
                       1991سال  ماهه نخست 9در  «تئاترشهرارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه ی »دفتر و فعالیت های  برگزاری رویدادهای پژوهشی -1

 تاریخ برگزاری محل برگزاری عنوان  ردیف

1 
با حضور « تمامی فرشتگان تاریخ برتولت برشت، والتر بنیامین و »نخستین نشست پژوهشی مجموعه ی تئاتر شهر با عنوان 

 مراد فرهادپور، نیما عیسی پور و رضا سرور
 11/4 سالن مشاهیر

 14/5 مشاهیرسالن  دومین نشست پژوهشی مجموعه ی تئاترشهر با عنوان آسیب شناسی حقوق هنرمندان تئاتر و سینما در قراردادهای هنری  1

 4/6 انتظار سالن چهارسو اقاخانی و رونمایی از نمایشنامه های جدید اوآئین افتتاح نمایش رگ به کارگردانی ایوب  3

 ساماندهی و انتشار فراخوان جمع آوری اسناد تئاترشهر جهت تاسیس موزه ی مجازی  4
 تئاتر شهر

7/7 

 9/8 تئاتر شهر «کتاب نو»عنوان ساماندهی و انتشار فراخوان رونمایی کتاب های تازه طبع یافته ی تئاتری در مجموعه ی تئاتر شهر با  5

 9/8 تئاتر شهر « خوانش و پژوهش»ساماندهی و انتشار فراخوان رویدادهای نمایشنامه خوانی با عنوان  6

 رونمایی از نمایشنامه های تازه نشر یافته ی انتشارات نیماژ: کتاب نو 7
 12/8 مشاهیرسالن 

 تئاترشهر با حضور معاون رئیس جمهوریبرگزاری رویداد بازگشایی سالن اصلی مجموعه  8
 اصلی

13/8 

 راه اندازی سامانه باشگاه تماشاگران تئاتر شهر  9
 تئاتر شهر

15/8 

 برگزاری نمایشگاه اسکیس و طراحی تئاتر با همکاری موسسه برگ 12
 انتظار سالن چهارسو

11/9 

 14/9 سالن مشاهیر ایراننشست تخصصی آسیب شناسی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی  11

 

 



                     1991سال  نخستماهه  9مجموعه تئاترشهر در  رویدادهای فرهنگی میزبانی -2 

ف
دی

ر
 

 اجراها برگزاری جلسات نقد و بررسی هنری-میزبانی رویدادهای فرهنگی 

 محل برگزاري تاریخ نام كارگردان نام نمایش تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان

1 
جلسات نمایشنامه خوانی نمایشهای منتخب  

 جشنواره موندا
 قشقاییسالن  9/1 فهیمه عابدینی سیمین و فرزان  18/1الی  17/1 پالتوي اجرا

1 
با نشست مطبوعاتی مدیر مجموعه تئاتر شهر 

 اهالی رسانه
 سایهسالن  /13 مهدي صباغی النه خرگوش 3/1 سالن مشاهیر

3 
بین نشست مطبوعاتی بیست و دومین جشنواره 

 تئاتر دانشگاهیالمللی 
 قشقاییسالن  32/1 لیلی عاج کمیته نان 4/3 سالن مشاهیر

4 
برنامه های شانزدهمین دوره هفته بزرگداشت 

 تئاتر
 مشاهیرسالن  31/4 رحمت امینی استاد نوروز پینه دوز 13/1الی  8/1 سالن مشاهیر

 مشاهیرسالن  11/6 اصغر نوري ستاره شناس 16/1 سالن مشاهیر مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر  5

 آرش 11/1الی  19/1 سالن مشاهیر نشست آسیب شناسی جشنواره تئاتر فجر  6
 گلچهره دامغانی 

 سالن مشاهیر 1/7

7 
نوشته ی هنریک ایبسن نمایشنامه خوانی کتلینا 

 طالبیبه کارگردانی یاسمن 
 برگشتن 19/1 سالن مشاهیر

حسین مسافر 

 آستانه
 چهارسو 12/8

 كافه تریاي اصلی 4/9 آرش عباسی پارتی 14/1 تاالر اصلی بازیگر نمراسم جش 8

9 
نمایشنامه خوانی ارثیه ایرانی به کارگردانی پریا 

 طاهری
  4/5 سالن مشاهیر

 
  

12 
اداره  نشست تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات

 هنرهای نمایشیکل 
     15/5 سالن مشاهیر

11 
نشست تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات، آسیب 

 شناسی آموزش بازیگری
 11/6 سالن مشاهیر

 
 

   



11 
نشست تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات اداره 

 کل هنرهای نمایشی

 سالن مشاهیر

16/7 

 

 
 

   

13 
اولین نشست تخصصی بازار تئاتر جشنواره تئاتر 

 فجر

 سالن مشاهیر
18/7 

    

14 
نشست خبری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 

 نوجوان
 32/7 سالن مشاهیر

    

 در ایران هفته جهانی دراما تراپیرویداد  15
 سالن مشاهیر

12/8 
    

 نشست خبری جشنواره ملی تئاتر خرمشهر 16
 سالن مشاهیر

11/8 
    

17 
اداره نشست تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات 

 کل هنرهای نمایشی

 سالن مشاهیر
11/8 

    

 نخستین بخش اجراهای خیابانی پهنه رودکی 18
محوطه بیرونی 

 تئاتر شهر
 14/8الی 11/8

    

19 
نشست تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات اداره 

 کل هنرهای نمایشی
 19/9 سالن مشاهیر

    

 

 

 

 

 

 


