
  98اسفند  -متفرقهیا وابسته دولتی  کل هنرهاي نمایشیمجموعه ادارههاي زیراجراهاي  سالن

 تاریخ پایان تاریخ شروع سالن اجرا کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 26/12/98 22/11/98 اصلی-تئاتر شهر پسیانی آتیال آتیال پسیانی قهوه قجري 1
 21/12/99 15/11/98 هنر تاالر امیر انصاري ما شادمانیشی انگیز اکو و تاکودنیاي شگفت 2

 12/12/98 12/11/98 هنر تاالر بیات رضا  افسانه پري دریایی 3

 2/2/99 9/1/99 تاالر وحدت علی سرابی مارتین مک دونا مرد بالشی 4

 اجرا تک 14/12/98 وحدت تاالر پورهایده کشی  سرزمین من ایران 5

 اجرا تک 23/12/98 وحدت تاالر ینانیبهاره مز  ماه بانو 6

 اجرا تک 23/12/98 وحدت تاالر سعیده ترکاشوند  هرنگ 7

 26/12/98 27/11/98 سمندریان-تماشاخانه ایرانشهر نژادطبسی پگاه نژادپگاه طبسی زمستان/داخلی/خانه عروسک 8

 26/12/98 25/11/98 هناظرزاد-ایرانشهر تماشاخانه رنجبر مهران مهران رنجبر مارلون براندو 9

 26/12/98 1/12/98 ناظرزاده-ایرانشهر تماشاخانه زادهمیالد فرج زادهمیالد فرج اي براي ژاله .م و قاتلشمرثیه 10

 15/12/98 25/10/98 تماشاخانه سرو پیام عزیزي پیام عزیزي اتاق جادویی 11

 22/12/98 17/11/98 وسر تماشاخانه شاهیپیمان رجب علی خاکبازان پیرمرد و ببر 12

 26/12/98 25/11/98 تماشاخانه سنگلج ملیکا رضی محمدحسین ناصربخت هاي مرد مشکوكکابوس 13

 23/12/98 13/11/98 سنگلج تماشاخانه پوربهنود مهدي شیبعلی بهروز السلطنهعجیب 14

 10/2/99 7/1/99 لیاص-شهر تئاتر حمیدرضا نعیمی اریک امانوئل اشمیت فردریک یا تئاتر بولوار 15

 26/12/98 27/11/98 پالتو اجرا-شهر تئاتر بابک کریمی بریژیت ژاك 2020الویرا 16

 15/1/99 23/11/98 چهارسو-شهر تئاتر افسانه ماهیان نغمه ثمینی بچه 17

 26/12/98 28/11/98 سایه-شهر تئاتر فقیهه سلطانی فرزانه سهیلی کوچولویه گاز 18

 26/12/98 24/11/98 سایه-شهر تئاتر خاتمی محمدمهدي مهدي خاتمیمحمد تیهاي لعنشنبهسه 19

 27/12/98 23/11/98 قشقایی-شهر تئاتر کوهیپشت ابراهیم کوهیابراهیم پشت تنها خرچنگ خانگی... 20

 13/12/98 23/11/98 کوچک -محراب تئاتر محمدحسین تفرشی مهدیه طاهري رویاي الك رنگی 21

 26/12/98 23/11/98 اصلی-تئاتر مولوي هاجوادي مهیار هامهیار جوادي زوهمیشه پائی 22



 29/12/98 24/11/98 اصلی-مولوي تئاتر پیشهآرش فالحت حسین کیانی پنج دري خانهپنهان 23

 26/12/98 20/11/98 کوچک-مولوي تئاتر علیرضا اخوان علیرضا اخوان ابر شلوارپوش 24

 10/12/98 16/11/98 تماشاخانه مهر-حوزه هنري ایازي کیانوش پیشهعلی دل زیپ 25

 25/12/98 25/11/98 موزه انتظامی خانه میثم یوسفی میثم یوسفی مدعید آمد بهار آ 26

 24/12/98 2/12/98 انتظامی -خانه هنرمندان حسین شهبازي شهرام احمدزاده برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی 27

 24/12/98 4/12/98 انتظامی -هنرمندان خانه پورمحمد مطهري ورپمطهري محمد گوجه برزیلی 28

 25/12/98 29/11/98 انتظامی -هنرمندان خانه پارسا پوالدوند پوالدوند پارسا شناسنامه پدربزرگ 29

 24/12/98 2/12/98 انتظامی -هنرمندان خانه ساحل عمادي ساحل عمادي سریس 30

 18/2/99 19/1/99 سالن جوانمرد اد تابشسج امیر نجفی وزددر اتاق باد می 31

 25/12/98 8/12/98 سالن جوانمرد رادحامد شفانه  فرسا 32

 خلپک 33
 –پري پویا شش

 ماندانا عبقري
 12/12/98 12/11/98 فرهنگسراي نیاوران پريپویا شش

 27/12/98 14/12/98 نیاوران فرهنگسراي صفیعلی شاه مرجان مروستی جنگل مهربونی (دادگاه حیوانات) 34

 تک اجرا 16/12/98 نیاوران فرهنگسراي نهال محبی گالیل زندي (ویژه بانوان) سفر دور و نزدیک 35

 تک اجرا 5/12/98 نیاوران فرهنگسراي فهیمه عظیمی نیکصدیقه آب حرکات موزون(ویژه بانوان)  36

 تک اجرا 8/12/98 نیاوران نگسرايفره شادي و شکوفه بدریان سیمین شیردل ماه من (ویژه بانوان)  37

 تک اجرا 17/12/98 نیاوران فرهنگسراي مهناز میرزایی مهناز میرزایی )بانوان ویژه( بانو ایران 38

 اجرا تک 15/12/98 نیاوران فرهنگسراي پورگرامی سهیال سهیال پورگرامی )بانوان ویژه( بانو ایران 39

 اجرا تک 5/12/98 نیاوران سرايفرهنگ کساوندي سحر سحر کساوندي آرورا 40

 15/12/98 6/11/98 بوستان-کانون پرورش فکري  حسین مزینانی حسین مزینانی خوان کودکانهفت 41

 23/12/98 3/11/98 سالن وزرا-فکري پرورش کانون مریم کاظمی دیوید وود کلوچه دارچینی 42

 20/12/98 20/11/98 گلستان-فکري پرورش ونکان محمدرضا یحیایی ونوس رستمی سفید برفی و هفت کوتوله 43

  98اسفند  -هاي خصوصی تهرانتماشاخانهاجراهاي  

 تاریخ پایان تاریخ شروع سالن اجرا کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف



4/12/98 آژمان ماندانا جباري ماندانا جباري سنزا به ایتالیایی یعنی 1  25/12/98  

15/12/98 آژمان ضاییمیالد ر میالد رضایی بسمل 2  10/2/99  

 98/12/23 98/11/13 پردیس تئاتر سپند اشکان خطیبی اشکان خطیبی هاي کوتاه چخوف زیر نظر روسیه (عطسه)نمایش 3

 98/12/16 98/11/22 2سالن شماره  -پردیس تئاتر سپند سینا نورایی سینا نورایی شنگول و منگول حبه انگور 4

 98/12/23 98/11/23 2سالن شماره  -پردیس تئاتر سپند اشکان خطیبی بیاشکان خطی پزشک نازنین 5

 98/12/10 98/11/23 سالن شماره یک -پردیس تئاتر سپند شایان فیروزي -امیر نیماالهی شایان فیروزي مردگیخون 6

 98/12/17 98/10/7 ادپردیس تئاتر شهرز سجاد افشاریان سجاد افشاریان روزمیرد یا شب، من شبانههرکسی یا روز می 7

 98/12/27 98/11/25 پردیس تئاتر شهرزاد میالد اردوبادي میالد اردوبادي بینمشوندیگه نمی 8

 98/12/28 98/12/1 پردیس تئاتر شهرزاد رضا جاویدي الکساندر دوالپتولیر اسم 9

 98/12/30 98/11/14 پردیس تئاتر شهرزاد محمدرضا خطیب ادوارد فیلیپو خواب 10

 98/12/27 98/11/27 پردیس تئاتر شهرزاد فاضل قنادي احمد مبشري نفر بعد 11

 98/12/27 98/12/1 پردیس تئاتر شهرزاد محمدخان حسینی امیر اربابی چ ف ت به وزن رفت 12

 98/12/28 98/11/1 شهرزاد تئاتر پردیس محمدرحمانیان محمدرحمانیان روزهاي رادیو 13

1/12/98 تتماج علی برجی یدعلی موسویانس شنبه شانزده بهمنسه 14  25/12/98  

 98/12/24 98/10/14 سالن شماره یک -تماشاخانه آژمان علی اتحاد علی اتحاد )4و3و2و1شب سیصد و شصت و ششم (قصه  15

1/12/98 تماشا ایران تماشاخانه عاطفه مقدسی عاطفه مقدسی نه 16  16/12/98  

27/11/98 تماشا ایران تماشاخانه شبنم منصور مهرداد صارمی یک شب پر از قصه 17  6/12/98  

 میراث یک قتل 18
 آنا اسمیلن 
 مارك تیوز

 کیاآرش ماهان
 د رجبیمحمد جوا

25/11/98 تماشا ایران تماشاخانه  16/12/98  

 98/12/13 98/12/1 تماشاخانه دیوار چهارم ایمان مرادي ایمان مرادي حکم هفتم با شانس تبصره 19

 98/12/25 98/12/1 تماشاخانه دیوار چهارم محمدمهدي سجادي ژرژ پرك ه حقوقاضاف 20

 98/12/24 98/12/1 تماشاخانه دیوار چهارم هادي حوري هادي حوري تا اون 21

 98/12/9 98/12/2 تماشاخانه شانو پیمان یاحقی -هانیه وزیرپناه هانیه وزیرپناه اي براي سه نسلدوچرخه 22

 98/12/16 98/11/24 تماشاخانه شانو زرآزاده گلچین ا زارنجیرض دکتر سایکو 23

 98/12/10 98/11/26 تماشاخانه شانو کمال عبدي اسالومیر مروژك خیاط 24



3/12/98 تماشاخانه شانو احسان کرم ویسی  نمامرد فیل 25  8/12/98  

 98/12/15 98/11/30 ایخیتماشاخانه مش کجوريمهدي صالحی کجوريمهدي صالحی زندگی روي پوست موز 26

 98/12/6 98/12/1 تماشاخانه مشایخی ملیحه دهقانی محمدحسین شکرگذار از بس که نیامدي 27

1/12/98 مشایخی تماشاخانه محمدحسین کریمی کریمی محمدحسین محرمانه 28  20/12/98  

19/11/98 ملک تماشاخانه مهدي کوشکی بن جانسون ولپن 29  22/12/98  

 98/12/15 98/10/3 تماشاخانه ملک فرید یوسفی فرید یوسفی شودرد میابتدا وا 30

 98/12/26 98/11/28 تماشاخانه هامون امیر کامران معین شاهچراغی حراج خانگی 31

 پنجاه، پنجاه 32
مرتضی  -هاله مشتاقی نیا

 کاشیاسماعیل
 98/12/25 98/11/1 تماشاخانه هیالج کاشیمرتضی اسماعیل

 98/12/8 98/11/16 تئاتر گندم بابک بیگوند الکساندر وامپلیوف ن پاژقضیه مترا 33

9/12/98 تئاتر گندم دالرام اسدي ادوکیموس تسون کیدس مسکو -آتن 34  27/12/98  

 98/12/15 98/11/15 تئاتر مستقل امیر نجفی امیر نجفی مشق شب 35

 98/12/18 98/11/13 تئاتر مستقل پرنیا شمس زادهامیر ابراهیم -پرنیا شمس است 36

 98/12/20 98/11/13 تئاتر مستقل مرتضی جلیلی دوست صبا نجاتی دریم لند 37

 98/12/29 98/12/3 خانه نمایش دا هرش آرمند هرش آرمند بریدهننه پیري و روباه دم 38

 98/12/15 98/11/29 2سالن شماره  -خانه نمایش مهرگان علی شوقیان اسالومیر مروژك مهاجران 39

 98/12/27 98/11/10 2سالن شماره  -خانه نمایش مهرگان علی رویگر علی رویگر آزمون 40

 98/12/29 98/11/20 سالن شماره یک -خانه نمایش مهرگان نژادمیکائیل شهرستانی تریسی لنس کانتیآگوست در اسیج 41

 98/12/27 98/11/10 کافه تریا -یش مهرگانخانه نما حامد رحیمی نصر محمدرضا آزادفرد-علی شعائی وامانده تهران 42

 98/12/10 98/12/1 عمارت روبرو روزبه حسینی روزبه حسینی شین -کاف -الف 43

2/12/98 روبرو عمارت شجره میالد  فقرات بی ستون 44  98/12/11 

3/12/98 لوشاتو نوفل عمارت نژادسیروس کهوري نژادسیروس کهوري مجهول 45  27/12/98  

 98/12/27 98/11/23 سالن شماره -عمارت نوفل لوشاتو سلما سالمتی سلما سالمتی امنگی 46

 98/12/15 98/12/1 2سالن شماره  -عمارت نوفل لوشاتو ابراهیم عبدي علیرضا اجلی حاد 47



 98/12/24 98/12/1 2سالن شماره  -عمارت نوفل لوشاتو حمید رحیمی یوجین اونیل یک گفتگوي عاشقانه 48

 98/12/25 98/11/19 2سالن شماره  -عمارت نوفل لوشاتو علی مقدم فلوریان زلر رپس 49

 98/12/29 98/11/23 سالن شماره یک -عمارت نوفل لوشاتو مهران امام بخش پاتریک شنلی شک 50

3/12/98 تماشاخانه شانو کوروش بهادري برناردپامرنس مرد فیل نما 51   

23/11/98 یک شماره سالن -لوشاتو نوفل عمارت زادهعبداهللا باسع زادهعباس عبداهللا 90اپراي  52  23/12/98  

26/11/98 تماشاخانه دیوار چهارم علی اتحاد علی اتحاد 366شب  53  27/12/98  

9/11/98 تئاترول-تماشاخانه سیار زادهمحمود عباس زادهمحمود عباس سرزمین من ایران 54  9/12/98  

29/11/98 شهرزاد تئاتر پردیس علی آتشانی لو گلدونیکار یک نوکر و دو ارباب 55  9/12/98  

4/12/98 شهرزاد تئاتر پردیس حسین نورعلی ندا ثابتی شک و شوك 56  28/12/98  

 98اسفند  -فرهنگسراها و سراهاي محلههاي اجراهاي سالن

 تاریخ پایان تاریخ شروع سالن اجرا کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

29/11/98 محله اباذر سراي شیرین مجتهدي  نمایشی جنگ بچه تهرونقطعات  1  29/12/98  
 98/12/8 98/11/8 سراي محله ایوانک مهدي محبی علیرضا غنچی سهم من از عاشقی 2

 98/12/15 98/8/15 سراي محله جنت آباد مرکزي فریبا منتظریان مهرداد صادقی کلینیک قمر 3
 98/12/15 98/8/22 سراي محله زرگنده میسهراب رست سهراب رستمی اره  4

 98/12/7 98/8/8 سراي محله زعفرانیه حنیف مظفري حنیف مظفري پاستیل 5
 98/12/16 98/11/16 سراي محله سپهر مرتضی شریف مرتضی شریف آقاي مجرد 6

 98/12/20 98/9/20 آبادسراي محله سعادت علیرضا سعیدي علیرضا سعیدي آالخپاتور 7
 98/12/16 98/11/16 سراي محله فدك سحر پورفرج موسويی خمسهبمجت خیالبافپلنگ  8

 98/12/23 98/11/23 سراي محله فدك مجتبی خمسه سحر پورفرج وقتی همه خوابیم 9
1/12/98 فدك محله سراي فرشته انتظاري  آي بچه جون تولدت مبارك 10  29/12/98  

 98/12/10 98/9/20 سراي محله مرزداران شرقی یريحمیدرضا جهانگ حمیدرضا جهانگیري غیرمجاز 11
 98/12/13 98/11/13 سراي محله ولنجکاحسان امیر -زادهرحیم ابراهیم مجتبی مایلی آقاي زرنگ 12



 پایدار

 کدو قلقله زن  13
جواد  -شادي پورمهدي
 ذوالفقاري

 98/12/20 98/11/27 فرهنگسراي ابن سینا سحر پورفرج

 98/12/22 98/11/22 فرهنگسراي ابن سینا عباس قاصدزاده عباس قاصدزاده  -زینب اسدي هاي جادوییکلوچه 14
 98/12/9 98/11/19 فرهنگسراي ارسباران شیما لطیفی شیما لطیفی دنیاي اسمارتیزي 15

 98/12/23 98/12/4 فرهنگسراي ارسباران مجید برومند مجید برومند جاده 16
 98/12/6 98/11/6 فرهنگسراي بهمن محسن افشار محسن افشار مطرب 17

 98/12/11 98/11/11 فرهنگسراي خاوران پريپویا شش رادزکیه نویدي نگو نمیشه 18
 98/11/30 98/11/1 فرهنگسراي رویش طارمیایرج صادقی جواد ذوالفقاري خرمشیر 20

 98/12/22 98/11/17 فرهنگسراي سرو شاهیپیمان رجب علی خاکبازان پیرمرد و ببر 21
 98/12/23 98/11/23 فرهنگسراي شفق نژادصمد حسین نژادصمد حسین ننه شهرزاد در سرزمین عجایب 22

 98/12/6 98/11/10 فرهنگسراي فردوس حمید ندیمی -امیررضا توکلی آذرکیومرث قنبري جزیره النگولیو 23
1/12/98 فردوس فرهنگسراي مجیدعلم بیگی  بره ناقال 24  23/12/98  

 98/12/5 98/11/5 فرهنگسراي ملل محمدرضا چارپایان صفیعلی شاه مرود و دردسرهاي مجازيشل 25
21/11/98 جنوبی آباد جنت محله سراي مرتضی صمدانی فرزانه روحی متري شیش و سیصد آدم حسابی 26  21/12/98  

15/12/98 فرهنگسراي بهمن پور حسن فرشاد فرشاد حسن پور غوال لو 27  15/1/99  
13/11/98 فردوس فرهنگسراي تیموري محمود محمود تیموري بارك کجاستم 28  12/12/98  
12/11/98 اندیشه  فرهنگسراي حسینی عاتکه عاتکه حسینی خورشید خانم کجایی 29  12/12/98  
12/11/98 فرهنگسراي خاتم االنبیا آزموده پدرام پدرام آزموده ببعی و گرگ آشپز 30  12/12/98  
11/11/98 زرگنده محله سراي محمد جوادقرآن کیش لوفرابراهیمینی شنل قرمزي 31  11/12/98  

  98اسفند  -ها، مراکز و مؤسسات فرهنگیها، هتلهاي مجتمعسینماها و سالناجراهاي   

 تاریخ پایان تاریخ شروع سالن اجرا کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 98/12/23 98/11/23 آمفی تئاتر امام علی (ع) ماعیلیامیر اس برداشتی آزاد عشق در سانفرانسیسکو 1

17/11/98 آمفی تئاتر مجتمع آموزشی سوده محمد بابوته صبا ملکی نامبروان 2  98/12/7 



 مریم عظیمی کهن سمیه نجفی والتر کوچولو 3
آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنري 

 پیامر اعظم
98/11/15 98/12/15 

 98/12/2 98/9/10 پردیس تئاتر زندگی سعید خاکسار سعید خاکسار آقاي بازیگر 4

3/11/98 تماشاخانه قصر یاس محسن فالح محسن فالح سوپر استار 5  98/12/3 

 98/12/16 98/8/16 تماشاخانه قصر یاس عبداهللا حسینی عبداهللا حسینی عروس هفت رنگ 6

 98/12/3 98/9/2 تماشاخانه قصر یاس عبداهللا حسینی عبداهللا حسینی عشق هاي مجازي 7

 98/12/25 98/10/25 سالن اریکه ایرانیان بهزاد محمدي بهزاد محمدي خانه سالمندان بانوان 8

 98/12/24 98/11/17 سالن انجمن خانواده ناشنوایان ایران مهدي صفار  بازي هاي بی حرف (الل بازي) 9

 98/12/2 98/10/2 سالن تئاتر روح اله مهرداد اعالیی آوا فراهانی خسیس الدوله 10

 98/12/4 98/11/4 سالن تئاتر روح اله مرتضی مقدم مهدي مهدي آبادي دختر فرنگی 11

 98/12/22 98/11/22 سالن مگامال رضا پاپی شاهرخ باقري روزي روزگاري آنتالیا 12

19/12/98 مگامال سالن زهره حسین شهریاري  قطعات نمایشی عمو بهرنگ 13  
تک اجرا در 

 دوسانس

 98/11/30 98/10/1 سالن همایش ارغوان آرمین راستگو  -مجید گلکار تاتوره اروجی گاوبندي 14

6/12/98 سالن سیمرغ محسن مظاهري محسن مظاهري پسر 15  18/12/98  

 98/12/10 98/8/10 سینما المپیک حمیدرضا طوبایی الدن عندلیب خرمگس 16

 98/12/8 98/10/10 سینما ایران امیرجعفر رضاپور ضاپورامیرجعفر ر -فرهاد نقدعلی ویولت (فرش قرمز) 17

7/11/98 سینما ایران امیرجعفر رضاپور داریو فو شاه دزد 18  7/12/98  

 98/12/10 98/8/20 سینما پیام حمیدرضا ساعتچی حمیدرضا ساعتچی ساعت خوش 19

 98/12/10 98/8/10 سینما جوان تهران مهدي خزلبانی شاهرخ باقري نژاد درباره لیلی 20

10/11/98 سینما حافظ پوریا وزیري سیدعلی موسویان فرار از زندان 21  98/12/10 

 98/12/2 98/8/19 سینما دزاشیب مختار مرادي مجتبی مایلی »میم«آقاي  22

 98/12/17 98/8/17 سینما سمرقند جمشید عسگري جمشید عسگري 2نوستالژي  23

 98/12/24 98/11/24 سینما شاهد اممجید بهن مجید بهنام کاله بردار 24

26/11/98 شاهد سینما بهنام مجید بهنام مجید هتل آسایش 25  26/12/98  



23/11/98 کورش سینما ایوب نوري فریبا مرتاض جنگل وارونه 26  29/12/98  

10/11/98 سینما کورش علی احسان کریمی کتایون بختیاري فریاد زیر خاك 27  98/12/10 

 98/12/8 98/8/8 سینما گلریز محمدرضا اسماعیلی محمدرضا اسماعیلی ضربان عشق 28

 98/12/10 98/8/8 سینما ماندانا امید مصباحی  -حامد مصباحی امید مصباحی 1400پاشا  29

 98/12/11 98/8/29 سینما میالد یاشار رازپوش جعفر رازپوش عاطل و باطل 30

 98/12/21 98/8/21 نپتون سینما مهدي شیخی خشایار پویانهاد مارمولک 31

 98/12/8 98/8/8 سینما نپتون مهدي شیخی حامد غفوري زندان به صرف میرزاقاسمی 32

 98/12/8 98/8/8 سینما نپتون مهدي شیخی مهدي شیخی شوش، مولوي، جردن 33

 98/12/8 98/8/8 سینما نپتون مهدي شیخی مهدي شیخی هاي کله پوكباجناق 34

 98/12/8 98/8/8 سینما نپتون مهدي شیخی مهدي شیخی پیت خواستگارهاي در 35

 98/12/8 98/8/8 سینما نپتون مهدي شیخی مجتبی مایلی دزدان دست و پا چلفتی 36

 98/12/13 98/11/13 سینما هنگام علی شاه صفی مرجان مروستی جنگل مهربانی 37

8/11/98 فرهنگی هنري تهران رامیر جعفر رضاپو امیرجعفر رضاپور -فرهاد نقدعلی فرش قرمز 38  8/12/98  

 98/12/17 98/8/15 کانون فرهنگی تربیتی سبحان مجید مختارپور صدف راه خدا کم شعورها 39

10/11/98 کانون فرهنگی مفتح سید مصطفی رضوي المیرا پارسا بامبو و جامبو 40  10/12/98  

 98/12/7 98/11/23 و هنري پیامبر اعظم مجتمع فرهنگی حسین فراهانی حسین فراهانی ساختمان بهار 41

 98/12/25 98/11/12 مجموعه فرهنگی تربیتی رضوان مرجان یزدانی -مژگان یزدانی مرجان یزدانی -مژگان یزدانی دلقک آرزوها و روجک شیطون 42

10/11/98 مجموعه فرهنگی چمران مهدي خزلبانی شاهرخ باقري نژاد درباره لیلی 43  10/12/98  

 98/12/16 98/8/18 مرکز نمایش ارم سبز حامد باقرزاده هدي ملکی باال قوز قوز 44

21/11/98 مرکز همایش هاي طهران رضا ریاحی رضا ریاحی عاشقی دردسر داره 45  98/12/21 

 98/12/16 98/11/16 مؤسسه فرهنگی اریکه محمدحسین داداش نیا محمدحسین داداش نیا زي زي و زو زو 46

 98/12/2 98/11/16 مؤسسه فرهنگی هنري عرفان مژگان جودکی مرتضی عبدي لقایش بخشیدنعطا را به  47

 98/12/7 98/11/7 مؤسسه هنرهاي نمایشی فرهنگ توانش احمد تیموري سپیده زینلی بدجنس هاي دست وپا چلفتی(الفکادیو) 48

 98/12/23 98/10/21 هتل فردوسی حمیدرضا غالمی حمیدرضا غالمی چند میگیري زن بگیري 49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/11/98 سینما پیام حمیدرضا ساعتچی حمیدرضا ساعتچی ساعت خوش 50  20/12/98  

16/12/98 سینما المپیک سامان طهرانی سامان طهرانی قطعات نمایشی 51  تک اجرا 

1/12/98 مرکز همایش هاي طهران نازنین پورتهرانی نازنین پورتهرانی عمو امید-قطعات نمایشی  52  15/12/98  

26/11/98 سینما دزاشیب سید هادي حسینی سید هادي حسینی عمو شادان و خاله پردیس-جنگ کودك 53  26/12/98  

5/12/98 تماشاخانه تهران سینما قیام امیرعباس نوري زاده امیرعباس نوري زاده تنها در خانه 54  5/1/99  

3/11/98 فانعر هنري فرهنگی مؤسسه علیرضا غنچی مهدي میرباقري وارونه خونه 55  3/12/98  

8/11/98 توانش فرهنگ نمایشی هنرهاي مؤسسه مصلحی مهرداد مهرداد مصلحی کدو قلقله زن 56  8/12/98  



 99هاي متقاضی در فروردین و اردیبهشت اجراي گروه

 

 محل اجرا  کارگردان نام نمایش ردیف

 تاالر هنر حسین مزینانی آکادمی موسیقی پرندگان 1

 هنر تاالر مجتبی مهدي شریف پدر شغل 2

 هنر تاالر علی یداللهی عمو نوروز 3

 هنر تاالر احمد مایل شنگول و منگول 4

 هنر تاالر حسینحسین فداي ویروس در سرزمین سالمت 5

 سنگلج تماشاخانه موسوي سیدعظیم حیاط خانم حشمت السلطنه 6

 سنگلج تماشاخانه کاوه مهدوي کمدي زا 7
 سنگلج تماشاخانه بیگیداود فتحعلی گبرو یک قرص نان حدیث و 8

 قشقایی -شهر تئاتر الهام شعبانی به وقت تهران 9

 اصلی-شهر تئاتر پورشهاب حسین گالیله 10

 چهارسو-شهر تئاتر حسین کیانی محکمه بر سر.. 11

 سایه-شهر تئاتر نگین ضیایی مرفی 12
 سایه-شهر رتئات صحرا رمضانیان وازریک مرده است 13

 قشقایی-شهر تئاتر علی شمس احتماالت 14

 

 

 

 



 محل اجرا  کارگردان نام نمایش ردیف

 شهرزاد مهی کریمی  ا ي کلیپس نقره  1
 شهرزاد اشکان صادقی پیوند خونی (گروه خونی)  2
 شهرزاد شاهین بامداد سفید برفی 3
 شهرزاد نیما صمدي آسمانی 4
 سالن شانو ي بادآنقی علی آکواریوم 5
 سالن شانو الدین صادقیقطب آیینه ي آنتیگون 6
 سالن شانو محمد مهدي رضائیان آقاي اشمیت کیه 7
 مهرگان یوسف محمدي  پدر  8
 مهرگان شیوا شجاعی  203سوئیت  9

 مهرگان علیرضا سلیمانی شازده کوچولو 10
 آرمین جباره اصل پزشک نازنین 11

 علیرضا حافظی 
 ارمدیوار چه

 سالن دا مصطفی کزازي واجد شرایط  12
 سالن آژمان (سه نقطه) محمدرضا رحیمی  زوزه سگ 13
 (سالن مشایخی)تئاتر مان  امیرحسین ودادي پیتر رو بکش  14
 فرهنگسراي نیاوران علی شاه صفی  جنگل مهربان (کودك) 15
 تماشاخانه تهران (امیرعباس نوري زاده) خور مرده 16
 کانون رضوان (مجتبی مهدي) غ کوچولو درو 17
 سراي محله شهرآرا علیرضا صفري هاالنتوري 18
 آژمان  علی برجی  عروسی خون 19
 تئاترمان (سالن مشایخی) محمد محب الهی  جسدهاي پستی 20
 سالن سپند  سمیرا طباطبایی  توپاز  21
 شهرزاد  حامد ابوالحسنی سن مارکو 22
 سالن دا زایی امیدمیر فراسو  23
 دیوار چهارم  بهنام شریفی  هیپوکسی  24
 سالن گندم  علی روح نواز  قصه هاي ناتمام شد  25



 شانو شهرزاد حسنی  تلخند، استخوان 26
 جوانمرد نصیر ملکی جو  کوکاکوال 27

 

 

 محل اجرا  کارگردان نام نمایش ردیف

 ملل  سیروس مهدي پور  موشی و شیر دندان  1
 رودکی  فاطمه غالمی  ریدخت پ 2
 پردیس تئاتر تهران مجتبی اژدري غول چراغ نفتی  3
 ارسباران صادق افشار  آي بچه جون تولدت مبارك  4
 امام علی  آتنا محمدي شکار بزرگ شنبه 5
 سراي محله ولنجک نسرین حنجري یه گوله ماه نقره اي  6
 مرزدارانسراي محله  امیر قاسمی  مهمانی خاله خرسه 7
 امام علی  علیرضا تراشلو هوشی لند 8
 سراي محله شهران عباس قاصدزاده شاهزاده لبخند  9

 رودکی  حسین چراغی  شکفتن زندگی  10
 گلستان ابوالفضل رحیم زاده من که نمی ترسم 11
 نیاوران  سجاد آقابابایی یوکایدي  12
 اریکه  مهسا خلیل زاده  االغ عنکبوتی  13
 گلستان سارا اسماعیلی  داستان جنگل  14
 طهران مینا محمدي فر  فلفلی و تخم مرغ طال  15
 جم سنتر  مصطفی فرخی یزدي  قصه قهرمانان جنگل  16
 محراب  وحید شاهینی  باباکرم 17

 

 



 

 

 98داراي مجوز در اسفند  هايسرگرمی

 

 اجراکننده نام نمایش ردیف

 ناصر خلیل زاده (فارانوس) ردستی )هاي نمایشی (شعبده و تبازي 1
 پور جواد کرمی هاي نمایشی (شعبده و تردستی )بازي 2

 محمدعلی وطن خواه  خوانی تقلید و فکاهی 3

 مجید حبیبی (فارانوس) هاي نمایشی (شعبده و تردستی)بازي 4

 مد جعفر رضائی مح هاي نمایشی (شعبده و تردستی)بازي 5

 ایرانی  محمود تقلید صدا  6
 محمد رضا اوژنی  ژانگولر و بازي با حیوانات اهلی  7

 سلیمان تروند تقلید صدا  8

 ابراهیم ملکی هاي نمایشی (شعبده و تردستی) بازي 9

 محمد احمدیاري  هاي نمایشی (شعبده و تردستی)بازي 10

 حسین حوري پروین خوانی تقلید و فکاهی 11

 نیا محسن خردمند و تردستی) هاي نمایشی (شعبدهبازي 12
 حسن ریوندي  تقلید صدا  13

 یحیی شاهرخ وفائی سید تقلید و فکاهی خوانی  14

 حمید ماهی صفت  تقلید صدا و لطیفه گوئی  15



 انصار قلی زاده  تقلید و فکاهی خوانی  16

 محمد محمدي  بازیهاي نمایشی (شعبده و تردستی )  17
 هرانی سامان ط تقلید صدا  18

 رضا قلی زاده  تقلید و فکاهی خوانی  19

 احمد آگنج بازیهاي نمایشی (شعبده و تردستی) 20

 بهروز کریمی  بازیهاي نمایشی (شعبده و تردستی) 21

 محمد قلی نژاد بازیهاي نمایشی (شعبده و تردستی) 22
علی رضا مسلمی ده  تقلید صدا  23

 رئیسی 

 ه محمدرضا ذری تقلید صدا  24

 آرمان طالبی  اکروبات  25

 علی صبري  اکروبات  26

 فرید محمدي  اکروبات  27
 سعید فتحی  تقلید صدا  28

 یوسف کرمی  تقلید صدا 29

 اکبر یگانه  هاي نمایشی (شعبده و تردستی)بازي 30

 


