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تاریخ

عنوان

هنرمند

نام گالری

آدرس

 3آذر

سياه چالههای زمينی

حميد هادینژاد

گالری ثالث

كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨

 3آذر

طراحیهای رضی رضوی

رضی رضوی

گالری ثالث

كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨

 3آذر

بابک اطمينانی ،مروری بر آثار

بابک اطمينانی

بنياد الجوردی

 3آذر

نمايشگاه آثار اكرم افضلی

اكرم افضلی

گالری 26

 3آذر

ذهن سبز

مريم (صدف) كباری

گالری سايه

،كوچه آقاخانی ،پالک3

 3آذر

نقاشیهای الهه عروضی بصيری

الهه عروضی بصيری

گالری سيحون

خيابان وزراء ،كوچه چهارم ،شماره ١١

 3آذر

شهروند

حميد مهدوی

نگارخانه چهار

 3آذر

كابوسهای شيرين

حميد جبلی

گالری آتبين

خيابان كريمخان ،خيابان نجاتالهی(ويال)،خيابان
سپندشرقی ،پالک ،20ساختمان 32
فرمانيه شرقی ،خيابان سلمانپور ظهير،شماره
،26واحد 3
نياوران،خيابان جمشيديه (فيضيه) ،خيابان اميدوار

شريعتی،نرسيده به پل سيدخندان،كوچه
اشراقی،شماره ٤
خيابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وی كوچه
خاكزاد پالک ٤2

سعادت آباد ،خيابان عالمه شمالی ،خيابان  ١٨شرقی،
 3آذر

ضربه دوازدهم

بابک حقی

گالری مژده

 3آذر

محدودهی امن

حامد صحيحی

گالری طراحان آزاد

پالک ،27زنگ يک
خيابان وليعصر (عج) ،خيابان فتحی شقاقی ،ميدان
سلماس،پالک5

سارا جمالی رئوفی ،مونا زند ،ساميه شاهچراغی ،سميره عبدی،
غزاله عرفانی ،مهسا كريمی ،مرجان نعمتی ،زهرا نوايی ،الهام
تهران ،خيابان دركه ،خيابان احمدپور ،پالک 60

 3آذر

روی ديگر

يزدانيان

گالری بُن

 3آذر

نگاه خيال

پديده دهداری

نگارخانه شيث

 3آذر

نگارههای رنگی

طناز ميركريمی

نگارخانه شميده

 3آذر

ديالکتيک رنگ

بهار بينش

نگارخانه نگر

دالرارم ،پالک  ،33زنگ سوم

 3آذر

سری قايقها

افشان دانشور

گالری زيرزمين دستان

خيابان فرشته ،خيابان بيدار ،پالک 6

 3آذر

هرجا كه اينجا نيست

جاللالدين مشمولی

گالری هپتا طبقه 2

 3آذر

جعبه تاريک

نجمه كزازی

گالری هپتا

چهارراه وليعصر  ،ضلع جنوبی پارک دانشجو كوچه
شيرزاد شرقی نگارخانه شيث
ميرداماد،ميدان مادر،خيابان شهيد سنجابی(بهروز
سابق)،بن بست يکم،پالک،٨طبقه اول،واحد١2
قيطريه ،ضلع جنوبی پارک ،خيابان روشنايی ،كوچه

تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر ،ضلع
غربی پارک هنرمندان ،بنبست نيکوشهر،شماره ،3
طبقه دوم
تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر ،ضلع
غربی پارک هنرمندان ،بنبست نيکوشهر،شماره ،3

آيدا اميرمراديان ملحمی ،مريم حسينی ،اولدوز ضميری،

طبقه همکف
خيابان دكترحسينفاطمی ،ابتدای خيابانوليعصر

 3آذر

نمايشگاه گروهی پارچه سازی

گيتيکا شارما ،سولماز عبديان

گالری ژينوس

 3آذر

نقشهايی بهراه زيستن

نگار بیريا

نگارخانه آتشزاد

 3آذر

سپيدهدمان

مجتبی حجازی

نگارخانه مينا

،پالک ، 2١طبقه اول
خيابان وليعـصر ،نرسيـده به ميـدان ونک ،خيابان
عباسپـور ( توانيــر ) شمـالـی ،بعـد از پـل همت،
پـالک 23
خيابان پاسداران ،گلستان دوم (فالح زاده) شماره

١20
خيابان كريم خان زند -خيابان حسينی – كوچه
 3آذر

خيال فيروزهای

فيروزه بختياری

گالری فردا

 6اسفند

سی و سه

احمد وكيلی

گالری ساربان

 3آذر

دوازدهمين سالگرد مرتضی مميز

مرتضی مميز

گالری خانههنرمندان

 3آذر

رز و زنگار

رضا نصرتی

گالری ساربان

 ٤آذر

پرفورمنس كاليگرافی ايرانی

داوود اكبری

نگارخانه بهنام دهشپور

اعرابی -6پالک  – 2طبقه دوم
خيابان سهروردی شمالی ،خيابان هويزه غربی ،نبش
شهيد يوسفی ،پالک  ،١30طبقه اول
خيابان طالقانی ،خيابان موسوی شمالی(فرصت) ،ضلع
جنوبی باغ هنر،خانهی هنرمندان ايران
خيابان سهروردی شمالی ،خيابان هويزه غربی ،نبش
شهيد يوسفی ،پالک  ،١30طبقه اول
خيابان شهيد لواسانی( فرمانيه) ،خيابان شهيد
جباريان(قروردين) ،كوچه مسجدی ،كوچه مرمری،
پالک ١3

پيام احمدی كاشانی ،حسين اوليازاده ،علی بيژنی ،علی حبيبی
،فاطمه حسين آقائی ،غزاله ربيعی ،آريا رضايی فر ،سميرا
سليمانی نژاد ،مينا عبدالهی ،نگارسادات عربشاهی ،شيما
فاطمی ،زهرا فرجی ،شيرين كريمی ،البرز ملکپور ،فرشاد
ميرزايی ،مولود نرگسی ،ناهيد نصيریزاده ،كمند نيکدل ،رامين

گالری خانه عکاسان

 2آذر

حلقه نور

نوروزی ،سارا مهاجری آغميونی ،سبيه ولی خانی

جوان

 3آذر

از آسمان به زمين

مهرک قزوينی

گالری دارگون

 3آذر

مواجه

مهرنوش ساوری ،گيلدا هاشمزاده ،عليرضا رادف ،آرزو غالمی

گالری تم

 3آذر

سيب سوم

يحيی دهقانپور

گالری آران

پالک ١2

گالری فرهنگسرای

خيابان پاسداران ،مقابل پارک نياوران ،فرهنگسرای

 3آذر

هفت نگاه

نياوران

نياوران

يوسفآباد ،خيابان چهارم ،پالک  ،3طبقه دوم
شريعتی ،پايين تر از حسينی ارشاد ،خيابان كوشا،
خيابان بديعی ،بن بست بشر دوست ،پالک ،١٤
زنگ2
تهران ،خيابان كريم خان زند ،نجات الهی شمالی،
كوچه زبرجد ،پالک ١0
كريم خان زند ،خيابان خردمند شمالی ،كوچه دی،

 3آذر

نمايشگاه نقاشی ترانه ابراهيمی

ترانه ابراهيمی

گالری گلستان

خيابان دروس ،خيابان كماسايی ،پالک 3٤

مهدی اجاقی ،مهدی بهاری ،عبدالرضا پارسا ،فرزانه تجری
،سارا توكلی اصل ،آرزو دلبسته ،منصور دهقانی ،پويان سبحانی
،سميرا سليمانی ،آيدين ساعی ارسی ،پارسا صفی ،سمانه

تهران ،فلکه دوم صادقيه ،بلوار فردوس شرق  ،بعد از

نمايشگاه گروهی هنرمندان ١00

طالچيان ،مليحه غفوريان ،اردشير قياسی ،حسن كشاورز

چهار راه شهيد سليمی جهرمی (مخابرات)،

 ١آذر

هنر

،عباس ميرمشهوری ،پويا ناصريان نژاد ،محسن نراقی

نگارخانه پرديسان

 3آذر

برج آهن

سروش كيايی

نگارخانه آرته

فرهنگسرای فردوس
ونک ،خيابان مالصدرا ،بزرگراه كردستان جنوب،
شيراز جنوبی ،پايينتر از همت ،بلوار علی خانی20 ،
متری گلستان ١2 ،متری دوم ،پالک 3

نمايشگاه برگزيدگان نخستين
 ١آذر

جشنواره ملی عکس معدن

 3آذر

سمت نو

 3آذر

از هاويه تا درک

موزهی عکسخانهی شهر

تهران ،خيابان بهارشيراز ،بوستان بهارشيراز

علی بهشتی ،متين محقق ،اكرم وحيد ،سوگل احدی ،مليکا
فرهادی ،سميرا حسينيان ،افروز نظرالهويی ،طيبه اردكانی ،ليال
اكبری ،سياوش پورمحمد ،مينا هاشميان ،محبوبه جليلوند،
زهرا سجادیفر

خيابان شريعتی  ،خيابان كالهدوز  ،نرسيده به سهراه
گالری ايده پارسی

نشاط  ،كوچه الهوردی آذر  ،پالک 2٨

حميدرضا اندرز ،علی ابراهيمی ،محمد پيريايی ،مهرداد ختايی
،سعيد روانبخش ،كيوان روشن بين ،سپيده سحر ،كيوان
عسگری ،مهديه عزيزیراد ،متين كيامرزی ،فرشته متقی ،آدنا
ميرزاخانيان

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمی
گالری شکوه

نمايشگاه آثار سيلک اسکرين
 3آذر

مهدی حسينی

 3آذر

ابراز

 3آذر

نمايشگاه گروهی چاپگران جوان

شمالی.كوچه امير نوری.پالک ١9
خيابان مطهری ،خيابان ميرزای شيرازی شمالی،

مهدی حسينی

نگارخانه هور

كوچه نعيمی ،شماره ١2

قدرتاهلل عاقلی ،مهدی وثوقنيا ،احسان ضيافتی ،حسين بيات،
ساغر حمزهلو ،سمانه مطلبی ،شبنم لهراسبی ،محمد پيريايی،
مهديه ابوالحسن

بزرگراه مدرس شمال ،خيابان ظفر،خيابان تخارستان،
گالری نک

انتهای نيل ،كوچه سينا ،پالک 7

هديه جعفری ،فرزانه رادمهر ،ناهيد رضیپور ،فاطمه سالمی
،شادی سعيدی ،مهديه عزيزیراد ،الهام عظيمی ،كژال فخری
،سارا كاوه ،آدنا ميرزاخانيان ،آنالی وكيلی ،محبوبه اسفندياری
،احمدرضا ثقفی ،مالحت كبيرنيا ،سعيده ميقانی ،سپيده

خيابان دكتر فاطمی ،ضلع شمالی پارک الله،روبروی
نگارخانه الله

پاركينگ طبقاتی

مينايی ،سارا نيکپور
ميرداماد ،نرسيده به شريعتی ،رودبارغربی (جنوبی)،
كوچه كاووسی ،پالک 27

 3آذر

نگاهی از درون

فائزه افجهنيا

گالری شَلمان

 3آذر

نمايشگاه نقاشی و مجسمهسازی

مهدی ملک ايزدی ،سولماز رسولی

نگارخانه بنفشه

 3آذر

زيورآالت نقره دارينا

سميه اربابی

نگارخانه كاوه

 3آذر

واكاوی

مجيد فعال

گالری ابد

غربی) ،خيابان جوادی  ،پالک 53

 3آذر

سماع در سماع

يداهلل كابلی خوانساری

نگارخانه گويا

تهران ،كريمخان زند ،روبروی ايرانشهر ،پالک ٨9

خيابان شريعتی ،خيابان موسيوند ،خيابان سليمانی
غربی ،شماره  ،90طبقه  ،٤زنگ ٨
خيابان ظفر ،انتهای فريد افشار ،خيابان دولتشاه غربی
،خيابان پروين ،كوچه تايباد ،پالک 26
گيشا( كوی نصر)  ،خيابان شهيد عليالی(پيروزی

