۱۰۹

  تاالر فردوسی
 زاهدان | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۹۷۵ 

تلفن: ۰۹۱۵۸۴۵۶۰۷۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 سراوان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۷۰ 

 تلفن: ۳۷۶۶۳۱۱۹۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 نیکشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۳۰ 

 تلفن: ۳۵2۳۳2۰۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 زهک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰ 

 تلفن: ۳2۶۱۳۹2۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 سرباز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

 تلفن: ۰۹۱۳۸۵2۰2۵۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خاش
خاش | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۳۰  

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری زابل
 زابل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۷۰ 

تلفن: ۳2۳۹۰2۸۰



۱۸۷ تاالرها

  تاالر والیت
 ایرانشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۳ 

 تلفن: ۳۷22۷۵۵۹

استان فارس
  تاالر احسان

شیراز | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۳۸۳

  تاالر خانه فرهنگ فسا
فسا | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۰

تلفن: ۰۹۱۷۷۳2۴۶۶۵

  تاالر شهرکتاب
شیراز | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۸۰

تلفن: ۰۹۱۷۷۰۰۰۸۱۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ابوریحان شیراز
 شیراز| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۳۷۳۸۴۰۵۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارژن
ارژن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارسنجان
 ارسنجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۳2۸۹۵۱۷

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری استهبان
استهبان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۸۷2۹۴۶۳



تاالرها۱۸۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقلید
 اقلید | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۱۵۳2۸۷۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری الزهرا شیراز
 شیراز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  ۱۸۰

تلفن: ۳۷2۶۷۵2۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری آباده
آباده | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
 شیراز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۵

تلفن: ۳22۹۷۰۴2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری باالده
باالده | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوانات
بوانات | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری بیضا
بیضا | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری جهرم
جهرم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۷2۸۵۸۹۷

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری حافظ
 شیراز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  ۱2۰۰

تلفن: ۳22۸۰۷۹۱



۱۸۹ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمبید
خرمبید | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خشت
خشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری داریون
داریون | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری زرین دشت
زرین دشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری سپیدان
سپیدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری سروستان
سروستان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۸۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری فراشبند
فراشبند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری فسا
فسا | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۳۳2۳۴۹۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری فیروزآباد
فیروزآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۸۰

تلفن: ۰۹۱۷۳۱2۰۱۸۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری قادرآباد
قادرآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰



تاالرها۱۹۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری قائمیه
 قائمیه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

تلفن: 222۸۱۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری کازرون
 کازرون | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۰۹۳۹۷۰۹۹۴۸۵

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری کنارتخته
کنارتخته | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری الر
الر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱۷۳۰۵۱۹۱۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری المرد
المرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۸۰

تلفن: ۰۹۱۷۷۸۱۷۶2۶

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری لپویی
بوانات | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مرودشت
مرودشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ممسنی
 ممسنی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری مهر
مرودشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

تلفن: ۰۹۱۷۱۸۳۷۷۶۷



۱۹۱ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ناصرآباد
ناصرآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری نودان
 نودان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری نیریز
نیریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

 استان قزوین
  تاالر امام خمینی)ره(

 قزوین | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳۳۶۶۰۰۳۳

  تاالر اندیشه
بوئین زهرا | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:  

  تاالر بانو
قزوین | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۰۹۱22۸۱۹۸۱۱

  تاالر جهاد
قزوین | مالک: جهاد کشاورزی | تعداد صندلی: 2۶۰ 

  تاالر دانشگاه امام خمینی)ره(
قزوین | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۸۰۰ 

  تاالر دانشگاه علوم پزشکی
 قزوین | مالک: دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی:۳۷۰ 



تاالرها۱۹2

  تاالر ریحانه
تاکستان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر سمائیان
آبیک | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر عالمه رفیعی)ره(
 قزوین | مالک:نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۰۰ 

 تلفن:۳۳22۳۷۸۰

  تاالر کوثر
 قزوین | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۵۰ 

تلفن:۰۹۱۹۱۸۷۹۵۵۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
 قزوین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

 تلفن:۳۳۳۴۰۱۵۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری اقبالیه
 قزوین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

 تلفن:۳۳۴22۸۱۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام علی)ع(
 تاکستان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن:۳۵2۴۰۸۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری آبگرم
 آبگرم-آوج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

تلفن:۳۴۷۶2۹۸۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری باران
 ابیک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۳2۸۹۶۴2۰



۱۹۳ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خرمدشت
 خرمدشت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن:۳۵2۴۰۸۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری دانسفهان
 دانسفهان-بوئین زهرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۱۰ 

تلفن:۳۴۵۳۵۵۳۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری کوثر
 الوند-البرز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۱۰ 

تلفن:۳22۴۶۰۴۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری نیایش
 محمدیه-البرز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۳2۵۶۳۶۴2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری والیت
 بوئین زهرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

تلفن:۳۴22۵۳۷۳

استان قم
  پالتو ماه

 قم | مالک:اداره کل ورزش و جوانان | تعداد صندلی:۶۰

تلفن:۳۶۵۶۴۶۹۷

  پالتو یک، دو و سه
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۰-۸۰-۸۰



تاالرها۱۹۴

  پالتوی سوره
قم | مالک: حوزه هنری | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۳۷۷۴۷۷۰۰

  تاالر آزاد نمایش و تعزیه
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر آمفی تئاتر مدور
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر آمفی تئاتر ونوس
قم | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۱2۱۵۳۱۷۶۰

  تاالر بزرگ روباز
قم | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۰۰۰

  تاالر بعثت
قم | مالک:اداره کل ورزش و جوانان | تعداد صندلی: ۳۰۰ 

تلفن:۳۶۵۶۴۶۹۷

  تاالر چهارسو
قم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر شهید آوینی
 قم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۴۸

 تلفن:۳2۱۱۴2۰۸

  تاالر غدیر
 قم | مالک:اداره کل کتابخانه | تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن:۳۷2۰2۳۹



۱۹۵ تاالرها

  تاالر کلهری
قم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۸۰

تلفن: ۳۷2۰۹۳۳2

  تاالر مرکزی شهر
قم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۹۰

  تاالر معصومیه
 قم | مالک: استانداری | تعداد صندلی: ۱۰۰۰

  تاالر همایش شهرداری
قم | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر هنر
قم | مالک: حوزه هنری | تعداد صندلی: 2۵۰

استان کردستان
  پالتو

کامیاران | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:  ۴۰

  پالتو
سقز | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: ۴۰

  تاالر ابن سینا
سنندج | مالک: دانشگاه علوم پزشکی| تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر اداره ارشاد قروه
 قروه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰

تلفن: 22۶۰



تاالرها۱۹۶

  تاالر امام خمینی)ره(
سنندج | مالک: آموزش و پرورش| تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
سنندج | مالک: آموزش و پرورش| تعداد صندلی: ۱2۰

  تاالر آموزش و پرورش
مریوان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۵۰

  تاالر بهزیستی
سنندج | مالک: بهزیستی| تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر پیامبر اعظم)ع(
سنندج | مالک: استانداری| تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
سنندج | مالک: دانشگاه| تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر سینما بهمن شماره دو
سنندج | مالک: حوزه هنری| تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر صدا و سیما یک و دو
سنندج | مالک: صدا و سیما| تعداد صندلی: ۱۵۰-2۵۰

  تاالر فردوسی
 دیوان دره | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰

تلفن: ۴۹۹۰

  تاالر فرهنگسرا
 مریوان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰

تلفن: ۳22۱۱۵۷



۱۹۷ تاالرها

  تاالر کانون فرهنگی هنری
سنندج | مالک: اموزش و پرورش| تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر  کوچک تئاتر
بانه | مالک: امور کتابخانه | تعداد صندلی:۱۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی ارشاد
 سقز | مالک: خصوصی | تعداد صندلی:۳۵۰

تلفن: ۳2222۶۶

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
 بانه | مالک: خصوصی | تعداد صندلی:۳۵۰

تلفن: ۴۴۰۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
 بیجار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

تلفن: ۳۴۳22
  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری

 قروه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
 مریوان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۵۰

تلفن: ۳۳۰۱۱۵۴

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
 کامیاران | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: 2۶۱۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
 ده گالن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۴۷۰۰



تاالرها۱۹۸

  تاالر مجتمع فرهنگی و هنری
سروآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری گروس
بیجار | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مولوی
سنندج | مالک: دانشگاه| تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر هالل احمر
سنندج | مالک: هالل احمر| تعداد صندلی: ۳۵۰

  تئاتر شهر، تاالر تماشا
سنندج | مالک: انجمن نمایش| تعداد صندلی: 

  تئاتر شهر، تاالر فروردین فجر
 سنندج | مالک: خصوصی| تعداد صندلی: ۴۵۰

  تئاتر شهر، فضای باز
 سنندج | مالک: خصوصی| تعداد صندلی: ۴۰۰

کرمان جنوب
  تاالر ابرار

 جیرفت | مالک:آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۶۰۰ 

تلفن: ۴۳2۱۷۹۰۰

  تاالر الزهرا
 عنبرآباد | مالک: آموزش و پرورش| تعداد صندلی: ۱۷۰ 

تلفن: ۰۹۱۳۹۴۰2۱2۷



۱۹۹ تاالرها

  تاالر امام رضا)ع(
 رودبار جنوب | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۶۰ 

تلفن: ۴۳۳۶۷۸۸۹

  تاالر آیت هللا خامنه ای
 قلعه گنج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن: ۴۳۳۹۰2۹۶

  تاالر بهداشت
 عنبرآباد | مالک: بهداشت و درمان | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن: ۴۳2۹۴۵۵۱

  تاالر بهداشت
 رودبار جنوب | مالک:بهداشت و درمان | تعداد صندلی:۱۵۰ 

تلفن: ۴۳۳۶۶۰۱۶

  تاالر پیامبر اعظم)ع(
 عنبرآباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۹۰ 

تلفن: ۴۳2۹۴۶۰۵

  تاالر شهید مداحی پور
 جیرفت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

 تلفن: ۴۳۳۱۸2۳۱

  تاالر شهید مطهری
 کهنوج | مالک:آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن: ۴۳2۰۳۷۷2

  تاالر شهید میثم
 کهنوج | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۱۰ 

 تلفن: ۴۳2۰۶۰۸۰



تاالرها2۰۰

  تاالر فاطمیه
 منوجان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۵۰۰ 

 تلفن: ۰۹۱۳۳۴۸۸۳۰۰

  تاالر مهر
منوجان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر ولی عصر)عج(
 منوجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳22 

 تلفن: ۴۳۳۰۵2۹۰

استان کرمان
  تاالر ارشاد اسالمی

راور| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر ارشاد اسالمی
انار | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱2۰

  تاالر افعص هجری
رفسنجان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۰

  تاالر امام خمینی)ره(
بردسیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 22۰

تلفن: 22۳۱۳۰

  تاالر آمفی تئاتر دکتر ناظرزاده کرمانی
بردسیر 



2۰۱ تاالرها

  تاالر آموزش و پرورش
بردسیر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۱۰2

  تاالر آموزش و پرورش
سیرجان| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
شهر بابک| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
راور| مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش امام علی)ع(
کرمان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر آموزش و پرورش اندیشه
 کرمان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:22۰

تلفن: 2۴۶۰۹۹۱

  تاالر آموزش و پرورش دبیرستان امام
کرمان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر آموزش و پرورش ناحیه یک
کرمان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر بسطامی
 بم | مالک: ارشاد اسالمی

تلفن: ۵۱2۵۴۱



تاالرها2۰2

  تاالر بسطامی
کرمان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر پرستو
بم | مالک: ارگ بم | تعداد صندلی: ۴۵۰

  تاالر خانه شهر
کرمان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
بردسیر | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان| مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۳۵۰

  تاالر شهرداری
انار | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر شهید بهشتی
بردسیر | مالک:  | تعداد صندلی: 

تلفن: ۱۳۰2

  تاالر علی اکبر صنعتی
کرمان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر عماد مرکزی
 کرمان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰

 تلفن: 2۴۶۰۹۹۱

  تاالر فارابی
کرمان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۴۵۰



2۰۳ تاالرها

  تاالر فردوسی
سیرجان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۳22۷۰۹۰

  تاالر کانون پرورش فکری
انار | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر کوثر
کرمان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع شهید بهشتی
 کرمان | مالک: امور کتابخانه | تعداد صندلی:۱2۰

تلفن: ۴2۱۸۰۸۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بافت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰

تلفن: ۳۷۱۶

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
رفسنجان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شهر بابک| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 زرند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰

تلفن: ۸۸۱۸

  تاالر  مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بم | مالک: ارگ بم | تعداد صندلی: ۱2۰



تاالرها2۰۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
بردسیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
سیرجان| مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱2۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ترابی موسوی
کرمان | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:

 تلفن: ۳۶۴22۵

  تاالر موزه ریاست جمهوری
رفسنجان | مالک: ریاست جمهوری | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر نمایش 
کرمان | مالک:  | تعداد صندلی:

تلفن: 2۴۶۰۹۹۱

  تاالر وحدت
کرمان | مالک: دانشگاه باهنر | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر هالل احمر
 کرمان | مالک:هالل احمر | تعداد صندلی: ۳۵۰

  تاالر هالل احمر
بافت | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر هالل احمر
سیرجان| مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر هالل احمر
زرند | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۱2۰



2۰۵ تاالرها

  تاالر هنرستان هنرهای زیبا
کرمان | مالک: ارشاد | تعداد صندلی:

  تماشاخانه علی کهن
کرمان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۴۰

  تماشاخانه موج نو
کرمان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۶۰

  مجتمع فرهنگی هنری ماهان
 ماهان | مالک: امور کتابخانه ها| تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۶2۱۱

استان کرمانشاه
  پالتو تجربه

کرمانشاه 

  پالتو کرمانشاه
کرمانشاه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۶۰

  تاالر  ارشاد
اسالم آبادغرب | مالک: کانون | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر  شهرداری
اسالم آبادغرب | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: 

  تاالر  طالقانی
کرمانشاه | مالک: دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی: 2۰۰



تاالرها2۰۶

  تاالر ارشاد اسالمی
سرپل ذهاب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر ارشاد اسالمی
گیالنغرب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۵۹۹

  تاالر آموزش و پرورش
اسالم آبادغرب | مالک: آموزش پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
قصرشیرین | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
سرپل ذهاب | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
پاوه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
جوانرود | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
سنقرکلیائی | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
هرسین | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
صحنه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰



2۰۷ تاالرها

  تاالر آموزش و پرورش
کنگاور | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر سینما انقالب
هرسین | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۰۰

  تاالر شهرداری
کرمانشاه | مالک: شهرداری

  تاالر شهید بهشتی
کرمانشاه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر شهید مفتح
کرمانشاه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر غدیر
اسالم آبادغرب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر غدیر)تاالر اصلی(
کرمانشاه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۷2۸۱2۳۷

  تاالر فجر
سرپل ذهاب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۹۹۹

  تاالر کانون پرورش فکری
کرمانشاه | مالک: کانون | تعداد صندلی: 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
پاوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۵۷۰2



تاالرها2۰۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
جوانرود | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: 2۶۳2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
روانفرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
سنقرکلیائی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
کنگاور | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: 2۳۴۱2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
هرسین | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: ۵۰2۶

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
داالهو | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: ۳۰۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ثالث | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۶۳۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
روانسر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

تلفن: ۵۸۸۶

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
قصرشیرین | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: 2۳۸2



2۰۹ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری)امام حسن مجتبی(
صحنه | مالک: کمیته امداد | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری)شهید نظری(
صحنه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر مرکز فنی حرفه ای
کرمانشاه | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر وحدت
کرمانشاه | مالک: ارشاد اسالمی

  تاالر هنرستان هنر 
پاوه | مالک: هنرهای زیبا | تعداد صندلی: ۱2۰

تلفن: ۵۷۰2

  تئاترشهر، تاالر اصلی
کرمانشاه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۶۰۰

  تئاترشهر، تاالر سینما
کرمانشاه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

استان کهگیلویه و بویر احمد
  پالتوی حسین پناهی

یاسوج | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی:

  تاالر  شرکت نفت
گچساران | مالک: باشگاه کارگری

تلفن :۳۳2۳۳۰2۱



تاالرها2۱۰

  تاالر  شرکت نفت
گچساران | مالک: تاالر اجتماعات

تلفن :۳۳2۳۳۰2۱

  تاالر بنیاد شهید
 یاسوج | مالک: بنیاد شهید

 تلفن: 222۶۷۱۷ الی ۱۹

  تاالر دهدشت
دهدشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر شهید ایزدپناه
 یاسوج | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۶۰۰

تلفن: ۳۰۱۵

  تاالر فرهنگ
 یاسوج | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰

تلفن: ۳۳22۷۱۱۰

  تاالر هالل احمر
 یاسوج | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی:۴۰۰

 تلفن: 22۳۸۶2۰-22222۸۵

  تاالر هالل احمر
 دهدشت | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی:۳۰۰

 تلفن: 2۰۱۵



2۱۱ تاالرها

استان گلستان
  تاالر آموزش و پرورش

گومیشان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر آموزش و پرورش
علی آباد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
گنبد کاووس | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
بندر ترکمن | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر آموزش و پرورش
آق قال | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر خلیج فارس
گرگان | مالک: دانشکده منابع طبیعی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر شهید مطهری
گرگان | مالک: دانشکده منابع طبیعی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر کانون حکمت آفرینش
 گرگان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۳۰ 

تلفن: ۳22۵2۰۳۰

  تاالر کانون طاها
 گرگان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۸۰ 

 تلفن: ۳2۴2۶۰۴۴



تاالرها2۱2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بندر ترکمن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن: ۳۴2۷۱۰۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 آق قال | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۳۰ 

تلفن: ۳۴۵2۸۹۳۵

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 علی آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۶ 

تلفن: ۳۴222۷۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 رامیان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳2۰ 

 تلفن: ۳۵۸۸۰۶۵۵

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 گنبد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۵۰۰ 

 تلفن: ۳۳۳۴۴۸۱۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 مینودشت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

 تلفن: ۳۵2۴۳۹۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 کالله | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۴۸ 

 تلفن: ۳۵۴۴۴۶۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 آزادشهر | مالک: ارشاد اسالمی 

 تلفن: ۳۵۷۳۵22۸



2۱۳ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 کردکوی | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۴۰ 

 تلفن: ۳۴۳۴2۵۵۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 بندرگز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۶۴ 

تلفن: ۳۴۳۶۶۳2۵

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
فاضل آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۷۰ 

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
گرگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری گومیشان
گومیشان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تماشاخانه آرشه
گرگان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۴۵

تلفن:۰۹۳۶۱۴۸۷۱۶۸

  تماشاخانه شکرستان
گرگان | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۷۰

تلفن:۰۹۳۹۵۱۰۸۱۹۷

  تئاتر شهر، تاالر شیشه ای
 گرگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۰ 

تلفن: ۳222۶۱۸۱

  تئاتر شهر، تاالر فخرالدین اسعد گرگانی
 گرگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۵۰ 

 تلفن: ۳222۶۱۸۱



تاالرها2۱۴

  تئاتر شهر، تاالر کوچک
 گرگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۵۰ 

تلفن: ۳222۶۱۸۱

  تئاتر شهر، تاالر نگاه
 گرگان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۵۰ 

 تلفن: ۳222۶۱۸۱

استان گیالن
  پالتو مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا

 آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰ 

تلفن:۳۳2۳۷۳۵۳

  تاالر حزین الهیجی
 الهیجان | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی:۴۰۰ 

تلفن:۴222۹۰۸۱

  تاالر دانشکده سما
 الهیجان | مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن:۴22۴۹۵۰۱

  تاالر دانشکده شهید رجایی
 الهیجان | مالک: پارک علم و فن آوری | تعداد صندلی:۱۸۰ 

تلفن:۴22۳۳۰۸۸

  تاالر دکتر حکیم زاده
 الهیجان | مالک: بهزیستی | تعداد صندلی:۱۰۰ 

تلفن:۴2۳۴۰۸۶۶

  تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا
 آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۷۰ 

تلفن:۳۳2۳۷۳۵۳



2۱۵ تاالرها

  تاالر شهید انصاری مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا
 رودسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۶۱۰ 

تلفن:۳۳2۳۷۳۵۳

  تاالر شهید باهنر
 الهیجان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:2۴۰ 

تلفن:۴22۳2۱۷۴

  تاالر فرهنگ و ارشاد
 الهیجان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰ 

تلفن:۴2۳۳2۱۰۳

  تاالر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 الهیجان | مالک: کانون | تعداد صندلی:۶۰ 

تلفن:۴222۸۱۴2

  تاالر مجتمع فرهنگی
 رودسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۴۰ 

 تلفن: ۴۶۶2۹۱۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
 املش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

 تلفن:۴2۷22۸۸۵

  تاالر مجتمع فرهنگی
 لنگرود | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۴۰ 

 تلفن:۰۱۳۴2۵۴۳۱۰۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
 سیاهکل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

 تلفن:۴2۳2۷۹۸۸



تاالرها2۱۶

  تاالر مجتمع فرهنگی
 کباشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۴ 

تلفن:۰۹۱۱۹۳۷۷۶۶۴

  تاالر مجتمع فرهنگی
 آستانه اشرفیه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰ 

تلفن:۴۴۸۳۹۶۳۱

  تاالر مجتمع فرهنگی
 سنگر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۸ 

تلفن:۳۳۸۴۹۱2۷

  تاالر مجتمع فرهنگی
 فومن | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۸۰ 

تلفن:۳۴۷۳۶۳۶۷

  تاالر مجتمع فرهنگی
 صومعه سرا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۳۰ 

 تلفن:۴۴۳2۴۸۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
 شفت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۷۸ 

 تلفن:۳۴۷۸۶۱۳2

  تاالر مجتمع فرهنگی
 انزلی | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

 تلفن:۴۴۴2۵۵۰2

  تاالر مجتمع فرهنگی
 تالش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۷۰ 

 تلفن:۴۴22۹۴2۰



2۱۷ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی
 شاندرمن | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۹۸ 

تلفن:۰۹۱۱۳۸۳۴۰۱۷

  تاالر مجتمع فرهنگی
 طاسکوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

تلفن:۰۹۱۱۳۸۳۴۰۱۷

  تاالر مجتمع فرهنگی
 آستارا | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۰۳ 

تلفن:۰۹۱۱۷22۱۸۸۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
 گوراب زرمیخ | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۰ 

تلفن:۰۹۱۱۳۸۱۸2۷2

  تاالر مجتمع فرهنگی سردار جنگل
 رشت | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰  

تلفن:۳۳2۳۷۳۵۳

  تاالر همایش شهرداری
 الهیجان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:۱۶۰ 

تلفن:۴22۴۵۰۵۴

  خانه کوچک نمایش
 رشت | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:۵۰ 



تاالرها2۱۸

استان لرستان
  پالتو شیدا

خرم آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۵۰

تلفن: ۳۳2۳۴۷۱2

  تاالر آموزش و پرورش
بروجرد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر بانک ملی
خرم آباد | مالک: بانک ملی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر حوزه هنری
خرم آباد | مالک: حوزه هنری | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۰۹۳۵2۸2۸22۴

  تاالر دانشسرای دورود
دورود | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر دانشگاه لرستان
خرم آباد | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر زرین کوب
 بروجرد | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن: ۴2۵۰۹۱۹۱

  تاالر سالن فرمانداری
خرم آباد | مالک: فرمانداری | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر سیمرغ
الیگودرز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۴۰

تلفن: ۴۳۳2۹۱۹۸



2۱۹ تاالرها

  تاالر سینما تماشاخانه
الیگودرز | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر شهید آوینی
 خرم آباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۴۰

تلفن: ۳۳2۳۴۷۱2

  تاالر شهید باهنر
خرم آباد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر صنایع دفاع
بروجرد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر فرهنگ و هنر
 الیگودرز | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: ۱۰۰

تلفن: ۴۳۳2۹۱۹۸

  تاالر کارخانه سیمان
بروجرد | مالک: کارخانه سیمان | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر کانون ادب
بروجرد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر کانون امام علی)ع(
بروجرد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر کانون آموزش و پرورش
خرم آباد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر کانون پرورش فکری
خرم آباد | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۱۸۰



تاالرها22۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 کوهدشت| مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۸۰

تلفن: ۳2۶۴۳۱2۱

  تاالر هالل احمر
خرم آباد | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۳۰۰

  سالن مدیریت دولتی
خرم آباد | مالک: استانداری | تعداد صندلی: ۱2۰

استان مازندران
  آمفی تئاتر 

چالوس | مالک: سازمان جنگل ها | تعداد صندلی: ۳۰۰

  آمفی تئاتر
بابل | مالک: دانشگاه صنعتی نوشیر | تعداد صندلی: 

تلفن:۳2۳2۰۷۱

  آمفی تئاتر
قائم شهر | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن:۳2۸۷۸۶۶

  آمفی تئاتر
محمودآباد | مالک: امور کتابخانه ها| تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن:۴2۵۷۶

  آمفی تئاتر
رامسر | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: ۳۵۹2



22۱ تاالرها

  آمفی تئاتر
چالوس | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن: 2۶۱۱۰

  آمفی تئاتر اداره منابع طبیعی
نوشهر | مالک: منابع طبیعی | تعداد صندلی: 2۵۰

  آمفی تئاتر آموزش و پرورش
نوشهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  آمفی تئاتر بهداشت
بهشهر | مالک: اداره بهداشت | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: 2۵۵۵۱

  آمفی تئاتر تاالرشرکت نفت
محمودآباد | مالک: شرکت نفت | تعداد صندلی: ۵۰۰

  آمفی تئاتر دانشگاه علم و صنعت
بهشهر | مالک: دانشگاه | تعداد صندلی: ۳۵۰

تلفن: ۴2۰۰۱

  آمفی تئاتر سلمان هراتی
 ساری | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۳۰ 

تلفن:۳۳۷۴۸۱۰

  آمفی تئاتر سیمان نژاد
رامسر | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن: 2۴۰۶۹

  آمفی تئاتر نیما
نور | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن:۵۵۹۱



تاالرها222

  آمفی تئاترکانون فرهنگی
تنکابن | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

تلفن: 2۱۰۶۷

  آمفی تئاترکتابخانه عمومی
بابلسر | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۳۳۹۱۰

  آمفی تئاترکتابخانه عمومی
شیرگاه | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن:2۴۸۴

  پالتوی مرکزی
 بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

تلفن:۳۵۳۶۰۸۰

  تاالر ابن شهرآشوب
قائم شهر | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: 

تلفن:2۳۷۰۹۷۱

  تاالر ادراه کل بنادر و دریانوردی
نوشهر | مالک: اداره بنادر | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر ارشاد
بابل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن:22۹۹۸۹۱

  تاالر امور تربیتی دو
بابل | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰



22۳ تاالرها

  تاالر امور تربیتی سه
بابل | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر امور تربیتی یک
بابل | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۰۰ 

  تاالر آموزش و پرورش
بابل | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

تلفن:222۴۹۷۴

  تاالر آموزش و پرورش
بهشهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر بهزیستی
چالوس | مالک: بهزیستی  | تعداد صندلی: ۱۳۰

  تاالر حر
قائم شهر | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 

تلفن:22۴۵۴۵۰

  تاالر دانشکده علوم پزشکی
بابل | مالک: علوم پزشکی | تعداد صندلی: ۵۰۰

  تاالر دانشکده فنی نوشیروانی
بابل | مالک: دانشکده فنی بابل | تعداد صندلی: ۷۰۰

  تاالر دانشگاه آزاد اسالمی
تنکابن| مالک: دانشگاه آزاد | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر شهرداری آمل
آمل | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۴۰۰

تلفن:22۴۳۰۱۱



تاالرها22۴

  تاالر کانون پرورش و فکری
نوشهر | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۱2۰

  تاالر کانون پرورش فکری
قائم شهر | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر مجتمع ارشاد
قائم شهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۰۰

  تاالر مجتمع دو
بابلسر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع یک
بابلسر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر مجتمع سینمایی یک
 بابل | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن: ۳2۶۴۳۱2۱

  تاالر مجتمع فرهنگی
جویبار | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن:۴۵۳۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی
زیرآب | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن:۴۵۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(
تنکابن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

تلفن: 2۴۴۵2



22۵ تاالرها

  تاالر مجتمع فرهنگی سینمایی
 بابل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۱۳ 

تلفن:۳2۱۹۹۸۸۹

  تاالر مجتمع فرهنگی وزیر
محمودآباد | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۵۰

تلفن:۴۵۳۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
 سواد کوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۸۵ 

تلفن:۴2۴2۴۱۹۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
نوشهر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد
 سواد کوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۰ 

تلفن:۴2۴۵۴۵۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی)ره(
 تنکابن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن:۵۴22۴۴۵2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی )ره(
 نوشهر مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۳۰ 

تلفن:۵2۳2۳۳۷۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری امیرالمومنین)ع(
 نکاء | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۶ 

تلفن:۳۴۷۴۵۸۵۸



تاالرها22۶

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری بصیرت
 بهشهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۸ 

تلفن:۳۴۶۶۰2۴۴

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم)ص(
 نور | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۸2 

تلفن:۴۴۵۵۴۹۶۳

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری حر
 قائم شهر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۱۸ 

تلفن:۴22۶۶۱۱۹

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری خانه جوان
آمل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

تلفن:22۴۳۰۱۱

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
 جویبار | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۷ 

تلفن:۴2۵۳۱۸۸۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
 محمودآباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۹۷ 

 تلفن:۴۴۷۴۵۳۳۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری غدیر
پل سفید | مالک: ارشاد اسالمی| تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری فجر
 گلوگاه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۱۶ 

تلفن:۳۴۶۶۰2۴۴



22۷ تاالرها

  تاالر مجموعه تئاتر شهر
 آمل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۸۰ 

تلفن:۴۴۱۵۱۹2۱

  تاالر مجموعه فرهنگی هنری امام خمینی)ره(
 بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۷۴ 

 تلفن:۳۵۳۶۰۸۰

  تاالر مجموعه فرهنگی هنری شهید باهنر
 بابلسر | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۵ 

تلفن:۳۵۳۶۰۸۰

  تاالر مجموعه فرهنگی هنری ولیعصر)عج(
 آمل | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۴۰ 

 تلفن:۴۴۱۵۱۹22

  تاالر هالل احمر
بابل | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن:2۱۹2۱۷۷

  تاالر هالل احمر
تنکابن | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: 

تلفن: 22۰۵۸

  تاالر هالل احمر
چالوس | مالک: هالل احمر  | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تئاترشهر، تاالر ارشاداسالم)امام خمینی(
آمل | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

تلفن:22۴۳۰۱۱



تاالرها22۸

استان مرکزی
  پالتو شهید بهشتی

خمین | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۰۰

  تاالر امام علی)ع(
اراک | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر بیت امام خمینی)ره(
خمین | مالک: موسسه آثار امام | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر سلمان ساوجی
 ساوه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۸۰ 

تلفن:۰۹۱2۳۵۵۰۷۸۴)محمودی فر( 

  تاالر شهیدچمران
 مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱2۰ 

تلفن:۰۹۱2۳۵۵۰۷۸۴)محمودی فر(

  تاالر کتابخانه اشراق
 دلیجان | مالک:امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۵۰ 

تلفن:۰۹۱۸۳۶۶۹۸۳۴)صادقی(

  تاالر عباس اقبال آشتیانی
 آشتیان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۷۰ 

تلفن:۰۹۱۸۳۶۸۸۸۵۱)رضایی(

  تاالر فرهنگسرای امام خمینی)ره(
خمین | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر فرهنگسرای آیینه
 اراک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

 تلفن:۳۳۱۳۳۳۰۷



22۹ تاالرها

  تاالر کتابخانه عمومی
 آستانه | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۰۰

  تاالر کتابخانه عمومی)هندودر(
شازند | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۰۰

  تاالر کتابخانه فخرالدین عراقی
 کمیجان | مالک:امور کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۰۰ 

تلفن:۳۵۴۵۳۱۴۳

  تاالر مجتمع پرفسور حسابی
 تفرش | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳2۰ 

 تلفن:۰۹۱۸۳۶۸۸۱۶۱)اترکی(

  تاالر مجتمع فرهنگی 
 دلیجان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

 تلفن:۰۹۱۸۳۶۶۹۸۳۴)صادقی(

  تاالر مجتمع فرهنگی امیرالمومنین
نراق | 

  تاالر مجتمع فرهنگی کوثر
 خمین | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۴ 

 تلفن:۰۹۱۸۱۶۹۰۷۳۰)خانم حسینی(

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
شازند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۰۰ 



تاالرها2۳۰

استان هرمزگان
  تاالر اداره ارشاد)بعثت(

میناب | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۸۵

  تاالر الغدیر
بندرعباس | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر ایسین
پشته ایسین | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر پارسیان
پارسیان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۴۰

  تاالر پیامبر اعظم
بستک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۸

  تاالر جغین
جغین | مالک:نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر دانشگاه علوم پزشکی
بندرعباس | مالک: دانشگاه علوم پزشکی | تعداد صندلی: 

  تاالر زیاتعلی
جغین | مالک:نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر سندرک
سندرک | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر شرکت ملی گاز
بندرعباس | مالک: شرکت گاز | تعداد صندلی: 



2۳۱ تاالرها

  تاالر شهید آوینی
بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۷۵۰

تلفن: ۶۶۶۶۶۶۵۳-۶۶۷2۴۱۱۳

  تاالر شهید حسن زاده
 حاجی آباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۸

تلفن: ۰۷۶۱-۵۵۵۴2٣۷

  تاالر فارغان
بندرعباس | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی:۱۱۰

  تاالر فرهنگ
بندرعباس | مالک: سازمان تبلیغات | تعداد صندلی: 

  تاالر فرهنگسرای حرا
قشم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 

  تاالر فرهنگسرای طوبی
بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۵۰

  تاالر فرهنگسرای گوهر
بندرلنگه | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۸

  تاالر گوهران
بشاگرد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی سیدالشهدا
حاجی آباد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۸۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
قشم | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 



تاالرها2۳2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری باهنر
جاسک | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۱۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی
میناب | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۶۰

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری شیخ طوسی
رودان | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۶۰

  تاالر مقام
بندرمقام | مالک:نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۱۰

  تاالر هرمز
هرمز | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۵

  تماشاخانه آفتاب
 بندرعباس | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۱۰

تلفن: ۰۹۱۷۱۵۸۷۴۴۶

استان همدان
  پالتو آوینی

 همدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۹۰ 

تلفن: ۳۸۳۸۶۰۱۸

  پالتو شماره دو بوعلی سینا
 همدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۰ 

تلفن: ۳2۶۶۰۰۷۰



2۳۳ تاالرها

  پالتو شماره یک بوعلی سینا
 همدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۸۰ 

تلفن: ۳2۶۶۰۰۷۰

  تاالر اندیشه
 رزن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۱۴ 

تلفن: ۳۶22۶۴۵۷

  تاالر  آیت هللا بهاری
 بهار | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۰۰ 

تلفن: ۳۴22۵۵۱۱

 تاالر  شهرداری
 مالیر | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:۱۰۰۰ 

تلفن: ۳۳۵۰۴2۰

  تاالر  کتابخانه فرهنگیان
همدان | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر اصلی مجتمع آوینی
 همدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:22۰ 

تلفن: ۳۸۳۸۶۰۱۸

  تاالر اعتمادیه
همدان | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر  اندیشه
 نهاوند | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۶۹ 

تلفن: ۳2۳۰۷۷۳



تاالرها2۳۴

  تاالر پروین اعتصامی
همدان | مالک: نهاد کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۱۰۰ 

  تاالر سینما تئاتر فرهنگیان
 مالیر | مالک: آموزش پرورش | تعداد صندلی:۸۰۰ 

تلفن: ۳۳۵۰۴2۰

  تاالر شهید مفتح
رزن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۱۰ 

  تاالر عالمه دهخدا
 رزن | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

تلفن: ۳۶22۶۴۵۷

  تاالر فجر
 همدان | مالک: شهرداری | تعداد صندلی:۳۴۰ 

تلفن: ۳۸2۶۴۷۰۹

  تاالر فردوسی
تویسرکان | 

  تاالر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
 همدان | مالک: کانون پرورش فکری | تعداد صندلی:2۰۶ 

تلفن: ۳۴22۳۴۱۱

  تاالر کانون مهدیه
 همدان | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن: ۳۸۳۷۰۵۴۷

  تاالر مجتمع بعثت
 کبودرآهنگ | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۶۰۰ 

تلفن: ۳۵22۶۰۴2
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  تاالر مجتمع سید جمال الدین
 اسدآباد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۴۶۰ 

 تلفن: ۳۳22۵۰۵۸

  تاالر مجتمع فرهنگی فردوسی
 تویسرکان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۶۸۰ 

تلفن: ۳۴22۰۰۱۸

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا
 همدان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۵۰۰ 

 تلفن: ۳2۶۶۰۰۷۰

  تاالر مرکز آموزش هنر
 مالیر | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:2۵۰ 

 تلفن: ۳۳۵۰۴2۰

  تاالر معلم
بهار | مالک: آموزش پرورش | تعداد صندلی:  

  تاالر معلم
بهار | مالک: سپاه | تعداد صندلی:  

استان یزد
  تاالر اجتماعات

صدوق | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر ارشاد اسالمی
بافق | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰
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  تاالر ارشاد اسالمی
خاتم | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر استانداری
یزد | مالک: استانداری | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر استعدادهای درخشان
یزد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر اندیشه
خاتم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۷۰

  تاالر آیت  هللا حائری
اردکان | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: ۸۰

  تاالر آیت  هللا خاتمی
خاتم | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر خاتم
خاتم | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر خاور ندوشن
صدوق | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: 

  تاالر سنگ آهن
خاتم | مالک: سنگ آهن | تعداد صندلی: 22۰

  تاالر سینما تک
یزد | مالک: خصوصی | تعداد صندلی: 

تلفن: ۰۹۱۳۱۵۱۱۷۴۶
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  تاالر سینما دانش آموز
یزد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۶۰۰

  سینما ستاره
میبد | 

  تاالر شاهدیه ارشاداسالمی
یزد | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر شرف الدین علی یزدی
 یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۱۶۰ 

تلفن:۳۶2۶۹۷۹۹

  تاالر شهید پاکنژاد
یزد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۷۵۰

  تاالر شهید عباسپور
یزد | مالک:سازمان برق | تعداد صندلی: ۳۵۰ 

  تاالر شهید قندی
یزد | مالک: مخابرات | تعداد صندلی: 2۵۰

  تاالر شهید صدوقی)آزارچ(
یزد | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر فاضل اردکان)پیچ فاضل(
اردکان  | مالک: امور کتابخانه ها | تعداد صندلی: 

  تاالر فرهنگ
اردکان | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۳۰۰
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  تاالر فرهنگ
یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

  تاالر فرهنگ
مهریز | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر فرهنگسرای شهرداری
یزد | مالک: شهرداری | تعداد صندلی: ۳۶۰

  تاالر فوالد آلیاژی
یزد | مالک: فوالد | تعداد صندلی: ۴۰۰

  تاالر کانون پرورش و فکری کودکان
خاتم | مالک: کانون | تعداد صندلی: ۶۰

  تاالر کانون والیت
تفت | مالک: آموزش و پرورش | تعداد صندلی: ۱۵۰

  تاالر مجتمع ارشاد
میبد | مالک: ارشاد اسالمی |  

  تاالر مجتمع دیدار
تفت | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۴2

  تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ابرکوه | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: ۱۵۶

  تاالر مال عبدهللا بهابادی
بافق | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 
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  تاالر هالل احمر
خاتم | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۱2۰

  تاالر هالل احمر
 اردکان | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۳۰۰

  تاالر هالل احمر
یزد | مالک: هالل احمر | تعداد صندلی: ۹2

  تاالر هنر
اردکان  | مالک: ارشاد اسالمی | تعداد صندلی: 2۰۰

  تاالر هنر
 یزد | مالک:ارشاد اسالمی | تعداد صندلی:۳۰۰ 

تلفن:۳۷2۶۶22۶
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جشنواره های سراسری و ملی تئاتر  ایران
جشـنواره های سراسـری و ملی که سـابقه کافی و هویت شـناخته شـده ای در این 

زمینـه دارنـد و همچنـان فعـال به حسـاب می آینـد.، در این بخش معرفی شـده اند.

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان
جشـنواره تئاتـر خیابانـی شـهروند الهیجـان از سـال ۱۳۸۹ در گسـتره شهرسـتان و 

سـپس اسـتان گیالن شـکل گرفت. بـا حمایت شـهرداری الهیجان و هنرمنـدان تئاتر 

و اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی گیالن و اداره کل هنرهای نمایشـی در ادوار اخیر 

فراخوان این جشـنواره به شـکل سراسـری منتشـر شـده و از تمامی شـهرهای کشور 

پذیـرش تقاضـای حضـور دارد. جشـنواره تئاتـر شـهروند بـا مضمون زندگی شـهری و 

شـئون شـهروندی و بـا هـدف ترویـج فرهنـگ صحیـح شـهروندی برگـزار می شـود. 

هفتمیـن دوره این جشـنواره شـهریور ۱۳۹۵ برگزار شـد.

نشانی: الهیجان .خیابان امام خمینی)ره(. اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الهیجان
تلفن: ۰۱۳۴2۳۴۳۰۱2

info@shahrvand-lahijan.ir :پست الکترونیک
www.shahrvand-lahijan.ir :وب سایت

جشنواره  تئاتر رضوی
جشـنواره های تئاتـر رضـوی از مجموعه برنامه های جشـنواره بـزرگ فرهنگی- هنری 
امام رضا )ع( اسـت و شـامل: جشـنواره تئاتر رضوی )بجنورد(.جشـنواره تئاتر کودک 
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و نوجـوان و عروسـکی رضـوی )ضامن( بـه میزبانـی بندرعباس.جشـنواره آیین های 

نمایشـی و پـرده خوانـی رضـوی )بـه میزبانـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد(اسـت. 

مسـابقه نمایشنامه نویسـی رضـوی نیـز در ده دوره توسـط اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان قزویـن برگـزار شـد و در سـال ۱۳۹۵ بـه عنـوان بخـش مجـزا در 

یازدهمیـن جشـنواره سراسـری تئاتـر رضـوی بـه میزبانـی اسـتان خراسـان شـمالی 

افزوده شـد.

بنیـاد  مدیریـت  بـا  و  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  توسـط  ایـن جشـنواره ها 

بین المللـی فرهنگـی- هنـری امـام رضا )ع( و مشـارکت ادارات کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان های میزبـان و معاونت های تخصصـی وزارت مذکور برگزار می شـود.

www.shamstoos.ir  :وب سایت

جشنواره تئاتر معلولین
سـازمان بهزیسـتی کشـور بـه منظـور آگاه سـازی جامعـه نسـبت بـه معلولیـن و 

توانمنـدی هـای آنـان ، اولین دوره جشـنواره تئاتـر معلولین را در اردیبهشـت ۱۳۸2 با 

شـرکت گروهـای داخلـی و خارجـی برگـزار کـرد.

نشانی: ضلع شمالی پارک شهر ، خیابان شهید فیاض بخش ، سازمان بهزیستی کشور
تلفن: ۶۶۷۰2۰۰۱-۹

 pr-jashnvare@bezisti.ir :پست الکترونیک
www.jashnvare-tavan.behzisti.ir :وب سایت

جشنواره سراسری تئا تر ایثار
تبییـن  هـدف  بـا  امورایثارگـران  و  بنیـاد شـهید  نمایشـی  و  هنـری  امـور  اداره کل 
ارزش های واالی انسـانی و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت جشـنواره سراسـری تئا تر 

ایثـار را برگـزار می کنـد.
نشـانی: تهـران. خیابان آیـت هللا طالقانی.خیابان ملک الشـعرای بهار شـمالی. پالک 
پنـج. سـاختمان معاونت پژوهـش و ارتباطات فرهنگـی بنیاد شـهید و امورایثارگران. 

طبقـه دوم. اداره کل امـور هنری و نمایشـی اداره هنرهای نمایشـی
تلفن: ۸۸۳۰۵۷۶۵
فکس: ۸۸۳۰۳۷۶۰

info@navideshahed.com :پست الکترونیک
www.navideshahed.com :وب سایت
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جشنوارۀ سراسری تئاتر بسیج 
نیـروی مقاومـت بسـیج کـه همـواره در زمینـه هـای فرهنگـی و هنـری فعـال بـوده 

اسـت، ایـن جشـنواره را برگـزار مـی کند.هـدف از برگـزاری جشـنوارۀ تئاتـر بسـیج، 

مشـارکت هنرمنـدان و گـروه هـای تئاتـر بسـیج در فعالیـت هـای فرهنگـی و هنری 

جامعـه اسـت.این جشـنواره زیـر نظـر سـازمان بسـیج هنرمنـدان برگـزار مـی شـود.

نشـانی: تهـران. خیابان اسـتاد شـهید مطهـری. جنب ایسـتگاه متروی مفتح.بسـیج 
هنرمندان

تلفن: ۷۸۹۶۵۴۱2
info@basij.ir :پست الکترونیک

www.basij.ir :وب سایت

جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه
جشـنواره تئاتـر سـوره مـاه، ثمـره  تلفیـق دو جشـنواره سـوره و مـاه در حـوزه هنـری 

اسـت. سـوره عنـوان جشـنواره ای بـود کـه بـر مبنـای توجه بـه نمایش ـهای مذهبی و 

آثـار هنرمنـدان جـوان شـکل گرفـت و اولیـن دوره آن در سـال ۱۳۶۹ برگـزار شـد.

جشـنواره سراسـری تئاتـر مـاه نیـز در سـال ۱۳۸2 و بـا شـعار »معنویـت، اندیشـه، 

هنـر« بـا رویکـردی متفـاوت در واقـع بـه عنوان جانشـین دو جشـنواره سـوره و بچه 

هـای مسـجد متولد شـد.

نشـانی: تهـران. خیابـان سـمیه. نرسـیده بـه خیابـان حافـظ. حـوزه هنـری. مرکـز 
محافـل و جشـنواره هـای حـوزه هنـری

صندوق پستی: ۱۶۷۷/۱۵۸۱۵  
تلفن مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری: ۸۴۱۷22۰۱ - ۸۴۱۷22۰2

تلفن دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری:  ۸۴۱۷22۰۴ – ۸۴۱۷22۰۵
info@artfest.ir   ,   artfest.ir@gmail.com :پست الکترونیک

www.hozehonari.com :وب سایت
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جشنواره ملی تئاتر مقاومت)انقالب و دفاع مقدس(
ایـن جشـنواره دو سـاالنه بـه همـت انجمـن تئاتـر انقالب و دفـاع مقدس برگـزار می 

شـود و اولیـن دوره ان در سـال ۱۳۷۳ بـه ثمر رسـیده اسـت.

نشانی: خیابان سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پالک ۱2۴. طبقه ۳. انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس.

تلفن: ۸۸۵۳۰۰۳2-۸۸۵۳۰۰۳۱ 
www.resistancetheater.ir :وب سایت

جشنوارۀ ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر
ایـن جشـنواره در سـال ۱۳۷۷ و بـه همـت هنرمنـدان تئاتـر خرمشـهر و آبـادان و 

بـا هـدف بزرگداشـت حماسـه آزادسـازی خرمشـهر و حماسـه آفرینان هشـت سـال 

دفـاع مقـدس در سـطح شهرسـتان پایـه گـذاری شـد و در سـال هـای بعـد گسـتره 

ایـن رویـداد بـه اسـتانی، منطقه ای و سـپس بـا مشـارکت اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان خوزسـتان و اداره کل هنرهـای نمایشـی بـه گسـتره ملـی و در یـک 

دوره بین المللـی ارتقـاء یافـت. ایـن رویداد از دوره یازدهم به شـکل سراسـری برگزار 

می گـردد. نوزدهمیـن دوره این رویداد اردیبهشـت و خرداد ۱۳۹۵ در شـهرهای آبادان 

و خرمشـهر و بـا مشـارکت ادارات کل فـوق و سـازمان منطقـه آزاد ارونـد برگـزار شـد.

نشـانی دبیرخانه: خرمشـهر. میـدان معلم.رو بـه روی بوسـتان بیان.مجتمع فرهنگی 
هنری خلیـج فارس.

تلفن: ۰۶۱۵۳۵۱۳۰۷۰ 
www.theater.ir :وب سایت

جشنواره نمایش های آئینی و سنتی
ایـن جشـنواره بـه عنـوان رویـداد تخصصـی حـوزه نمایش هـای ایرانـی بـه همـت 
کانـون نمایش هـای آیینـی و سـنتی اداره کل هنرهـای نمایشـی برگزار می شـود. این 
رویـداد هنـری از سـال ۱۳۶۸ پایه گـذاری شـد. حفـظ میـراث کهن نمایـش ایرانی- 
اسـالمی از اهـداف اصلـی ایـن جشـنواره بوده و همـواره بر ارائـه شـیوه های گوناگون 
نمایش هـای آیینی و سـنتی ایران و سـایر کشـورهای جهـان تأکیـد دارد. هفدهمین 

جشـنواره نمایش هـای آیینـی و سـنتی، شـهریورماه ۱۳۹۴ برگزار شـد.
نشـانی : خیابـان حافظ.خیابـان اسـتاد شـهریار. خیابـان هانـری کوربین.پـالک ۱۸ 

طبقـه اول 
تلفن: ۶۶۷2۱۱۱۷

  www.Iran-tt.ir :وب سایت
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جشنواره های بین المللی تئاتر ایران

جشـنواره هـای بیـن المللـی که مجموعـه ای از آثار ایرانـی و خارجـی را در بطن خود 

دارنـد، سـابقه کافی و هویت شـناخته شـده ای در ایـن زمینه دارنـد و همچنان فعال 

هسـتند، در ایـن بخش معرفی شـده اند.

جشنواره بین المللی تئا تر خیابانی مریوان
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  اسـتان کردسـتان، انجمن هنرهای نمایشـی ایران 

و اداره کل هنرهـای نمایشـی بـا همکاری شـورای اسـالمی  و شـهرداری مریـوان این 

جشـنواره را برگـزار مـی کنند.تـا کنـون یـازده دوره ایـن جشـنواره بـه انجـام رسـیده 

است. 

نشـانی دبیرخانـه دائمی: کردسـتان. مریـوان. بلـوار فرهنگ. مجتمـع فرهنگی هنری 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی.دبیرخانه دائمـی دهمیـن جشـنواره بین المللـی تئا تر 

خیابانـی مریوان

 کدپستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳
 تلفن: ۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۴

 فکس: ۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۵
mariwan.festival@gmail.com :پست الکترونیک 

www.mariwanfestival.com :وب سایت

جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
جشـنواره ای اسـت کـه از سـال ۱۳۷۶ برگـزار شـده و نمایش های تولیـد شـده در 

دانشـگاه را مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. تـا کنـون ۱۸ دوره از ایـن جشـنواره برگـزار 

است.  شـده 

نشـانی دبیرخانـه: تهران.خیابـان انقالب روبروی پارک دانشـجو. ابتدای کوچه شـهید 
باالور.سـاختمان شـماره یک معاونـت فرهنگی. پالک ۴
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کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
تماس با دبیرخانه: ۶۶۴۷۷۸۵۷

iifut@gmail.com :پست الکترونیک
www.iifut.ir :وب سایت

جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان 
ایـن جشـنواره بـه میزبانی دانشـکده سـینما تئاتر دانشـگاه هنـر برگزار می شـود و تا 

کنـون چهارده دوره آن برگزار شـده اسـت.

نشـانی دبیرخانـه: تهـران. خیابـان انقـالب رو بـه روی پـارک دانشـجو. ابتـدای کوچه 
شـهید باالور.سـاختمان شـماره یـک معاونـت فرهنگـی. پالک ۴

کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
تلفن دبیرخانه: ۶۶۴۷۷۸۵۷
www.art.ac.ir :وب سایت

www.yjc.ir

جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
جشـنواه بیـن المللـی تئاتـر فجـر هـر سـاله در کشـور بـه مناسـبت سـالگرد پیروزی 

انقـالب اسـالمی همزمـان بـا دهه فجـر برگـزار می شـود.برگزار کننده جشـنواره وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت.تا کنـون سـی و چهـار دوره از ایـن جشـنواره برگزار 

شـده اسـت و برگـزاری اولیـن دوره آن بـه سـال ۱۳۶۱ بـاز مـی گردد.

ایـن جشـنواره بخش هـای زیـادی اعـم از نمایش هـای صحنـه ای تئاتـر خیابانـی.

استانی.مسـابقه  پوسـتر.فجر  و  عکـس  پژوهشی.مسـابقه  ملل.سـمینار  تئاتـر 

نمایشنامه نویسـی و ... را شـامل می شـود. کـه برخـی از بخش هـای ایـن رویـداد بنا 

بـر تصمیـم دبیـر و شـورای سیاسـتگذاری بـه شـکل رقابتـی برگـزار می شـود.

نشـانی دبیرخانـه: خیابـان اسـتاد شـهریار. خیابان هانـری کوربن. شـماره ۱۸ . طبقه 
سـوم. دبیرخانـه جشـنواره بین المللـی تئاتر فجر

تلفن: ۶۶۴۷۷۹۶۹-۶۶۷۴۸۰۴۵ 
فکس: ۶۶۷۴۷۹۶۹   

کدپستی:  ۱۱۳۳۷۳۴۹۱۳ 
www.fitf.theater.ir  :وب سایت
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جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان-همدان 
ایـن جشـنواره بـا مشـارکت اداره کل هنرهـای نمایشـی و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان های میزبان برگزار می شـود. از ابتدای شـکل گیری، اسـتان همدان.

شهرسـتان بـم و اسـتان اصفهـان میزبانـی ایـن رویـداد را به عهـده داشـته اند و پس 

از چندیـن دوره اسـتان همـدان بـه صـورت مسـتمر میزبانـی ایـن رویداد را بـه عهده 

گرفتـه اسـت. بیسـت و دومیـن دوره ایـن جشـنواره مهر مـاه ۱۳۹۴ در شـهر همدان 

برگزار شـد.

نشـانی دبیرخانـه:  همـدان . بلـوار بعثـت . جنـب پـارک مـردم . مجتمـع فرهنگـی 
سـینمایی شـهید آوینـی.

تلفن :  2۰ -۰۸۱۳2۵۱2۱۱۸  داخلی ۱2۷    و  ۰۸۱۳۸۳۸۶۰۱۸
info@festival-children.ir :پست الکترونیک

www.festival-children.ir  :وب سایت

جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک
ایـن جشـنواره از سـال ۱۳۶۷ و توسـط مرکـز هنرهای نمایشـی پایه گذاری شـد و از 

همـان دوره نخسـت بـه شـکل بین المللـی و بـا حضور گروه هـای نمایش عروسـکی 

از سـایر کشـورهای جهان برگزار شـده اسـت. 

ملـل. صحنه ای.تئاتـر  نمایش هـای  شـامل:  جشـنواره  ایـن  مختلـف  بخش هـای 

نمایش هـای فضـای باز. پاتوق کودک و عروسـک. سـمینار تخصصی و نشسـت های 

آموزشی.نمایشـگاه عروسـک و ... اسـت.

شـد. برگـزار   ۱۳۹۵ شـهریورماه  در  جشـنواره  ایـن  دوره   شـانزدهمین 

info@tehranmobarak.com :پست الکترونیک
 www.tehranmobarakfestival.com :وب سایت





انتشارات2۵۰

کتاب
ناشـرانی در ایـن بخـش معرفـی شـده اند کـه در زمینـه هنـر تئاتـر کتـب تخصصی و 
نمایشـنامه بـه چاپ رسـانده باشـند .این ناشـران گاه به طـور خاص در زمینـه تئاتر و 

گاه در حـوزه هـای دیگـر و تئاتـر فعالند.

  آرون
نشر آرون در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده است.

نشـانی: تهـران .خیابان انقالب.خیابـان اردیبهشـت. خیابان وحیـد نظری.پالک ۱۰۵.
اول واحد۳ طبقه 
تلفن: ۶۶۹۶2۸۵۰

فکس: ۶۶۹۶2۸۵۱

  آستان قدس مشهد
آسـتان قـدس رضـوی در سـال  ۱۳۶2 موسسـه چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس 

رضـوی را تاسـیس کـرد. 
نشانی: مشهد. بلوار سجاد .ابتدای جانباز جنوبی

صندوق پستی:۱۵۷/۹۱۷۳۵
تلفن:۰۵۱۱-۷۶2۵۰۰۱-3
فکس:۵۱۱-۳۷۶۱۵۰۷۹

info@astanprint.ir :پست الکترونیک
www.astanprint.ir :وب سایت
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  افراز
افراز از سال ۱۳۸۰ به فعالیت در این زمینه پرداخته است.

نشـانی:  تهران.خیابـان فلسـطین جنوبـی. خیابـان وحیـد نظـری. بن بسـت افشـار. 
پـالک ۱، واحـد ۵

تلفن: ۶۶۴۰۱۵۸۵  
info@afrazbook.com :پست الکترونیک 

www.afrazbook.com :وب سایت 

  انتشارات روزبهان
نشـانی: دفتـر مرکزی.خیابـان انقالب،خیابان دانشـگاه،کوچه قدیری،شـماره ۳ طبقه 

اول

تلفن: ۶۶۹۶۶۷۹۸-۶۶۹۶۶۷۹۷
info@roozbahan.com :پست الکترونیک

www.roozbahan.com :وب سایت

  انتشارات سپیده سحر
این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.

نشانی: خیابان سپاه.کوچه شهید بهنام.پالک۱۴.طبقه اول
تلفن: ۷۷۶۰۳۸2۳

  انتشارات کتاب سرا
انتشارات کتاب سرا در دی ماه ۱۳۶۰ پایه گذاری شد.

نشانی: تهران.خیابان خالد اسالمبولی. خیابان ششم. کوی دل افروز. شماره ۱۷
تلفن: ۸۸۷۱۶۱۰۴ - ۸۸۷۱۷۶۳۶ - ۸۸۷2۶۴22 

info@ketabsara.ir :پست الکترونیک
www.ketabsara.ir :وب سایت

  انتشارات نمایش
وابسـته بـه انجمـن هنرهای نمایشـی ایران.فعالیـت تخصصی در زمینـه کتب مربوط 

به هنـر نمایش.

نشانی: خیابان کریم خان.خیابان آبان جنوبی.کوچه ارشد.پالک ۱۰.طبقه دوم. 
تلفن:۸۸۹2۰۳۶۱      

namayesh_magazin@yahoo.com :پست الکترونیک
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  ایده
انتشارات ایده در حوزه های تخصصی هنر فعالیت می کند.

نشانی: تهران. خیابان خردمند شمالی. خیابان هجدهم. پالک 2۶
تلفن 2۳-۸۸۳۴۸۷2۰ )۰2۱(  

info@ideapublication.ir  :پست الکترونیک
 www.ideapublication.ir :وب سایت

  بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
انتشـارات بنیـاد حفـظ آثـار و ارزش هـای دفـاع مقـدس در زمینـه هـای مختلـف 

فرهنگـی و هنـری  هماهنـگ بـا اساسـنامه خـود فعالیـت دارد و در چـاپ و انتشـار 

نمایشـنامه هـا و کتـب دیگـر نمایشـی نیـز شـرکت دارد.

نشـانی: تهـران. خیابـان شـهید آیـت هللا دکتـر بهشـتی. خیابـان پاکسـتان. کوچـه 
پـالک ۳  شـانزدهم. 

تلفن:  ۸۸۷۳2۱۶۱ 
info@defapress.ir :پست الکترونیک

  بنیاد سینمایی فارابی
این بنیاد در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.

نشانی: تهران. خیابان جمهوری اسالمی. خیابان سی تیر. پالک ۵۹ 
تلفن: ۶۶۷2۷۸۵۵

www.fcf.ir :وب سایت

  بوتیمار
این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.

نشانی: مشهد.خیابان امیرکبیر.رودکی شمالی.پالک۹۰
تلفن: ۸۴۵۰۶۴۹-۸۵۳۵۷۳۹

www.bootimarpub.com :وب سایت



2۵۳ انتشارات

  بیدگل
ایـن موسسـه در سـال ۱۳۸۰ بـه ثبـت رسـیده و در کارنامه کاری خود چاپ و انتشـار 

کتـب مربوط بـه هنرهای نمایشـی را دارد.

نشـانی: تهران.خیابـان انقـالب. مقابـل دانشـگاه تهـران. بیـن خیابـان فروردیـن و 
پـالک۱2۷۴ فخـررازی. 

كدپستی: ۱۳۱۴۷۴۴۴۷۹
تلفن: ۶۶۴۶۳۵۴۵ 

فکس: ۶۶۹۶۳۶۱۶   
www.nashrebidgol.ir :وب سایت

  نشر ثالث
این نشر در زمینه کتب هنرهای نمایشی نیز فعال است.

نشانی: تهران.خیابان کریمخان زند.بین ایرانشهر و ماهشهر.پالک۱۴۸ و ۱۵۰
تلفن: ۸۸۳2۵۳۷۶

www.salesspublication.com :وب سایت

  جوانه توس
انشـعابی از انتشـارات تـوس کـه در زمینـه هنرهای نمایشـی نیـز آثاری منتشـر کرده 

است.

نشانی: خیابان انقالب.ابتدای خیابان دانشگاه.بن بست پور جوادی .پالک۵
تلفن: ۶۶۴۶۱۰۰۷

www.javanetoos.com :وب سایت

  دریا نورد
انتشارات دریانورد در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است.

نشـانی: بنـدر گناوه.میـدان امـام خمینی)ره(.مجتمـع تجـاری جمالزاده.طبقـه دوم.
پـالک ۸۰۶

تلفن:۰۹۱2۹۶۸۷2۷۰۰
کدپستی:۱۳۱۴۷
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  رابعه
نشانی:  تهران .خیابان شهدای ژاندار مری .بین فخر رازی و دانشگاه.پالک۷۰

تلفن: ۶۶۴۹۰۷۰۶
 www.chaponashr.ir/rabeeh :وب سایت

  روزنه
انتشارات روزنه از سال ۱۳۷۰ تا کنون در عرصه های مختلف فعالیت دارد.

نشانی: میدان توحید.نبش خیابان پرچم.جنب بانک تجارت.پالک 2.طبقه چهارم
تلفن: ۶۶۵۶۷۹2۵-۶۶۴۳۰۵۰۳

فکس: ۶۶۵۶۷۹2۶
کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۴

  روزنه کار
روزنه کار در زمینه هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.

نشانی: تهران.خیابان مطهری.خیابان جم.نبش کوچه نظری.پالک ۵2
تلفن: ۸۸۸2۸2۰۹

  روشنگران و مطالعات زنان
انتشارات روشنگران در سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز کرد.

نشانی: خیابان یوسف آباد.میدان فرهنگ.خیابان ۳۳.نبش آماج.شماره 2۱. واحد۳
تلفن: ۸۸۷22۶۶۵.-۸۸۷2۳۹۳۶

فکس: ۸۸۷22۶۶۵
roshangaran68@gmail.com :پست الکترونیک

www.roshangaran-pub.ir :وب سایت

  ساقی
نشر ساقی در زمینه هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.

نشانی: میدان فردوسی.خیابان سپهبد قرنی.خیابان شهید فالحپور.پالک ۴
تلفن: ۸۸۸۰۹۷۴۸-۸۸۸۹۶۸۵۰

دورنگار: ۸۸۹22۷2۵
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۵۶۵

کد پستی: ۱۵۹۹۹۳۵۱۱۱
www.saghipublic.net :وب سایت
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  سته بان
این نشر تاکنون چندین کتاب در زمینه هنرهای نمایشی به چاپ رسانده است.

setahban.publication@gmail.com :پست الکترونیک
www.ale-ebrahim.ir :وب سایت

  سروش
از  یکـی  اسـت کـه  انتشـارات سـروش  واحـد  وارث  انتشـارات سـروش،  شـرکت 

واحدهـای سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران بـوده است.شـرکت 

انتشـارات سـروش در آبـان مـاه ۱۳۷۴ بـه ثبـت رسـید. 

نشـانی فروشـگاه مرکـزی انتشـارات سـروش: تهران.خیابان اسـتاد مطهـری. تقاطع 
خیابـان شـهید مفتـح. جنـب متـرو. سـاختمان دفتر مرکزی سـروش.

 تلفن: ۸۸۸۴۴22۳۶
نشـانی فروشـگاه ترنجسـتان سـروش: تهران.خیابان انقـالب. بین خیابـان ابوریحان 

و فلسـطین. فروشـگاه ترنجسـتان سروش.

تلفن: ۶۶۴۹۳۶2۰-22
info@soroushpublishingco.ir :پست الکترونیک

soroushpublishingco@gmail.com

www.soroushpublishingco.ir :وب سایت

  سمت
ایـن سـازمان بـا نـام سـازمان مطالعـه و تدویـن كتب علـوم انسـانی دانشـگاه ها كه 
اختصارًا) سـمت (نامیده می شـود، پس از كسـب مجوزهای قانونی، از اواسـط سـال 
۱٣۶٣ بـه عنـوان یكی از سـازمان های وابسـته به وزارت علـوم، تحقیقات و فن آوری 

فعالیـت خـود را آغاز كرد.
نشانی ساختمان مركزی: تهران. بزرگراه جالل آل احمد. غرب پل یادگار امام.

كدپستی: ۱۴۶٣۶۴۵8۵۱ 
صندوق پستی: ۶٣8۱/۱۴۱۵۵ 

تلفن: ۴۴2۴۶۱۱۶
نشانی فروشگاه: تهران. خیابان انقالب. خیابان ابوریحان. شماره ۱٠۷

تلفن: ۶۶۴۰۸۱2۰
info@samt.ac.ir :پست الکترونیک

 mail.samt.ac.ir



انتشارات2۵۶

  سمنگان
سمنگان در زمینه نشر کتب هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.

نشـانی: سـمنان. میـدان کوثـر، پردیـس ۳ دانشـگاه سـمنان، مرکز رشـد پـارک علم 
و فـن آوری، واحـد 2

صندوق پستی : ۱۱۷۵ - ۳۵۱۳۵ 
تلفن: ۴۴۴۹۵۸۵-۰2۳۱

samanganbook@gmail.com :پست الکترونیک

  شرکت انتشارات سوره مهر
شـرکت انتشـارت سـوره مهـر بـه  عنـوان متولـی انتشـارات حـوزه هنـری و بـه  عنوان 

محـل بـروز آثـار تولیـدی حـوزه هنـری عهـده دار کلیـه امـور مربـوط بـه برنامه ریزی، 

طراحـی محتـوا، تولیـد فنـی، انتشـار و توزیـع کتـاب و نشـریات و سـایر محصـوالت 

فرهنگـی ـ هنـری ایـن حـوزه می باشـد.

نشانی: تهران.خیابان حافظ. خیابان رشت. پالک 2۳. شرکت انتشارات سوره مهر
تلفن: ۶۶۴۷۰۰۱

شماره پیامک: ۳۰۰۰۵۳۱۹
sales@sooremehr.ir :پست الکترونیک

  شرکت نشر کتاب هرمس
تاسیس و راه  اندازی انتشارات هرمس و سپس تبدیل این واحد انتشاراتی در سال ۱۳۸۷ 

به شرکت مستقلی با نام  شرکت نشر کتاب هرمس توسط شهر کتاب انجام شده است. 

نشانی: تهران. خیابان ولی عصر. باال تر از میدان ونک. نرسیده به خیابان والی نژاد. 

پالک ۱۳۳۷

نشانی: تهران. خیابان ولی عصر . باالتر از میدان ونک . شماره 2۴۹۳
  کدپستی: ۱۹۶۹۸۳۳۳۱۶

تلفن : ۸۸۷۹۰۶۱۸ - ۸۸۷۹۰۶۱۹
 فکس: ۸۸۷۹۰۶۱۶

 hermespublishers@yahoo.com :پست الکترونیک
www.hermesbooks.ir :وب سایت



2۵۷ انتشارات

  شهر قلم
انتشارات شهرقلم سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است.

نشانی: تهران. خیابان وزراء. خیابان سی و دوم. پالك یك. طبقه هفتم. واحد۷۰۴
تلفن: ۶ - ۷۷۱۸۱۵۴۵

فکس: ۷۷۱۸۱۵۴۷
کدپستی: ۱۵۱۶۷۱۴۷۷۷

info@shghalam.ir :پست الکترونیک
www.shghalam.ir :وب سایت

  طرح آینده
طرح آینده در زمینه نشر کتب هنرهای نمایشی نیز فعالیت دارد.

نشـانی: تهران.خیابـان سـتارخان.خیابان یکـم دریـان نو.خیابان همایونشـهر جنوبی.
نرسـیده به پـل یـادگار امام.پالک۸

تلفن: ۶۶۵۱۶۱۱۳۸

  علمی و فرهنگی
ایـن شـرکت از ادغـام دو مؤسسـۀ انتشـاراتی بـه نـام هـای » بنـگاه ترجمـه و نشـر 

کتـاب« و »مؤسسـۀ انتشـارات فرانکلیـن « بـه وجـود آمـد.

نشانی: تهران. چهارراه جهان کودک. کوچه کمــان. شماره 2۵
تلفن: ۰2۱ ۷۰-۸۸۷۷۴۵۶۹

info@elmifarhangi.ir  :پست الکترونیک
www.elmifarhangi.ir  :وب سایت

  ققنوس
 انتشارات ققنوس در سال ۱۳۵۶ آغاز به کار کرد.   

نشانی : تهران. خیابان انقالب. خیابان شهدای ژاندارمری. شماره ۱۱۱ 
 تلفن:  ۶۶۴۰۸۶۴۰

 فکس:  ۶۶۴۱۳۹۳۳
 نشانی فروشگاه: تهران. خیابان انقالب. بازارچه کتاب . انتشارات ققنوس

تلفن: ۶۶۴۱۳۷22 
pub@qoqnoos.ir :پست الکترونیک 

www.qoqnoos.ir  :وب سایت



انتشارات2۵۸

  کتاب آبان
کتاب آبان در زمینه های نمایشنامه و تئوری، کتبی را منتشر کرده است.

نشانی:  تهران.خیابان انقالب. خیابان فخررازی. کوچه فاتحی داریان. پالک 2. واحد ۱۰
کدپستی:  ۱۳۱۴۷۳۴۸۵۴

تلفن:  ۶۶۹۵۵۰۱2-۶۶۹۷۱۴۹۴
فکس:  ۶۶۴۰۱۶۴۳

www.abanbook.com  :وب سایت

  کتاب پارسه
این نشر در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد.

شـهدای  خیابـان  فخـررازی،  خیابـان  اسـالمی،  انقـالب  خیابـان  تهـران،  نشـانی: 
دوم طبقـه   ،۷۴ شـماره  شـرقی  ژاندارمـری 

تلفن: ۶۶۴۷۷۴۰۵ 
info@parsehbook.com  :پست الکترونیک

 www.parsehbook.com :وب سایت

  کتاب نیستان
انتشـارات کتـاب نیسـتان، فرزنـد مجلـه نیسـتان اسـت کـه در سـال های ۷۴ تا ۷۶ 

منتشـر می شـد. کتـاب نیسـتان در زمینـه تئاتـر نیـز آثـاری منتشـر نموده اسـت.
نشـانی:  تهران.بزرگـراه صـدر. بعد از پل شـریعتی.خیابان دسـتور جنوبی.نبش کوچه 

ششـم.پالک 2 طبقه اول
تلفن: 22۶۱2۴۴۳-۵
فكس: 22۶۱۰۷۸۶   

  info@neyestanbook.com  :پست الکترونیک
www.neyestanbook.com   :وب سایت

  مدرسه
انتشـارات مدرسـه از سـال ۱۳۶۸ آغاز به کار کرده اسـت و بیشـتر در زمینه نمایشنامه 

هـای مربـوط به دانش امـوزان فعالیت  دارد.
نشـانی: خیابـان سـپهبد قرنـی نرسـیده به پـل کریم خـان زند.کوچه شـهید حقیقت 

۳۶ طلب.پالک 
خیابان ایرانشهر شمالى جنب ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش

کدپستی: ۱۴۱۵۵-۱۹۴۹
تلفن: ۸۸۸۰۰۳2۴

فکس: ۶۶۵۹۳۵۵۹
info@madresehpub.sch.ir :پست الکترونیک

www.en-madreseh.ir :وب سایت



2۵۹ انتشارات

  مروارید
این مؤسسه در سال ۱۳۴۰ در خیابان نادری راه  اندازی می شود. مروارید اکنون در 

 حوزه کتاب تئاتر از جمله نمایشنامه و کتاب های تئوری نیز فعالیت مستمر دارد.

 نشانی: تهران. خیابان انقالب. خیابان ابوریحان. خیابان وحید نظری. پالک 2۹
 تلفن :۶۶۴۰۰۸۶۶

www.morvarid-pub.com :وب سایت

  موسسه انتشارات امیرکبیر
مؤسسه انتشارات در سال ۱۳۶۴ به نام مؤسسه عام المنفعه غیر انتفاعی انتشارات 

 امیر کبیر به ثبت رسید.

نشانی : تهران.خیابان جمهوری اسالمی.میدان استقالل. ضلع جنوب شرقی .چهارراه 
 مخبرالدوله پالك 2

صندوق پستی:  ۱۱۳۶۵ ۴۱۹۱
تلفن : ۳۳۹۰۰۷۵۱-2
 فکس: ۳۳۹۰۳۷۴۷ 

روابط عمومی : ۳۳۹۰۰۷۵۱-2 
info@amirkabir.net  :پست الکترونیک 

www.amirkabir.net  :وب سایت

  نشر چشمه
انتشارات چشمه فعالیت خود را برای انتشار کتاب از سال ۱۳۶۴ شروع کرد.

نشانی فروشگاه: تهران.كریم خان. نبش میرزای شیرازی. پالک ۱۰۷
تلفن فروشگاه: ۸۸۹۰۷۷۶۶

نشـانی دفتـر نشـر چشـمه: خیابـان انقالب.خیابـان ابوریحان.خیابـان وحیـد نظری. 
پـالک ۳۵

تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶-۶۶۴۹2۵2۴
فکس: ۶۶۴۶۱۴۵۵

  info@cheshmeh.ir  :پست الکترونیک
www.cheshmeh.ir  :وب سایت



انتشارات2۶۰

  نشرماهی
نشـانی: خیابـان انقالب.تقاطـع وصـال شـیرازی.رو بـه روی سـینما سپیده.شـماره 

۱۱۷۶ واحـد چهـار

تلفن: ۶۶۹۵۱۸۸۰
info@nashremahi.com :پست الکترونیک

www.nashremahi.com :وب سایت

  نشر دیبایه
نشر دیبایه از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.

نشانی: سیدخندان. خیابان ارسباران. کوچه شفاپی. کوی یکم. شماره ۸ 
تلفن: 2-22۸۵۵۶۵۱ و ۸۸۰۸۰۳۳۰

info@dibayeh.ir :پست الکترونیک
www.dibayeh.ir :وب سایت

  نشر قطره
فعالیت خود را در دی ماه ۱۳۶۷ شروع كرده است. 

نشانی: تهران.خیابان فاطمی.خیابان شیخلر )ششم(.كوچه ی بنفشه.پالك ۸
تلفن: ۸۸۹۷۳۳۵۱-۳
فكس: ۸۸۹۶۸۹۹۶  

info@ghatrehpub.ir:پست الکترونیک
    nashr.ghatreh@yahoo.com

www.nashreghatreh.com :وب سایت

  نشر مركز
نشر مرکز در سال ۱۳۶۴ تأسیس شد. 

نشانی: تهران. خیابان دكتر فاطمی. روبروی هتل الله. خیابان باباطاهر. شماره ۸ 
طبقه اول

 تلفن: ۸۸۹۶۵۰۹۸-۸۸۹۶۹۸۴۸-۸۸۹۷۰۴۶2-۳
 فكس: ۸۸۹۶۵۱۶۹

info@nashr-e-markaz.com :پست الکترونیک



2۶۱ انتشارات

  نشر نی
نشر نی در سال ۱۳۶۳ تأسیس شده است.

فکوری.  خیابان  از  معیری.باالتر  رهی  خیابان  فاطمی.  دکتر  خیابان  تهران.  نشانی: 
پالک 2۰

کدپستی: ۱۴۱۳۷۱۷۳۷۱
 تلفن: ۸۸۰2۱2۱۴ 

info@nashreney.com :پست الکترونیک
www.nashreney.com :وب سایت

  نگاه
نشر نگاه در زمینه هنرهای نمایشی نیز کتبی را منتشر کرده است.

نشانی: تهران. خیابان انقالب.خیابان فخر رازی.خیابان شهدای ژاندارمری.پالک۶۳ 
طبقه ۵

تلفن: ۶۶۹۷۵۷۱۱

  نوید شیراز 
انتشارات نوید شیراز در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده است.

نشانی: شیراز .خیابان 22 بهمن)شاپور سابق(
تلفن:۳222۶۶۶۱-2

دورنگار:۰۷۱-۳222۹۶۷۶
info@navid shiraz.com :پست الکترونیک

www.navideshiraz.com :وب سایت

  نیال
ناشر تخصصی ادبیات نمایشی و داستانی در ایران. این مؤسسه در آبان ماه ۱۳۷۶ 

تأسیس شده است.

 نشانی: تهران. خیابان الله زار نو. پالک ۴۸۷
 کدپستی: ۱۱۴۵۷۱۳۴۱۴ 

تلفن: ۶۶۷۳۴2۹۸ 
www.nilabook.com :وب سایت



انتشارات2۶2

  نیلوفر
انتشارات نیلوفر از عمدتًا به چاپ کتاب های ادبی می پردازد.

نشانی:  تهران. خیابان انقالب. خیابان دانشگاه. شماره ۱۳۰
تلفن:   ۶۶۴۶۱۱۱۷

 www.niloofarpub.com :وب سایت

  همراه
نشر همراه در زمینه کتب تئاتر نیز فعالیت هایی دارد.

نشـانی:خیابان آزادی.خیابان اسـکندری جنوبی.پایین تر از آذربایجان.کوچه بوسـتان 
سعدی.پالک ۸۵

تلفن:۶۶۸۶۰۹۶۰



2۶۳ انتشارات

فصلنامه، ماهنامه، روزنامه

نشـریات تخصصـی کـه در زمینـه هنرهای نمایشـی منتشـر می شـوند در این بخش 

آمده اند..نشـریات مهمـی کـه در سـال های پیشـین منتشـر مـی شـده اند و اکنون با 

توقـف نشـر مواجه هسـتند، مورد اشـاره قـرار نگرفته اند.

فصلنامه ها

دو فصلنامه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی)دانشگاه هنر(
ایـن نشـریه به چاپ مقاله های علمی پژوهشـی دانشـجویان و اسـاتید دربـاره تئاتر 

و موسـیقی می پردازد.

صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
نشـانی: تهـران. هفـت تیـر. خیابـان شـهید مفتـح جنوبـی. ضلـع جنوبـی ورزشـگاه 
شـیرودی. خیابان ورزنده. سـاختمان شـماره 2 دانشـکده سـینما تئاتر. دفتر نشـریه 

نامـه هنرهای نمایشـی و موسـیقی

تلفن:  ۶۶۷288۴۵
 nnm.journal@art.ac.ir  :پست الکترونیک

www.dam.journal.art.ac.ir :وب سایت

فصلنامه تئاتر
شروع انتشار از سال ۱۳۵۶ 

صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران 
ایـن فصلنامه،بـه انتشـار مقـاالت علمـی پژوهشـی در زمینه هـای مختلـف هنرهای 

نمایشـی می پـردازد.



انتشارات2۶۴

نشـانی: تهران. بلـوار كریمخـان زنـد. خیابـان آبـان جنوبـی. كوچـه ارشـد. پـالك ۱۰، 
طبقـه دوم. انتشـارات نمایـش.

كدپستی:۱۵۹۸۷۷۴۵۱۷ 
تلفن: ۸۸۹۴۶۶۶۹ )۰2۱( 

 ft.drama@gmail.com  :پست الكترونیك

فصلنامه صحنه
نشـریه صحنـه در سـال هـای پیشـین به شـکل ماهنامه منتشـر می شـد کـه اکنون 

انتشـار آن متوقف شـده اسـت و حال فصلنامه ی صحنه  در دوره جدید انتشـار خود 

در پایـان هر فصل منتشـر می شـود.

نشـانی: تهران.خیابـان حافظ، نبـش سمیه.سـاختمان حوزه هنری سـازمان تبلیغات 
اسـالمی.طبقه ی چهارم.دفتـر مطالعات پژوهشـی و راهبردی

تلفن: ۸۸۸۹۵۰۵۳-۸۸۸۰۴۰۷2
sahhne@hhsahne.ir :پست الکترونیک

فصلنامه هنرهای زیبا
هـدف نشـریه هنرهـای زیبا، هنرهای نمایشـی و موسـیقی، انتشـار نتیجـه پژوهش 

هـا و تجربـه هـای علمـی در زمینه هنرهای نمایشـی و موسـیقی اسـت.

صاحب امتیاز : پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
نشـانی: میـدان انقـالب. خیابـان انقـالب. دانشـگاه تهـران. پردیـس هنرهـای زیبـا. 

نشـریات دفتر 

تلفکس: ۶۶۴۱۵2۸2
نشـانی)مراجعه حضـوری(: میـدان انقالب.خیابـان انقالب.خیابان قدس.نرسـیده به 

بزرگمهـر. سـاختمان شـماره ۳ پردیـس هنرهـای زیبا. طبقه سـوم. دفتر نشـریات

fineartj@ut.ac.ir :پست الکترونیک
www.jfadram.ut.ac.ir/journal :وب سایت
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ماهنامه ها

ماهنامه پاراگراف
ویژه هنرهای نمایشی)تئاتر،سینما،تلویزیون،نمایش خانگی(آغاز انتشار از سال ۹۴

صاحب امتیاز: بهاره برهانی
نشانی: سهروردی شمالی.خیابان هویزه غربی.پالک۱2۱.واحد۱.طبقه همکف.

تلفن:   ۸۸۱۷۷۰۰۹
فکس:  ۸۸۱۷۷2۶۸

paragerafmag@gmail.com   :پست الکترونیک

ماهنامه تیاتر
ماهنامـه پژوهشـى، تحلیلـى، آموزشـى، اطالع رسـانى و خبـرى تئاتر. آغاز انتشـار از 

۹۴ سال 

صاحب امتیاز: مجید امرایی
نشانی: خیابان ایرانمهر.خیابان ابوحسین.کوچه مصیبی.پالک۱۴.طبقه اول.

تلفن:  ۰۹۱2۱۳۳۴۵۹۹ 
mahnametheatre@gmail.com :پست الکترونیک

mahnametheater.blogfa.com :وبالگ

ماهنامه سینما تئاتر
ایـن ماهنامـه اخبـار و نقـد و گفتگوهای این عرصـه را عرضه می کند.آغاز انتشـار این 

ماهنامه از سـال ۱۳۷2 بوده اسـت.

صاحب امتیاز: حسین فرخی
نشانی: تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۵۷۷۸  

تلفن: ۰2۱-۷۵2۱2۶۹
فکس: ۰2۱-۷۵2۱2۶۹

www.cinematheatre.ir :وب سایت



انتشارات2۶۶

 ماهنامه نمایش
مجله تخصصی شامل مقاالت،گفتگو،نقد و نظر درباره هنر نمایش ایران و جهان. 

آغاز انتشار این ماهنامه به نام »ماهنامه نمایش« از سال ۱۳۶۳ بوده است.

صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران 
نشـانی: تهران. خیابـان كریـم خان زنـد. خیابان نجـات اللهی جنوبی. خیابان ارشـد.

پالک ۱۰. طبقه دوم. واحد ۳ 

تلفن: ۸۸۹۴۶۶۶۹ )۰2۱(
 nameyesh_magazine@yahoo.com :پست الكترونیك

 www.namayesh-pub.ir :وب سایت

روزنامه های هنری

روزنامه بانی فیلم
بانی فیلم به مسائل خبری تحلیلی روز می پردازد و صفحه ای درباره تئاتر دارد.

صاحب امتیاز: مسعود داوودی 
نشـانی: تهران.خیابان شـریعتی.خیابان خواجه نصیرطوسـی.خیابان پادگان ولیعصر. 

پالک۱2

تلفن: ۷۷۶2۹۴۰۴
info@banifilm.ir :پست الکترونیک

www.banifilm.ir :وب سایت

روزنامه فرهنگ و هنر صبا
صبا به مسائل هنری روز می پردازد و صفحه ای درباره تئاتر دارد.

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا 
نشانی: تهران.خیابان آیت هللا مدنی.کوچه خجسته منش.پالک۵

تلفن: ۷۷۵۸2۴22
www.rooznamehsaba.ir :وب سایت



2۶۷ انتشارات

روزنامه هنری هنرمند
هنرمند به مسائل هنری روز می پردازد و صفحه ای درباره تئاتر دارد.

صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
نشـانی: تهران.خیابـان مطهری.بعـد از خیابان سـلیمان خاطر.خیابـان اورامان. پالک 

۴۳

تلفن: ۸۸۸۱۳۴۸۹-۸۸۸2۰۶۷۴
www.honarmandonline.ir :وب سایت





2۶۹ انتشارات



کتابخانه های تخصصی2۷۰

  کتابخانه اداره تئاتر
اداره تئاتر کتابخانه ای دارد که تمرکز آن بر جمع آوری و محافظت از اسناد و کتاب های 

تخصصی مربوط به هنر نمایش است.این کتابخانه برای محققان و دانشجویان تئاتر، 

منبعی با ارزش به شمار می رود. لینک دانلود فهرست کتاب های موجود در کتابخانه 

را می توان از سایت اداره تئاتر دریافت کرد.

نشانی: میدان فردوسی. خیابان شهیدموسوی. خیابان محمدآقا. اداره تئاتر.
تلفن: ۶۶۷۰۰۱۳۱ – ۰2۱

www.edareteatr.com :وب سایت

  کتابخانه و مرکز اسناد تئاتر شهر
کتابخانـه تخصصـی و مرکـز اسـناد و مدارک نمایشـی در طبقه چهـارم مجموعه تئاتر 

شـهر و در سـال ۱۳۶۶، افتتاح شد. 

گـردآوری مـوارد مکتـوب آثـار بـه صحنـه رفتـه و متونـی که اجرا شـده ولـی به چاپ 

نرسـیده، گـردآوری پوسـترهای نمایشـی، برشـورهایی از اجراهـا، عکس هـا، مجالت 

نمایشـی، نقدهـا، مقـاالت و بریده های جرایـد و ... ، از اقدامات این کتابخانه اسـت.

نشـانی: تهـران. تقاطـع خیابـان انقـالب و ولـی عصـر. مجموعـه فرهنگـی و هنـری 
شـهر. تئاتر 

تلفن: ۶۹۵۱۷۴۵ و ۶۶۴۶۰۵۹۳ 

کتابخانه هـای تخصصـی تئاتـر شـامل مراکزی اسـت که تنهـا به جمع آوری اسـناد و 

کتـب و نشـریات تخصصی تئاتر مـی پردازند.



2۷۱ کتابخانه های تخصصی

  کتابخانۀ تخصصی تئاتر دفاع مقدس
انجمـن تئاتـر انقـالب و دفـاع مقـدس پس از تأسـیس آرشـیو تخصصی نمایشـنامه 

هـای دفـاع مقـدس در تیـر ۱۳۸۶، اقدام بـه تاسـیس کتابخانه کرد. تمـام منابع این 

کتابخانـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۳ در حـدود ۳۷۰ جلـد کتـاب، هـزار عنوان نمایشـنامه 

بایگانـی شـدۀ دسـت نویـس، حـدود۴۰ جلـد پایـان نامـه و تمامـی شـمارگان مجلۀ 

نقـش صحنه اسـت.

نشـانی: خیابـان سـهروردی شـمالی. خیابـان هویـزه غربـی. پـالک ۱2۴. طبقـه ۳. 
انجمـن تئاتـر انقـالب و دفـاع مقـدس.

تلفن: ۸۸۵۳۰۰۳2-۸۸۵۳۰۰۳۱ 
www.resistancetheater.ir :وب سایت





2۷۳ کتابخانه های تخصصی



سایت ها2۷۴

وب سایت ها
معرفی برخی سایت های تئاتری و مربوط به هنر نمایش در زمینه های: 

خبر - گفتگو - عکس - نقد و فروش بلیت

سایت اخبار تئاتر ایران
www.teater.ir

سایت اداره کل امور هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
www.theater.farhang.gov.ir

سایت اطالع رسانی بازار تئاتر
www.bazaartheater.com

سایت اطالع رسانی بنیاد رودکی
www.bonyadroudaki.ir

سایت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس.جشنواره مقاومت
www.resistancetheater.ir



2۷۵ سایت ها

سایت انجمن تئاتر بسیج هنرمندان
www.noskhehonar.ir

سایت ایران تئاتر
www.theater.ir

سایت برج آزادی.فروش بلیت
www.borjeazadi.com

سایت تاالر هنر
www.talarehonar.ir

سایت تماشاخانه ایرانشهر
www.tamashakhaneh.ir

سایت تماشاخانه سنگلج
www.sangelaj.ir

سایت تیوال.فروش بلیت.اخبار.هنرمندان
www.tiwall.com/theater

سایت تئاتر شهر.اخبار و اجراها.تاریخچه و...
www.teatreshahr.com

سایت تئاتر معلولین
www.iraniandisabletheatre.com

سایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
www.hozehonari.com

سایت خانه تئاتر
www.theaterforum.ir



سایت ها2۷۶

سایت خبر و جشنواره های تئاتر
www.theaterfestival.ir

سایت خبررسانی و اطالعات اداره  برنامه های تئاتر و خانه نمایش
www.edareteatr.com

سایت عکس تئاتر
www.theaterimages.ir

سایت عکس تئاتر در ایران
www.irantheaterphoto.com

سایت فروش بلیت اینترنتی تئاتر
www.gishetheater.com

سایت فروش بلیت تئاتر
www.tik8.com

سایت فروش بلیت
www.irannamayesh.com

سامانه فروش بلیت برنامه های فرهنگی و هنری
www.irantic.com

سایت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
www.kanoonnews.ir

سایت کتاب اول.معرفی برنامه اجراهای تئاتر
www.avval.ir/theater

سایت مرکز تئاتر مولوی
www.molavitheater.com



2۷۷ سایت ها

سایت نمایش 2۴-خبر.عکس.گزارش
www.namayesh24.com



سایت ها2۷۸

درگاه های استانی ایران تئاتر

آذربایجان شرقی
www.azarbaijansh.theater.ir

آذربایجان غربی 
www.azarbayjangharbi.theater.ir

اردبیل
www.ardabil.theater.ir

اصفهان
www.esfahan.theater.ir

البرز
www.alborz.theater.ir

ایالم
www.eilam.theater.ir

بوشهر
www.booshehr.theater.ir

چهارمحال و بختیاری
www.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir

خراسان جنوبی
www.khorasanjonoobi.theater.ir

خراسان رضوی
www.khrz.theater.ir

خراسان شمالی
www.khorasansh.theater.ir

خوزستان
www.khoozestan.theater.ir

زنجان
www.zanjan.theater.ir

سمنان
www.semnan.theater.ir

سیستان و بلوچستان
www.sistan-balochestan.theater.ir

فارس
www.fars.theater.ir



2۷۹ سایت ها

قزوین
www.ghazvin.theater.ir

قم
www.qom.theater.ir

کردستان
www.kordestan.theater.ir

کرمان
www.kerman.theater.ir

کرمانشاه
www.kermanshah.theater.ir

کهگیلویه و بویراحمد
www.kohgilooye-boyerahmad.theater.ir

گلستان
www.golestan.theater.ir

گیالن
www.gilan.theater.ir

لرستان
www.lorestan.theater.ir

مازندران
www.mazandaran.theater.ir

مرکزی
www.markazi.theater.ir

هرمزگان
www.hormozgan.theater.ir

همدان
www.hamedan.theater.ir

یزد
www.yazd.theater.ir
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