
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه دی آخر های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

  نگارخانه گویا 89تهران، کریمخان زند، روبروی ایرانشهر، پالک 

های نمایشگاه نقاشی فوتبالیست

 دی 29 جهانیجام

خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان 

 نگارخانه یاسمین ، طبقه اول٧٠زند، ساختمان افسر، پالک 

وش، مهناز آ کیانپاکپور، مژگان نجفی، مینا آذرمند، پانتهمانیا 

 دی 29 نمایشگاه گروهی نقاشی براتلو

الهیه،انتهای خیابان مریم شرقی،ابتدای خیابان 

 دی 29 ماه کامل رضا راشدمحمد گالری آریانا 9فرشته)شهید فیاضی(،شماره 

شریعتی، پایینتراز پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، 

 دی 29 خیال مشترک حجت امانی گالری فرشته 16/٧1ساختمان رویال پارک، پ روبرو 

شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،کوچه 

 دی 29 درگاه بهشت سید محمد اردکانی نگارخانه چهار 4اشراقی،شماره 

تهران، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست 

 دی 29 شما اینجا هستید منیر زرنگار 2گالری اعتماد  2٥شیرودى پالک 

تهران، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست 

 دی 29 دوران رنگی شنتیا ذاکرعاملی 1گالری اعتماد  2٥شیرودى پالک 



خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 

 دی 29 کاشی های تکیه معاون الملک هادی هراجی ثمر ٧گالری  8

 نگارخانه سهراب 142خیابان سمیه، قبل از رامسر،شماره 

اکبر آرین، علیرضا اسپهبد، ناصر اویسی، هانیبال الخاص، علی

بهمن بروجنی، مسعود بهنام، نامی پتگر، صادق تبریزی، قاسم 

زاده، بهرام دبیری، رضا درخشانی، علیرضا درویش، حاجی

گا سینایی، بخش، گیزال وارعبدالرضا دریابیگی، جعفر روح

اکبر صنعتی، ناصر عصار، طلیعه محمدعلی شیوایی، علی

کامران، سیاوش کسرایی، فریده الشایی، منوچهر معتبر، 

مرتضی ممیز، مرتضی ممیز، سیراک ملکنیان، فرح نوتاش، 

 دی 29 به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد یرواند نهاپتیان

ر، ضلع تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشه

، 3شهر،شماره بست نیکوغربی پارک هنرمندان، بن

 دی ART FOR CHANGE 29  گالری هپتا طبقه همکف

 کوچه –خیابان حسینی  -خیابان کریم خان زند

 دی 29 دوست خیالی من  گالری فردا دوم طبقه – 2 پالک -6اعرابی

خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم 

 دی 29 آپتیکانپان مهدی حامدی گالری هما واحد یک ،8غربی، پالک 

 گالری بُن 6٠تهران، خیابان درکه، خیابان احمدپور، پالک 

ابراهیمی ، حامد بهروز کار، مظفر مرتضی اسدی، ثمیال امیر

محمد زحمتکش، یعقوب بلسی، فرامرز توحیدی، علی ذاکری، 

 دی 29 کوچه باغ پورپیچ، کریم نصر، احمد وکیلی، آرمان یعقوبعمامه

خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه 

ماهروزاده، کوچه رمضانیان، ابتدای کوچه احمدی 

 دی 29 پذیربرگشت نسرین چرخت نگارخانه علیها ، طبقه اول31مقدم )ایزد(، پالک 

ان مادر،خیابان شهید سنجابی)بهروز میرداماد،مید

 دی 29 گندمزار و نسیم هادی شعبانی نگارخانه شمیده 12،طبقه اول،واحد8سابق(،بن بست یکم،پالک

 دی 29 در غیاب ابراهیم زرتشت رحیمی گالری ثالث 148کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره

خیابان ولیعصر، خیابان فالحی )زعفرانیه(، انتهای  های زیبا موزه هنر
 دی 29 جایی دیگر... سروناز سلطانی



 سعدآباد خیابان طاهری

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 گالری آیریک 1٠2واحد3ایریک سنتر جنوبی طبقه

ه، زاداحمد احمدی، وحید جباری، حسین حائف، سینا حسن

مریم حقگو، شهریار خسروی، شهال دری، فواد زارع، محبوبه 

شوره، اعظم عزیزی، سارا عسگری، آزاده علیزاده حیدری، 

شهرزاد فرازی، فاطمه قشقایی، آرمان کاظم پور، سمیرا کرمی 

 دی 29 نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر زادهفر، محمدجواد مهدی

اقی، میدان خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحی شق

 دی 29 هادوتایی سمیرا اسکندرفر گالری طراحان آزاد ٥سلماس،پالک

خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی 

 دی 29 بین خطوط -الفبال  سولماز نراقی، ساجده شریفی گالری فرمانفرما 2

 دی 29 کنار مرضیه رشیدی گالری اِمکان ٧٧تیر ، کوچه آقامحمدی، پالک میدان هفت

کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، 

 دی 29 هاریشه شیرین ملت گهر گالری آران 12پالک 

خیابان ولیعصر بین زرتشت و فاطمی خیابان پرستو 

 دی 29 بعدینمایشگاه تصویرسازی سه  گالری برسام 1واحد 22پالک

راه خیابان شریعتی ، خیابان کالهدوز ، نرسیده به سه

 دی 29 سبز از یاد رفته کیمیا نجاریون گالری ایده پارسی 28وردی آذر ، پالک شاط ، کوچه الهن

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 دی 29 سوزی -رخ  الهام شیروی نگارخانه نگر ، زنگ سوم33دالرارم، پالک 

 دی 29 نمایشگاه نقاشی سعیده سروری سعیده سروری گالری گلستان 34خیابان دروس، خیابان کماسایی، پالک 

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی 

 دی 29 دیوانگی منهای یک ثانیه ژیال مختاری گالری شیرین ٥سیزدهم، پالک

نیاوران،از میدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه 

فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان همایون

 جهاننگارخانه نقش 9کاهلل محمودی، پالآیت

فر، نوشین بهیان، حانیه صالحی، زهرا افسری، فاطمه اندیک

مریم غفوریان، شیرین فروزان، دیبا هاشمی، دیانا هاشمی، 

 دی 29 با هم دیگر پارمیدا هاشمی، پارمیس هاشمی

تهران. خیابان کریمخان. خیابان ایرانشهر. کوچه 
 دی 29 بیره وه ری ) یادآوری ( مصطفی سرابی گالری دلگشا



 3٠مهاجر. پالک 

 دی 29 زن و کار  گالری زرنا ، طبقه دوم12، پالک 13خیابان شهرارا، خیابان 

فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، 

 دی 29 یارینمایشگاه آثار احمد اسفند احمد اسفندیاری گالری آرت سنتر )باغ( ، باغ انجمن خوشنویسان14٧شماره 

فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی 

 گالری شکوه 19شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 

بخش، جالل شباهنگی، پیروز پاینده، جبار بیک، جعفر روح

زاده، ژازه تباتبایی، ساالر حسین بهزاد، رضا مافی، رضوان صادق

احمدیان، صادق تبریزی، علی شیرازی، صداقت جباری، 

دین شایسته، عباس کاتوزیان، عبدالحمید پازوکی، صدرال

زاده ، الدین صادقاکبر صنعتی، علی محمد حیدریان، عینعلی

نژاد، گزیال سینائی، کیخسرو فریده الشایی، کیوان رحیمی

یینبی، محسن سهیلی، خروش، لیلی متین دفتری، محسن دا

رودی، محمود زنگنه، مصطفی محمد احصایی، محمود زنده

 دی 29 شکوه هنر ی، منوچهر نیازی، ناصر اویسی، نیما پتگر، شاهین آرویندشت

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

 دی 29 جلجتا کسری شریفی ،الناز علیزاده نگارخانه آرته 3متری دوم، پالک12متری گلستان، 2٠خانی، 

لقانی، خیابان موسوی شمالی)فرصت(، ضلع خیابان طا

 ی هنرمندان ایرانجنوبی باغ هنر،خانه

هنرمندان گالری خانه

 دی 26 استاده ام چو شمع ونشایان محرابی، احمد آقاسیانی، سبحان فرج زمستان

 دی 29 از الف تا دال امیرحسین دلبری گالری رها ٧2د، پالک میدان آرژانتین، خیابان الون

، خانه نگار 14خیابان انقالب، خیابان خارک، پالک 

 دی 29 برزخ پروین حیدری نصب 14گالری خانه نگار  14

شرقی،  18سعادت آباد، خیابان عالمه شمالی، خیابان 

 دی 29 های عاشقانهرنگمحیط آب و  رضا محیط گالری مژده ، زنگ یک2٧پالک

 -بوستان قیطریه -بلوار قیطریه -بزرگراه آیت اهلل صدر

 بهمن 1 های رنگیخط خطی مهدی صمدی فرهنگسرای ملل فرهنگسرای ملل

خیابان دیباجی جنوبی، باالتراز پارک ارغوان، پالک 

 ید 29 یک بوم و دو هوا کیازاده، هاله ابراهیمیشمیم نعمت نگارخانه کبیری 6٠



تهران. خیابان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان 

 دی 29 خانهقصاب ناصر گیو قصاب گالری آ ٧جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

 


