
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه آذر سوم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 آذر 16 جهله نگاری موسی کمالی چاهوئی نگارخانه نگر ، زنگ سوم33دالرارم، پالک 

خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحی شقاقی، میدان 

 آذر 17 در جایی دیگر معصومه مظفری گالری طراحان آزاد 5سلماس،پالک

خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه 

ماهروزاده، کوچه رمضانیان، ابتدای کوچه احمدی 

 شبنم جهانشاهی نگارخانه علیها ، طبقه اول31مقدم )ایزد(، پالک 

مروری بر طراحی های شبنم 

 آذر 17 جهانشاهی

الشعرا، پالک مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک

 آذر 17 ی باغسایه  پلتفرم دیگر 3۰

 کوچه –خیابان حسینی  -خیابان کریم خان زند

 آذر 17 صد در صد گیتی نوروزیان گالری فردا دوم طبقه – 2 پالک -6اعرابی

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع 

، 3شهر،شماره بست نیکوغربی پارک هنرمندان، بن

 آذر 17 رشت، بازآرایی سعیده افروخته گالری هپتا طبقه همکف



 آذر 17 اندر میانم پیچ پیچ پژمان علومی گالری سیحون 11خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

، روبروی 16خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 

 آذر 17 ها-تن مجتبی تاجیک گالری اثر خانه هنرمندان

 آذر 17 نمایشگاه نقاشی هنگامه عابدین هنگامه عابدین گالری گلستان 34خیابان دروس، خیابان کماسایی، پالک 

تهران، شیرازجنوبی، پایین تر از پل همت، بلوار علی 

 آذر 17 دگرپیکری آناهیتا عاصیان نگارخانه آرته 3متری دوم، پالک12متری گلستان، 2۰خانی، 

 آذر 17 نقاشی سعید عارف نمایشگاه سعید عارف نگارخانه والی 72میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پالک 

 آذر 17 فراموش شدگان محمد استادیان نگارخانه سهراب 142خیابان سمیه، قبل از رامسر،شماره 

میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید سنجابی)بهروز 

 آذر 17 ارتکاس ثانی مسکنی نگارخانه شمیده 12،طبقه اول،واحد8سابق(،بن بست یکم،پالک

ولیعصر فاطمی ،ابتدای خیابانحسینخیابان دکتر

 آذر Utopia Episode Preview 17 ساناز معتمد سازگار گالری ژینوس ، طبقه اول 21،پالک

 1۰واحد  1بلوار قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پالک 

 مجید جوان، زهرا ارشادی، طاهره عسگری، لیلی عظیمی فهیم گالری مهرمریم طبقه سوم

نمایشگاه گروه هنری  چهارمین

 آذر 18 نامیرا

راه خیابان شریعتی ، خیابان کالهدوز ، نرسیده به سه

 گالری ایده پارسی 28وردی آذر ، پالک نشاط ، کوچه اله

اصغر امانخانی، جواد سیدی، علیزهرا احمدی، سید

 آذر 17 همین حوالی جواد رییسی، داوود محمدیانمحمدسید

 11دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، پالک 

مریم فصیحی  گالری

 هرندی

رودی، حسینعلی ذابحی، وحید شریفیان، فرشید حسین زنده

اصغر پتگر، شفیعی، شباهنگ طیاری، سینا برومندی، علی

شنتیا ذاکرعاملی، علی گلستانه، نریمان فرخی، هادی 

الهی، امید معصومی، پیشه، ا.پ. هشیوار، باران آزاد، اسماء فالح

حمید درودیان، علیرضا رفوگران، هدی درودیان، سماء 

زاده، مهران مقیمی، کاوه بیکیان، آیدین رحیمی پورآزاد، صالح

آرش گودرزی مالیری، فرگل واله، بهروز رائی، هاتف منتظری، 

کار، حمید شاهرخ، عباس مانی پتگر، مهدی صدر، علی بنا

 آذر 17 سی و دو دیدگاه ضا یراقچیمیرزایی، رضا پناهی، حمیدر

خیابان دیباجی جنوبی، باالتراز پارک ارغوان، پالک 
 آذر 17 نقش قلم فریبا لوایی، سیما عربشاهی، رعنا غمگسار نگارخانه کبیری



6۰ 

ظهیر،شماره  پورفرمانیه شرقی، خیابان سلمان

 آذر 17 هاریشه لیال گازر 26گالری  3،واحد 26

شرقی،  18ابان عالمه شمالی، خیابان سعادت آباد، خی

 آذر 15 حضور رضا بیگناه گالری مژده ، زنگ یک27پالک

 آذر 13 تقریب  گالری خانه عکاسان ایران 

فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی 

 گالری شکوه 19شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 

،کاوه آفاق ،ف اخالقی ،حمیدرضا اندرز ،مصطفی نادر مشایخی 

پور ،فرامرز خانی ،پروانه رزاقی ،هیرو تراش ،شیدا حسنچوب

االسالمی ،هونیا عباسی ،بیتا علیآبادی ،محمدهادی فدوی شیخ

،محسن فوالدپور ،مهدی قدیانلو ،مینا محسنی ،ساغر مسعودی 

سپیده نوری گویان ،،دانیال مالنوروزی ،هانی نجم ،امیرنصر کم

 آذر 17 هواس انگیز ،نیلوفر وجدانی ،فرزانه وزیری ،محمد هاشمی ،حسین همتی

 ، طبقه دوم3آباد، خیابان چهارم، پالک یوسف

گالری خانه عکاسان 

 جوان

پریسان محمدی ،رابعه نیوشا ،الهام خطیری ،فاطمه حسنی 

،فاطمه فخاریان ،شبنم نسلی اصفهانی ،سحر مصطفوی کهگی 

ادقی ،رضا میرمحمد صادقی ،شقایق سیف ،زهرا ،زهره ص

حائری ،سارا مالکی ،شیما فرهادی نیا ،الناز انزابی نژاد ،ساناز 

 آذر UNTITLED 2 16 نادعلی ،هما صدر ،بهاره قاضی وکیلی ،مهسا بیگ زاده

 


