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 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

 اردیبهشت 92 ی نخستیندهه -انقالبیون  کاوه کاظمی های آرانپروژه ، ورودي حياط5لوشاتو، کوچه لوالگر،پالک خيابان نوفل

  82پلتفرم  92خيابان انقالب، دروازه دولت، خيابان خاقانی، پالک
Marching Cubes 

 های پیماکعبم
 اردیبهشت 92

 غزاله اخوان ثمر 7گالری  2خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 
نمایشگاه نقاشی های غزاله 

 اخوان
 اردیبهشت 92

 اردیبهشت 92 رسدنوری که از دور می الهام یزدانيان گالری اُ 64پالک  اللهی(، کوچه خسرو،خيابان ویال )نجات

خيابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وي کوچه 

 69خاکزاد پالک 
 اردیبهشت 92 پیروزی سزان رضا رزم گالری آتبین

خيابان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه 

 9، زنگ6سوسن، پالک
 رامين اعتمادیبزرگ گالری دنا

از مجموعه »من هنرمندم 

 «اسناد تاریخى
 اردیبهشت 92

هبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه خيابان سپ

 9، زنگ6سوسن، پالک
 گالری دنا

پور، سوده جبلی، محدثه جودکی، فاطمه زارع، شهرزاد اکبري، مریم حسن

 فرد، محيا نظريهومان صيرفی، نرگس صيدي، محمد کسایی
 اردیبهشت 92 بیداری، تمام سهم من از تو !

 اردیبهشت 92 ب -الف  سولماز توحيدلو گالری سیحون 11خيابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

 الهام فاطمی گالری گلستان 46خيابان دروس، خيابان کماسایی، پالک 
نمایشگاه نقاشی الهام 

 فاطمی
 اردیبهشت 92

خيابان مطهري ، خيابان ميرعماد ، کوچه دوازدهم 

 11،پالک
 گالری ویستا

ابوالفضل شاهی ،زهرا ابراهيمی ،ایرج اسکندري ،ندا اعظمی ،فریدون اميدي 

ابراهيمی ،مسعود باباخانی ،الدن بروجردي ،حميد جعفري شکيب ،ثميال امير

زاده ،بهنام دي حسينی ،ستاره حسينی ،همایون سليمی ،رضوان صادق،مه

کامرانی ،سرمه عرب ،کتایون گلستانيان ،نوید عطروش ،ندا غيوري ،گيزال وارگا 

 سينایی

 اردیبهشت 92 یندنقش



 اردیبهشت 92 دیستوپیا داریوش حسينی گالری اِمکان 77تير ، کوچه آقامحمدي، پالک ميدان هفت

اتوبان ستاري بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 109واحد4ایریک سنتر جنوبی طبقه
 اردیبهشت 92 طبیعت بکر بردیا مولوي گالری آیریک

 اردیبهشت 92 گوى دیدارىویک گفت منوچهر یکتایی، ليلی متين دفتري 8گالری دستان + 29خيابان فرشته، پالک 

بارغربی )جنوبی(، ميرداماد، نرسيده به شریعتی، رود

 97کوچه کاووسی، پالک 
 اردیبهشت 92 نمایشگاه بابک گِرمچی بابک گرمچی گالری شَلمان

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمی شمالی.کوچه 

 12امير نوري.پالک 
 عطااهلل ذینوري گالری شکوه

نمایشگاه آبرنگ استاد 

 نوریعطااهلل ذی
 اردیبهشت 92

تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر، ضلع 

، 4شهر،شماره بست نيکوغربی پارک هنرمندان، بن

 طبقه همکف

 اردیبهشت 92 بان -مهر  فردحميد طلوعی گالری هپتا

خيابان آفریقا، انتهاي خيابان گلفام، سمت راست، بن 

 4بست امينی، پالک 
 اردیبهشت 92 زمین است پوریا نهایی نگارخانه الهه

خيابان شریعتی،پل رومی،خيابان شریفی منش،نبش 

 9،واحد97کوچه الدن پالک
 اردیبهشت 92 یادی از استاد رضا مافی رضا مافی باراننگارخانه ترانه

 نگارخانه کبیری 40خيابان دیباجی جنوبی، باالتراز پارک ارغوان، پالک 
ی، نازي رضازاده، مریم ليلی طهرانی ، ناهيد مهدیخانی، معصومه قربان دولت

 کبيري، مونا محسن رجایی، مبين ميرزاهاشمی
 اردیبهشت 92 ایران ، سرزمین هنر کهن

خيابان کریم خان زند، خيابان شهيد عضدي) آبان 

 42جنوبی(، شماره 
 نگارخانه مهروا

پور ،مهرنوش سنقري ،مهرداد عمرانی ،عليرضا چليپا ،بهار حمزهایليا تهمتنی 

،روزبه گزرسه ،زهرا محمدي ،عطا محمدي ،ندا مرادي نظري ،ماهان مومنی 

 وا یغمایی،شی

 اردیبهشت 92 کاآلرت

قيطریه، ضلع جنوبی پارک، خيابان روشنایی، کوچه 

 ، زنگ سوم44دالرارم، پالک 
 اردیبهشت 92 ی زندگیدایره فرمحسن اعتمادي نگارخانه نگر

خيابان پاسداران، مقابل پارک نياوران، فرهنگسراي 

 نياوران

گالری فرهنگسرای 

 نیاوران دو
 محمدحسن )کيا( مومنی

نمایشگاه اسکیس بناهای 

 تاریخی ایران
 اردیبهشت 40

  


