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 این راهنمای تصویری برگرفته از اطالعات مندرج در
مجوز آثار نمایشی و صفحه سایت اینترنتی فروش بلیت
نمایش ،توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
تهیه و تنظیم شده است .در صورت وجود دادههای ناقص
و یا اشتباه ،خواهشمندیم ابتدا نسبت به تصحیح آن در
شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی و
سایت فروش اقدام نموده و سپس اطالعات صحیح را به
آدرس  namayeshiran@gmail.comایمیل فرمایید.
 هدف از تهیه این شکل راهنمایی نمایشها ،گسترش
فرهنگ تماشای تئاتر و معرفی سالنهای فعال تئاتر ایران
است نه تبلیغ آثار نمایشی چه اینکه این مهم نیز (معرفی
نمایشهای روی صحنه) اتفاق میافتد.
 تقاضا داریم به جهت گسترش فرهنگ تماشای تئاتر ،این
فایل را در فضاهای موجود بازنشر دهید تا امکان حضور در
تئاتر برای تماشاگران محترم آن سهلتر شود.
 این گام ابتدایی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
با هدف گسترش فرهنگ تماشای تئاتر در تهران است.
امید داریم با راهنمایی شما همراه فرهنگدوست ،در
گامهای بعدی ،ضمن رفع نواقص ،دادههای مهمتری را در
اختیار تماشاگران فرهیخته تئاتر قرار دهیم.
 مواردی در پایین این صفحه و صفحه بعد جهت استفاده
درست شما از امکانات موجود در این فایل آموزش داده
شده است .لطفا توجه فرمایید.
 برای مشاهده و استفاده بهتر از امکانات این راهنما
پیشنهاد میشود اپلیکیشن  Adobe Acrobat Readerرا از
لینکهای زیر دانلود و نصب فرمایید.






 شما میتوانید با لمس
دکمه «سایت فروش بلیت»
موجود در صفحه ،و پس از
تایید باز کردن صفحه وب
مورد نظر ،مستقیما وارد
سایت اینترنتی شده و بلیت
نمایشموردنظرراخریداری
فرمایید.



 همچنین میتوانید با لمس دکمه «نشانی بر روی نقشه»
موقعیت تاالر مورد نظر را رؤیت نمایید و سپس با لمس
دکمه « »Directionمسیریابی فرمایید.
سایت ایران تئاتر
namayeshiran@gmail.com
iranian_dramatic_arts
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تاالر هنر
نام نمایش:

شاپرکها در خیابان
نویسنده :گیتا داودى ،ناصر آویژه
طراح و کارگردان :ناصر آویژه
بازیگـران :ناصـر آویـژه ،رهـا آویـژه،
ایلیـا زمانىنـژاد ،آرویـن بذرافشـان،
اصغـر فریدىماسـوله ،امیـن نیکپنجـه ،محمدحسـن درباغىفـرد ،مهبـد فیضـى،
سـامان میرحسـینى ،سـیروان امینـى ،عرفانـه سراىسـرور ،ماهـک فتاحپـور،
روجا نجفزاده ،آسارههداوند.

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 19:20
 60دقیقه
نشانی :میدان هفتتیر ،خیابان
شهید مفتح ،خیابان ورزنده.
تلفن۸۸۳۰۶۶۴۰ - ۸۸۸۴۷۲۷۲ :

بهای بلیت 18000 :تومان

تلفن هماهنگی09105595933 :

7
روابطعمومی
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تاالر هنر
نام نمایش:

پدرآن
نویسنده و کارگردان:
مهدی فرشیدی سپهر
بازیگـران :مانلی نفر ،ونوس شـمس ،هلیا
و هسـتی هاشـمی ،آریانا کیهانفـر ،ماهک
بدرخانـی ،ارغوان دماونـدی ،هانا صراف،
نفـس صادقـی ،سـکینه و نرگـس محمـدی ،الهـه نـوری ،حمیدرضا گـودرزی ،مریم
رادپور ،شـیما لطیفی ،میالد محمدی ،معصومه آرواز ،خالق اسـتواری ،شـراره طیار،
فهیمـه باروتچـی ،گیتـا صالحـی ،مریـم آشـوری ،هدیـه حاجطاهـری ،سـعید ابـک،
مهرداد باقری ،هادی ولی لو ،محسن صادقی
خالصـه نمایشـنامه :پـدرآن ،داسـتان هشـت دختـر نوجـوان اسـت کـه بـر لبـهی باریک
عادتهـا و عرفهـا بـا پدرانشـان روبـه رو میشـوند .

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 20:30
 60دقیقه
نشانی :میدان هفت تیر ،خیابان
شهید مفتح ،خیابان ورزنده.
تلفن۸۸۳۰۶۶۴۰ - ۸۸۸۴۷۲۷۲ :

بهای بلیت 18000 :تومان
تلفن هماهنگی09378249928 :

8
روابطعمومی
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عمارت نوفللوشاتو
سالن ۱
نام نمایش:

جادوی پاهای من
نویسنده :زهرا شایانفر
کارگردان :زهرا شایانفر
					 سیاوش قلعهوردى
بازیگـران :شـهرام نیـککار ،فرهـاد
شکرالهزاده ،منیر چراغی ،فاطمه رستمی،
سـهند آدمعـارف ،سـدنا محبـى ،امیـر
شیخزاده ،فرزانه کاظمی ،خورشید شایانفر ،خرداد شایانفر.
بازیگران رزرو :آرمان کارخانه ،شهرزاد کالنتری ،حسام کالنتری.
خالصه نمایشـنامه :خورشـید و یک خانواده پرمشـغله ،پدر پدربزرگشـان را گم کردهاند
یـا پدربزرگ خواسـته که مدتی ناپدید شـود؟!
بـه عمـارت نوفللوشـاتو بیاییـد تـا بـا کمـک خورشـید 14سـاله مـا ،پـدر پدربـزرگ و
رازهایـش را کشـف کنیـم.

مهرماه ۹۷
ساعت 16:30
 60دقیقه

نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد از
چهارراه رازی ،نرسیده به خیابان
ولیعصر ،کوچه زیبا ،پالک ۱
تلفن۶۶۴۸۳۷۴۲ :

بهای بلیت 20000 :تومان
*ایننمایشفقطروزهایپنجشنبه

و جمعه هر هفته اجرا میشود.

تلفن هماهنگی09371756644 :
09214860389
09223932892
9

روابطعمومی
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خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )۱
نام نمایش:

موش  +گربه
نویسنده :حسن حامد
کارگردان :زری طالبی
بازیگران:سـارنگ بهمنی ،فرناز جهانسـوز،
فرزانـه شـجاعی ،الهـام فـرج پورمقـدم،
آذیـن فوالدونـد ،علیرضـا فتحعلیـان ،یکتا افشـار ،امیـر ابراهیمـی ،راضیـه رفیعزاده.
خالصـه نمایشـنامه :افسـانه دخترکـی کـه مشـغول خوانـدن کتـاب موش+گربـه اسـت و
خوابـش میبـرد کـه در خـواب موشهـا و گربههایـی را میبینـد کـه حـرف میزنند .با
آنهـا وارد بـازی میشـود و ...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 17:30
 50دقیقه
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :

بهای بلیت 20000 :تومان

10
روابطعمومی
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خانه نمایش مهرگان
(سالن شماره )2
نام نمایش:

دردونه
نویسنده:
مریم عسگری ،مجید علمبیگی
کارگردان :مجید علمبیگی
بازیگران :مریم عسـگری ،مائـده قدیری،
محمدحسـین آذرگـون ،امیر جوشـقانی،
ملیـکا عباسـیان و مجیـد علمبیگی.
خالصه نمایشـنامه :درودونه مدتی در روسـتا و منزل مادربزرگش که خیلی او را دوست
دارد ،بـرای تفریـح و گـردش مانـده اسـت .او میخواهد بـه مادربزرگ کمـک کند و به
همیـن دلیـل روزی بـی اجازه مادربـزرگ از خانه خارج میشـود که به خیـال خود برای
کمـک بـه مادربـزرگ برای خانه نـان بخرد .اما تا شـب بـاز نمیگردد .مـادر بزرگ هر
چـه میگـردد دردونـه را نمییابـد و نـاالن و غمگین اسـت تا اینکـه خاله قورباغـه که در
نهـری که از منـزل مادربزرگ عبور میکنـد از دردونه خبرهایی مـیآورد و ...

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 18:00
 70دقیقه
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان خارک،
بن بست اول ،پالک ۵
تلفن۶۶۷۲۴۸۱۵ - ۶۶۷۲۲۶۲۲ :

بهای بلیت 18000 :تومان

11
روابطعمومی
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فرهنگسرای نیاوران
نام نمایش:

جادوگر شهر زمرد
نویسنده :کیومرث قنبریآذر
کارگردان :امیر قاسمی
بازیگـران :راضیـه رفیـعزاده ،سـامان
فرشـیدنیا ،امیـر قاسـمی ،کتایـون همتی،
علـی مربـی ،سـهیل کمالـی

خالصـه نمایشـنامه :گردبـادی در کانـزاس می آیـد و خانه ی آقای گیـل را از جا بلند می
کنـد و دوروتـی را با خود به شـهر زمرد مـی برد و...

مهرماه ۹۷
ساعت 17:۰۰
 50دقیقه
نشانی :خیابان پاسداران ،بعد از سه
راه اقدسیه ،روبروی پارک نیاوران،
خیابان فرهنگسرا
تلفن۲۲۲۹۹۷۳۰ ، ۲۲۲۸۷۰۸۱ :

بهای بلیت 12600 :تومان

تلفن هماهنگی09109567686 :

12
روابطعمومی
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فرهنگسرای ابنسینا
نام نمایش:

رینارد روباهه
نویسنده :آرتور فاکویز
مترجم :مریم سلطانیان
کارگردان :احمد تیموری
بازیگـران :علیرضا زکایی ،حسـین خمسـه،
سپیده زینلی ،پویا یزدانجو
خالصـه نمایشـنامه :رینـارد روبـاه بازیگـوش و زبلـی اسـت کـه همـواره بـا شـوخی های
افراطیـش باعـث ناراحتـی حیوانـات میگردد از ایـن رو حیوانـات تصمیـم میگیرند تا او
را از جنـگل اخـراج کننـد .این در حالی اسـت که شـکارچیان قصد ورود به جنـگل را دارند
و ...

مهرماه ۹۷
ساعت 19:30
 50دقیقه
نشانی :شهرک غرب ،خیابان ایران
زمین.
تلفن۸۸۳۶۶۳۶۶ :

بهای بلیت 12000 :تومان

تلفن هماهنگی09123031543 :

13
روابطعمومی
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فرهنگسرای ابنسینا
نام نمایش:

رد پای نینینو
نویسنده و کارگردان:
زیبا برجی فالح
بازیگران :بهمن داداشـی ،هیراد محمدی،
مژگان منتصریان و هلیا نصراللهی

خالصـه نمایشـنامه :رینـارد روبـاه بازیگـوش و زبلـی اسـت کـه همـواره بـا شـوخی های
افراطیـش باعـث ناراحتـی حیوانـات میگردد از ایـن رو حیوانـات تصمیـم میگیرند تا او
را از جنـگل اخـراج کننـد .این در حالی اسـت که شـکارچیان قصد ورود به جنـگل را دارند
و ...

مهرماه ۹۷
ساعت 19:30
 50دقیقه
نشانی :شهرک غرب ،خیابان ایران
زمین.
تلفن۸۸۳۶۶۳۶۶ :

بهای بلیت 1۵000 :تومان

تلفن هماهنگی09394079214 :

14
روابطعمومی
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فرهنگسرای ابنسینا
نام نمایش:

زمین مهربانی
نویسنده :پریوش کامیار
کارگردان :هومن حسین نژاد
بازیگران :سـاناز سـماواتی ،امیـر زریوند،
هومن حسـیننژاد ،فرهاد مومنی ،فایضه
کامیاب ،برسـا حسـیننژاد ،نوشین نشاط،
نیما فاضلی ،فریدون احمدی ،مهشید حسینیان
خالصـه نمایشـنامه :موضـوع ایـن نمایـش حـول محـور محیـط زیسـت و اسـتفاده بهینـه
و درسـت از منابـع طبیعـی ماننـد آب و جنـگل بـا جنبـه آموزشـی بـه زبـان سـاده برای
کـودکان می باشـد.

مهرتا آذرماه ۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
 50دقیقه
نشانی :شهرک غرب ،خیابان ایران
زمین.
تلفن۸۸۳۶۶۳۶۶ :

بهای بلیت 20000 :تومان

تلفن هماهنگی09124783644 :

15
روابطعمومی
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خانه فرهنگ نور
نام نمایش:

دزد قصهها
نویسنده و کارگردان:
عباس قاصدزاده
بازیگران و عروسکگردانان:
ریحانـه حاجیآبـادی ،عباس قاصـدزاده،
علیرضا نامدار ،مونا کوشش
خالصه نمایشـنامه :باران دختر روسـتایی اسـت که به دنبال گم شـدن کتاب قصه ها سـفر
پرماجرایـی را در جنـگل و قصه هـای قدیمی چون کدوقلقله زن،شـنگول و منگول،مبارک
و طیـاره خانـم آغـاز میکنـد و در انتهـا بـه ایـن نتیجه میرسـد که قصـه ها چیـزی جدا از
زندگی واقعی آدمها نیسـت

مهرماه ۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
 60دقیقه
نشانی :بزرگراه آیت اله کاشانی،
بعد از پل حکیم.
تلفن44002271 :
44088707 - 8

بهای بلیت 15000 :تومان

تلفن هماهنگی09031062121 :
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مهرماه 1397

فرهنگسرای فردوس
نام نمایش:

بپر شماره 2
نویسنده و کارگردان:
محمدحسین داداشنیا
بازیگران :مرتضی کزازی دارانی،
مـژگان شـرطی ،حمیدرضـا عرفانیـان ،ریحانـه فلاح ،لیلا اسـبقی،
محمدحسین داداشنیا

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت ۱۸:۰۰
 50دقیقه
نشانی :فلکه دوم صادقیه ،بلوار
فردوس شرق ،بعد از تقاطع شهید
سلیمی جهرمی
تلفن44002271 :

بهای بلیت 1۵000 :تومان

تلفن هماهنگی09351890478 :
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مجموعه ارم
نام نمایش:

رابینسون خرگوشه
نویسنده و کارگردان:
عباس قاصدزاده
بازیگـران :مونا کوشـش ،علیرضـا نامدار،
عبـاس قاصـدزاده ،ریحانـه حاجیآبادی،
محسن افخمی ،سوگند قاصدزاده

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 16:۰۰
 50دقیقه
نشانی :مجموعه تفریحی ورزشی ارم
سبز ،شهربازی ارم  ،1جنب نمازخانه.
تلفن44145277 :

بهای بلیت 1۵000 :تومان

تلفن هماهنگی09031062121 :
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خانه موزه
استاد عزتاله انتظامی
نام نمایش:

دانه سحرآمیز
نویسنده و کارگردان:
میترا کریمخانی

مهرماه ۹۷
ساعت 18:۰۰
 45دقیقه
نشانی :خیابان اندرزگو (قیطریه)،
شرق به غرب ،روبروی بلوار کاوه،
خیابان احمدی.
تلفن۲۲۳۹۰۳۲۰ :

تلفن هماهنگی09126958074 :
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تماشاخانه سبحان
نام نمایش:

ماجرای ساحل سنگی
نویسنده:دیوید وود
مترجم:حسین فدایی حسین
کارگردان :حسین فدایی حسین
بازیگـران :علـی اصغـر تقیپـور ،حسـن
نـوری ،علیرضا اسـماعیلی ،فاطمه زارعی،
مریم هادی اطهر ،علیرضا نامدار ،محمد سمنانی و محمد یاریمنش
خالصه نمایشـنامه :آلودگی سـاحل سـنگی ،موجودات سـاحلی را تهدید میکند ،در همین
زمـان ،خبـر میرسـد که بر اثـر برخورد دو کشـتی حامل زبالـه های انسـان ،دریا آلوده
شـده و ایـن آلودگـی سـمت سـاحل میآیـد .موجـودات سـاحل تصمیـم بـه مبـارزه بـا
آلودگـی میگیرنـد و در ایـن راه تماشـاگران نیـز بـه کمک آنهـا میآیند.

مهر و آبانماه ۹۷
ساعت 17:30
 60دقیقه
نشانی :خیابان پاسداران ،بوستان هشتم،
روبهروی بیمارستان لبافینژاد
تلفن26651145 :
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