
 ای مخاطب بزرگسال   ھای حرفهنمایش

 مرکز تھران  -مجموعه تئاتر شھر

نویسنده/  نام نمایش
 مترجم  

دوره  مکان  کارگردان 
 اجرا 

 ھانشانه

ازدواج آقای «
 » پیسیسیمی

فردریش 
دورنمات/ 

حمید 
 سمندریان 

احسان 
 پیشه فالحت

سالن 
 اصلی 

دی  ۱۴از 
 ۱۴تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

مونولوگ 
خوان آوازه«

ھای خیابان
 » منھتن

میکائیل  نیما مھر 
 شھرستانی 

سالن 
 چھارسو 

دی  ۱۹از 
 ۱۸تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

ساموئل بکت/  » در انتظار گودو«
اکبر علی

 علیزاد 

سالن  حسام لک 
 قشقایی 

دی  ۱۸از 
 ۱۸تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

سیدعلی  محمد یعقوبی  » ماه در آب«
 ھاشمی 

سالن 
 قشقایی 

دی  ۱۸از 
 ۱۸تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

سالن  جواد عاطفه  جواد عاطفه  » برفک«مونولوگ 
 سایه 

دی  ۱۹از 
 ۱۹تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

سالن  سامان ارسطو سامان ارسطو  » کالبدشکافی«
 سایه 

دی  ۱۹از 
 ۱۸تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

 

 

 جنوب تھران  -سنگلج

نویسنده/  نام نمایش 
 مترجم 

 ھا نشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان 

شاه آباس، «
 »مکتب تبریز

دی تا  ۳۰از  سنگلج  حسین نوشیر  حسین نوشیر 
 بھمن  ۲۰

 تئاتر معیار

 

 

 



 مرکز تھران  -تاالر وحدت

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
خانه برناردا «

 » آلبا
فدریکو گارسیا 
لورکا/ احمد 

 شاملو

آذر تا  ۱۴از  تاالر وحدت  علی رفیعی
 بھمن  ۱۷

 تئاتر معیار 

 

 

 

 مرکز تھران  -ھنرمندانتماشاخانه ایرانشھر و خانه 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
وقتی «

خروس غلط 
 » خواندمی

سالن استاد  علی شمس  علی شمس 
 -سمندریان

تماشاخانه 
 ایرانشھر 

دی  ۲۴از 
 ۲۳تا 

 بھمن 

 تئاتر معیار 

 بلنک، کایجس » تبرئه«
 کیار

 /جنسون
منیژه 

 محامدی 

منیژه 
 محامدی 

سالن استاد 
 -سمندریان

تماشاخانه 
 ایرانشھر 

دی  ۲۴از 
 ۲۲تا 

 بھمن 

 تئاتر معیار 

ژان ژنه/ مدیا  » ھاکلفت«
 کاشیگر 

 -خانه ھنرمندان دریا دریایی 
سالن استاد 

 انتظامی 

دی  ۲۷از 
 ۱۸تا 

 بھمن 

 تئاتر معیار 

شاباش «
 »خوان

محمد 
 شیر چرم

غالمرضا 
 عربی 

 -خانه ھنرمندان
سالن استاد 

 انتظامی 

دی  ۲۷از 
 ۱۸تا 

 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

 

 

 مرکز تھران  -تئاتر مولوی

 ھا نشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده نام نمایش 
 ۱۸از اول تا  سالن کوچک  فر بھداد بلیغ فر بھداد بلیغ » زاویه«

 بھمن 
 تئاتر معیار 

سعدی  »تابستان«
 عبد محمدی

سعدی 
 عبد محمدی

 ۱۸دی  ۲۵از  سالن اصلی 
 بھمن 

 تئاتر معیار 



حامد  » دانتون«
 اصغرزاده/ 

 براساس
 هنامشینما
 »دانتون مرگ«

 گئورگ هنوشت
 و بوشنر

 »دانتون«
 رومن هنوشت
 روالن

از دوم تا  پالتو تمرین  حامد اصغرزاده 
ھجدھم 

 بھمن
  

 تئاتر معیار 

از پنجم تا  سالن اصلی  پدرام صمدی  پدرام صمدی  » اقلیت«
ھجدھم 

 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

  مرکز تھران  -خانه نمایش -اداره تئاتر

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان   نویسنده نام نمایش 
 دهیسپ »الیدنشیکانف«

 نژادتراشگل
 دهیسپ
 نژاد،تراشگل

 یقصر محسن

دی تا  ۲۳از  خانه نمایش 
 بھمن  ۱۹

 تئاتر معیار 

خیر بهشب«
 » مادر

مارشا نورمن/ 
 حمید احیاء 

 ،یرض کایمل
 یاقوتی مانیپ

دی تا  ۲۳از  خانه نمایش 
 بھمن  ۱۹

 تئاتر معیار 

شھر تنھایی «
 » من

حسن  نوشین تبریزی 
 عسگری 

 ۲۴از اول تا  خانه نمایش
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

  مرکز تھران  -تاالر حافظ

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان نویسنده  نام نمایش 
موی سیاه «

خرس 
 » زخمی

جابر رمضانی، 
 پیام سعیدی 

از ششم تا  تاالر حافظ  جابر رمضانی 
 بھمن  ۱۹

 تئاتر معیار 

 

 

  مرکز تھران  -حوزه ھنری

 ھا نشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
سقوط 

 اضطراری 
سیدعلی 
 موسویان 

سیدعلی 
 موسویان 

تماشاخانه 
 مھر 

دی تا  ۲۸از 
 بھمن  ۱۹

 تئاتر معیار 

 تئاتر معیار از ھفتم تا تماشاخانه  یصابر نرگس یجعفریمصطفدالرام «



 نرگس ،یخوزان » ناآرام
 یصابر

 بھمن  ۲۶ ماه 

 

 

 

  مرکز تھران  -تاالر محراب

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
ھفت «

 »خواب
شھناز 

 روستایی
از نھم دی تا  سالن اصلی  سامان تیرانداز 

 اسفند  ۲۹
 تئاتر معیار 

 

 

  مرکز تھران  -نوفل لوشاتو

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
 محمدرضا » شوبیل«

 قلمُبر
 محمدرضا

 قلمُبر
از اول بھمن تا   ۱سالن 

 ھشتم اسفند  
 تئاتر معیار 

 کومسیپوبل«
 »مپفونگیبش

دی تا  ۲۷از   ۱سالن  امیر اخوان  امیر اخوان 
 بھمن  ۱۸

 تئاتر معیار 

ھزار و یک «
 » تو

دی تا  ۱۳از  ۱سالن  السا فیروزآذر  السا فیروزآذر 
 بھمن  ۱۵

 تئاتر معیار 

آینه «مونولوگ 
 » برعکس

 ۱۸از اول تا  ۲سالن  علی ھادیپور ایمان خداترس 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

پرواز بر فراز «
 » آشیانه فاخته

محمد امین کن کیسی 
 رضایی

 ۱۷از اول تا   ۲سالن 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

 

 

 مرکز تھران    -تماشاخانه ملک (شریعتی)

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
 بھاروند، رضا » زھرماری«

 یسلگ احمد
تماشاخانه  علی احمدی 

 ملک 
 ۲۴از اول تا 

 بھمن 
 تئاتر معیار 

 

 



 

 مرکز تھران   -خارک) -(انقالبمھرگان 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
پس از برخورد «

جسم سخت 
 » به سر

سجاد 
 داغستانی 

سجاد 
 داغستانی 

سالن شماره 
۱  

از سوم آذر تا 
بھمن  ۱۳

(فقط روزھای 
شنبه اجرا 

 شود) می

 تئاتر معیار 

سجاد  »خوابمردگی«
 داغستانی 

فرھنگ 
 روشنی 

سالن شماره 
۱ 

دی تا  ۲۲از 
بھمن  ۲۷

(فقط روزھای 
شنبه اجرا 

 شود)می

 تئاتر معیار

 ایپور » سلول«
 ،یگلستان
 محسن

 پوریزرآباد

 محسن
 پور یزرآباد

سالن شماره 
۱ 

دی تا  ۲۳از 
 بھمن  ۲۷

 تئاتر معیار

آلبر کامو/  سوءتفاھم 
خشایار 
 دیھیمی 

شیوا 
 شجاعی 

سالن شماره 
۲  

دی تا  ۲۷از 
 بھمن  ۱۴

 تئاتر معیار

چه کسی «
 »شلیک کرد؟

سالن شماره  سعید ھنرآموز آرام محضری
۱ 

 ۱۷از اول تا 
 بھمن

 تئاتر معیار

 

 

 

  مرکز تھران  -تئاتر مستقل تھران

 ھانشانه زمان  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
 ررضایام »تابستانیب«

 یکوھستان
 ررضایام

 یکوھستان
تئاتر مستقل 

 تھران
 ۳۰تا  ۱۵از 

 بھمن 
 تئاتر معیار

 

 

 

 

 



 مرکز تھران    -تماشاخانه ایران تماشا (میدان فردوسی)

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
آنتوان  » خواستگاری«

چخوف/ 
اجرا به 

زبان 
 انگلیسی 

شاھین 
 رمضانی 

تماشاخانه 
 تماشا ایران

از ششم تا بیستم 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 دیجمش » تکرار«
 انیخان

 یعل
 یمراد

تماشاخانه 
 تماشاایران

 تئاتر معیار بھمن  ۲۳از ھشت تا 

 مسعود »دیپارانوئ«
 یتراب

 یعل
 پورفرزانه

تماشاخانه 
 تماشاایران

 تئاتر معیار بھمن ۲۱از ھفت تا 

 

 

 مرکز تھران   -(چھارراه ولیعصر)عمارت روبرو 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان نویسنده  نام نمایش
 پرفورمنس«

 خون،( یجان
 ک،یچل
 » )عتیطب

 یمصطف
 انیلعل

 یمصطف
 انیلعل

 ۲۱ تا ۱۴از  عمارت روبرو 
  بھمن

تئاتر 
 ترکیبی 

نگارش  »یھذلول«
 گروھی 

 ۱۳از اول تا  عمارت روبرو  علی کارگری
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

 

 مرکز تھران   -(چھارراه ولیعصر)تماشاخانه مشایخی 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
 کی اعتراف،«

 »یخوانبرگمان
تماشاخانه  ینراق رضایعل ینراق رضایعل

 مشایخی 
 ۲۴از اول تا 

 بھمن 
 تئاتر معیار 

مونولوگ 
 » نویسنامه«

آلن بنت/ 
بھاره 

 جھاندوست

تماشاخانه  فرجاد ساکی 
 مشایخی 

 ۲۱از اول تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

 

 

 



 مرکز تھران   -(بلوار کشاورز)تماشاخانه سه نقطه 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

 یکاودرون«
 بازدم چند

 »ینوشتار

سالن خسرو  یفیشر بھنام یفیشر بھنام
 شکیبایی

 ۱۸از ھفت تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

  شمال تھران  -فرھنگسرای نیاوران

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

سیاه و «
 » سیندرال

دی تا  ۲۶از  سالن گوشه  گلرخ میالنی  فرھاد نقدعلی 
 بھمن  ۲۲

 آیینی 

 

 مرکز تھران   -(وصال شیرازی) تماشاخانه شانو

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

کافکا با من «
 » سخن بگو

الدین قطب
 صادقی 

الدین قطب
 صادقی 

تماشاخانه 
 شانو 

از ششم دی 
 بھمن  ۲۵تا 

 تئاتر معیار

 یماورا«
 »بنفش

تماشاخانه  ییلوا محمد ییلوا محمد
 شانو

 ۱۸از نھم تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

 

 مرکز تھران   -پردیس تئاتر شھرزاد

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش

روزی «
 » روزگاری بندر

علیرضا  علیرضا سلوکی 
 سلوکی

پردیس تئاتر 
 شھرزاد 

 ۱۵از اول تا 
 بھمن

 تئاتر معیار

آلبر کامو/  » سوتفاھم«
 خشایار دیھیمی

پردیس تئاتر  ایمان فتاحی 
 شھرزاد 

 ۱۶از پنج تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

بدون «
 » تماشاگر

ابوالفضل 
 کاھانی 

پردیس تئاتر  امیر اخوین 
 شھرزاد 

از اول تا پایان 
 بھمن 

 تئاتر معیار

گذر لوطی «
 » ھاشم

 ابوالفضل
 یخانیعلیحاج

حسین 
 تبریزی 

پردیس تئاتر 
 شھرزاد 

از اول بھمن 
 تا اول اسفند  

 تئاتر معیار

آی مده«
 » مدارسن

 /ويسده آنكا
 مھدى

 احمد بجستانى،
 ساعتچیان

 بورژين
 عبدالرزاقى

پردیس تئاتر 
 شھرزاد

 بھمن ۱۱از 
  اسفند ۲۴ تا

 پنجشنبه ھر
 جمعه و

 تئاتر معیار

 



 مرکز تھران   -(میدان فلسطین)تماشاخانه دیوار چھارم 

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

مونولوگ 
 پابرھنه،«

 یقلب لخت،
 مشت در
 باکاروان(

  )سوخته

علیرضا 
 جاللی کوشک

علیرضا 
 جاللی کوشک

تماشاخانه 
 دیوار چھارم 

 ۱۶از اول تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

مسعود  » برزخ«
 نژاد ھاشمی

تماشاخانه  مسعود طیبی 
 دیوار چھارم 

 ۲۰از اول تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

تماشاخانه  آرش سنجابی  آرش سنجابی  » مرگ فیدل«
 دیوار چھارم 

 ۳۰از اول تا 
 بھمن

 تئاتر معیار

 

 مرکز تھران   -تماشاخانه سپند (کریمخان)

 ھانشانه دوره اجرا مکان کارگردان نویسنده نام نمایش

سالن شماره  یاحمد اریمھ یاحمد اریمھ »َضن«
 یک 

 ۱۸از اول تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 ھامون یواحد ونوشه » صف«
 اریھوش

سالن شماره 
 یک 

 ۱۸از چھار تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

 

 مرکز تھران   -)آذر شانزده کینیکل ساختمانتاالر ناصرخسرو (

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

راز اتاق «
 » آرزو

مینو  داوود کیانیان 
 بحری سعادتمند

تاالر 
 ناصرخسرو 

 ۱۸از اول تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

 

 غرب تھران   -برج آزادی

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

 در نهیتھم«
 خوانھفت
 » رستم

کیاوش 
 طلب زارع

 ۲۴از اول تا  برج آزادی  محمد رئیسی 
 بھمن 

 موزیکال 

 



 مرکز تھران   -تماشاخانه سرو (طالقانی)

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

 زندان ماخ،«
 »بیابوغر

 حامد
 یاسالم

تماشاخانه  آزاد آماندا
 سرو 

 ۱۷از ھفتم تا 
 بھمن 

 تئاتر معیار 

 

 شمال تھران  -فرھنگسرای ارسباران (سیدخندان)

 ھانشانه دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 

 انکار بر آه«
 »ماه

 یدعلیس
 انیموسو

 یمھد
 یلیاسماع

فرھنگسرای 
 ارسباران 

 ۲۰تا  ۱۳از 
 بھمن 

 تئاتر معیار

 

 

 ای مخاطب کودک و نوجوان  ھای حرفهنمایش

 مرکز تھران  -تاالر ھنر

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
 و شاھزاده«

 »خرس
 بھمن و اسفند  تاالر ھنر  یعبقر ماندانا یعبقر ماندانا

 

  مرکز تھران  -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
راز «گیم تئاتر 

 » گنجور
ھانی  گروه طراحان 

حسینی، 
 مرضیه نادری

از نھم دی تا  سالن بوستان 
 بھمن  ۳۰

 هیھد«
  »زیاسرارآم

  و اسفند  بھمن سالن گلستان  یوسفی ثمیم شاملو آتسا

 

  جنوب تھران  -خاوران -پردیس تئاتر تھران (تئاتر کودک و نوجوان)

 زمان  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
قصه سیبی «

که نصف 
 »نشد

سالن استاد  علی طربی  مجتبی مھدی 
 محمد 

   بھمن و اسفند 

 استاد سالن یپرشش ایوپ یعبقر ماندانا » خپلک«
 یخیمشا

 بھمن و اسفند 

 



  شمال تھران  -پاسداران -کانون سبحان

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
کودک چوپان «

و چوب 
 »جادویی

محمد حسین 
 نیاداداش

محمد حسین 
 نیاداداش

  دی و بھمن  کانون سبحان 

بپَِر شماره «
۲ « 

محمد حسین 
 نیاداداش

محمد حسین 
 نیاداداش

 دی و بھمن  کانون سبحان

 

 

  مرکز تھران  -طالقانی -تماشاخانه سرو

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
مش مش «

 » قلی خان
تماشاخانه  ناصر آویژه  گیتا داوودی 

 سرو 
 -از دوم بھمن

ھا ویژه صبح
 مدارس 

 

 

  غرب تھران  -احمدآل خیابان جالل -سرای محله مرزداران

 زمان  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
دردسر «

 » ھابازیاسباب
ماندانا 
 عبقری 

میثم 
 میثاقی 

سرای 
محله 

 مرزداران 

بھمن (فقط  ۱۸دی تا  ۲۵
شنبه، روزھای سه

شنبه و چھارشنبه، پنج
 جمعه)

 

 

  شرق تھران  -پارک فدک -خانه فرھنگ فدک

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
من شنگول و «

منگول 
 » نیستم

حسین 
 حسین فدایی

مجتبی 
 خمسه 

خانه فرھنگ 
 فدک 

 دی و بھمن 

 

 

 



 مرکز تھران  -آبادیوسف -فرھنگسرای شفق

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
حسنی و «

جوجه 
 » دایناسور

فرھنگسرای  مھرداد نظری  مھرداد نظری 
 شفق 

از ھفتم آذر تا 
بھمن (فقط  ۲۴

روزھای 
چھارشنبه تا 

 جمعه)
 

 

 غرب تھران  -بعد از پل حکیم -هللا کاشانیبزرگراه آیت -خانه فرھنگ نور

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
شاھزاده «

 » اژدھا
 آتسا شاملو

 
راحله 

 آبادیشمس
خانه فرھنگ 

 نور 
 دی و بھمن 

زمین «
 »مھربانی

ھومن  پریوش کامیار
 نژادحسین

خانه فرھنگ 
 نور 

 دی و بھمن 

 

 

 غرب تھران  -تئاتر دھکده المپیکسینما 

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده نام نمایش 
رابینسون «

 » خرگوشه
عباس 

 قاصدزاده 
عباس 

 قاصدزاده
سینما تئاتر 
 دھکده المپیک

دی و بھمن 
(این نمایش 
تنھا روزھای 
پنجشنبه و 
جمعه اجرا 

  شود)می
 

 

 غرب تھران  -فرھنگسرای ابن سینا

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
پاھای خانم «

 » ھزارپا
ندا 

 باباییحاجی
مھدی 

 خجستگی 
فرھنگسرای 

 ابن سینا 
  دی و بھمن 

 

 



   شمال تھران  -بوستان قیطریه -فرھنگسرای ملل

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
ننه سرما و «

 » لباس بھار
حسین 

 حسین فدایی
فاطمه 

 سیدطالبی 
فرھنگسرای 

 ملل 
 دی و بھمن 

  
 ،یعسگر میمر »دردونه«

 دیمج
 یگیبعلم

 دیمج
 یگیبعلم

فرھنگسرای 
 ملل

 بھمن و اسفند 

 

 غرب تھران  -گیشا -کانون فرھنگی تربیتی امام خمینی

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
گلپونه و چھار «

 »آرزو
کانون فرھنگی  عصریرضا  رضا عصری 

و تربیتی امام 
 خمینی

 دی و بھمن 

 

 

 شرق تھران -محله تھرانپارس -خانه تئاتر توانش

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
قول می دم «

 » بزرگ نشم
اکبر علی

 پوررسول
خانه تئاتر  نرگس اصغری

 توانش 
 دی و بھمن 

 

 

 مرکز تھران  -خیابان فردوسی -تماشاخانه ایران تماشا

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
موش + «

 »گربه
یاد زنده

 حسن حامد 
تماشاخانه  زری طالبی 

 ایران تماشا 
۱۱،۱۲،۱۸،۱۹،۲۵،۲۶ 

 ماه بھمن
 

 

 تھران مرکز  -شریعتی -سینما ایران

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش
 جنگل«

 »پرماجرا
 مھرداد

 شیکقرآن
 مھرداد

 شیکقرآن
 بھمن و اسفند سینما ایران 

 



 شمال تھران  -فرھنگسرای نیاوران

 دوره اجرا  مکان  کارگردان  نویسنده  نام نمایش 
 تاج قصه«

 و خاله ،عروس
 »خروس

 محمدرضا
 یکوھستان

فرھنگسرای  یریام دیمج
 نیاوران 

 دی و بھمن 

 

  


