
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه دی دوم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

خيابان وليعصر، روبروي جام جم، کوچه پروين، پالک 

 بهمن 6 هاي رنگیکوچه مصطفی اکبري گالري خط سفيد ۲۲

اتوبان ستاري بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 بهمن 6 گروهی هنرمندان معاصرنمايشگاه   گالري آيريک 10۲واحد3ايريک سنتر جنوبی طبقه

 گالري ژاله 3کريم خان،ايرانشهر،نوشهر،پالک 

ستاره حسينی، عاطفه خاص، فرشته عالمشاه، عاطفه مهديانی 

 بهمن 6 ادر ، هاجر کميلی، فرزانه سليمانی، اليکا زارعی

 کوچه –خيابان حسينی  -خيابان کريم خان زند

 گالري فردا دوم طبقه – ۲ پالک -6اعرابی

زاده، الهام آهوخش، بهاره اسدي، فريبا رخصتی، حديث طاعتی

زهرا نويد بنه کهل، مريم رشيدي، ايلناز فرنود، آنا محيطی، 

نگار سلمانی، ندا صبرلويی، مژگان رشوند، بهناز مرادي، الهه 

پور، مهسا عباس پور، ريحانه خمسه، مهسا پور خوش نجفی

يبا شايگان، مهتاب سعادت، فاطمه سادات فضايل اردکانی، فر

داج، مونا فرزانه، پرند قريشی، زينب همتی، شيوا رضايی، زهرا 

مرادزاده، محمودي، مرضيه ابراهيمی، سارا خوديکار، آرميتا کی

مليحه رسول پور، سپيده سالمی، ميثم هنردار، سميه 

عطااللهی، سهيال فضلی، سحر کيا، آيدا نجفلويی، نيوشا 

 بهمن 6 کمپ يک معطري، فرزانه ابوالقاسمی



خيابان سهروردي شمالی، خيابان هويزه غربی، نبش 

 بهمن 6 اى در باب شکوه نادانىرساله زادهسعيد معيري گالري ساربان ، طبقه اول130شهيد يوسفی، پالک 

ميدان انقالب، جمالزاده شمالی، چهارراه فرصت 

شيرازي، فرصت غربی، کوچه صالحی، نبش درفش، 

 بهمن 6 از سايه تا سالخی الهه ناظري گالري يسنا 1پالک 

تهران، خيابان کريمخان زند، خيابان ايرانشهر، ضلع 

، 3شهر،شماره بست نيکوغربی پارک هنرمندان، بن

 ۲گالري هپتا طبقه  طبقه دوم

الدين مشمولی، فاطمه نيازي، سهيال آهنگري، دينا جالل

تحی، نسا فرجی، عظيمی، سهيل غالمی، فرزانه فاضلی، سحر ف

 بهمن 6 ديم شعيب گرگانی

تهران، خيابان کريمخان زند، خيابان ايرانشهر، ضلع 

، 3شهر،شماره بست نيکوغربی پارک هنرمندان، بن

 بهمن 6 اصرار امير نصيري گالري هپتا طبقه همکف

قيطريه، ضلع جنوبی پارک، خيابان روشنايی، کوچه 

 بهمن 6 آن يکی ديگر راستينآويد صـالح ه نگرنگارخان ، زنگ سوم33دالرارم، پالک 

خيابان وليعصر، باالتر از پارک وي، کوچه خيام، پالک 

 بهمن 6 رويکرد نگار قيامت گالري جرجانی 1، زنگ 4

 بهمن 6 آوري_ياد ميرمحمد فتاحی گالري زيرزمين دستان 6خيابان فرشته، خيابان بيدار، پالک 

خيابان مطهري، خيابان ميرزاي شيرازي شمالی، 

 بهمن 6 نمايشگاه نقاشی مهدي احمدي مهدي احمدي نگارخانه هور 1۲کوچه نعيمی، شماره 

خيابان مطهري ، خيابان ميرعماد ، کوچه دوازدهم 

 گالري ويستا 11،پالک

مژده اتراک ،نسيم پيرهادي ،رها شرفی عالی ،الهام فاطمی 

 بهمن 6 آهنجيده يتا درويش ،عرفان شهياد،عاطفه محمدپور ،ب

بهارستان، پايين تر از خيابان کمال ملک، نرسيده به 

 بهمن 6 هستی عارف امراهلل زاده نگارخانه بهارستان ، طبقه اول6ميدان بهارستان، پالک 

خيابان شريعتی باالتر از پل سيد خندان خيابان جلفا 

 فرهنگسراي ارسباران

گالري هنر يک 

 )فرهنگسراي ارسباران(

مهدي اسدي، فاطمه افشار، زهرا جعفري، ريحانه خدابنده، 

شيما خضري، محمد باباکوهی، محسن دمندان، پگاه صائبی، 

جاه، مهنا فضلی، فاطمه کرمی، فاطمه معدن شکاف، زهرا فتوت

 بهمن 8 فلکلور ايرانی مليکا ملکی، اميرحسين نوروزي، حامد هاشمی، نوبر يگانه



بان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه خيا

 گالري دنا ۲، زنگ4سوسن، پالک

زاده، الهه نگين احتسابيان، فرشيد پارسی کيا، پژمان رحيمی

نژاد، مجيد سعيدي، سيوا شهباز، جالل شمس آذران، زارع

زاده، نژاد، مسعود قرائی، صمد قربانمحمد وفايی، نيلوفر قادري

 اد نيکزاد، فرزاد جعفرنژادکيوان مهجور، فو

هاي ي کليمت به عاشقانهبوسه

 بهمن 6 4پالک 

 ، طبقه دوم3آباد، خيابان چهارم، پالک يوسف

گالري خانه عکاسان 

 جوان

زاده، پريا اکبري، محمد اکبري، پور، زينب ابراهيمحسين آقايی

فر، کامران پيمان، سپهر ترابی، نسترن جشنی، جليل اميري

مهدي تی، زهرا حوراسفند، حنانه دادفر، اميرافشين جماع

نژاد، پيام فر، شهرام سليمیرضايی نيارکی، حسين ساسانی

شيرازي، پگاه صائبی، فاطمه سادات فاطمی، عباس کالنتر، 

مهشيد کيا کجوري، ثنا گلمرزي االصل، سيد امير رضا 

زاده، هدا موالنا، حسينی، مجتبی ملکی، محمد مجتبايیمير

 بهمن 6 درخشش التی، فرحناز نجفلوبهداد ن

خيابان مطهري، خيابان جم )فجر(،خيابان 

 بهمن 6 نگاه معاصر ناصر اويسی گالري نگاه 64غفاري،شماره 

 نگارخانه قاف 55پاسداران، نگارستان هقتم )بهرام جعفر(، پالک 

مهسا امين زاده ، محمد امينی، فاطمه بيات، مونا ارباسی، 

آتوسا بيضاپور، مهناز پورولی، پريوش پيري خانقاه، کوروش 

پيمانی، روحا تيموري، افسانه ثمري، آرزو جباري، ميترا 

حبيبی، هستی خادمی، پريناز داداشی، محدثه رمضانی، بهاره 

روحبخش، علی زندي شفق، نسرين زنگنه، فاطمه ستاره، زهرا 

يميان، مژده سوري، هانی شرار، آيدا شکري اصيل، مهرنا سل

زاده، صديقه پور، پروين فتاحیشهرآبادي، مهسا عيسی

زاده، روشنک فکور، مهسا قاسمی، مهسا قزوينيان، ناديا اهللفتح

کرمی، پريناز لويی، افسانه مسگرزاده، نگين مشيري، بهاره 

 بهمن 6 نپيرامو سادات مقربی، سما ميرزايی، ميترا نصر

شريعتی، پايين تر از حسينی ارشاد، خيابان کوشا، 

، 14خيابان بديعی، بن بست بشر دوست، پالک 

 بهمن 6 گرته برداري  گالري دارگون ۲زنگ

 بهمن 6 صلح ، کودک و جام جهانی محمدرضا اميرصادقی نگارخانه گويا 89تهران، کريمخان زند، روبروي ايرانشهر، پالک 

ر اندرزگو، انتهاي خيابان سليمی شمالی، فرمانيه، بلوا
 بهمن 6 نمايشگاه انفرادي صادق ادهم صادق ادهم گالري آرت سنتر )باغ(



 ، باغ انجمن خوشنويسان147شماره 

 آسيا صميمی، نيما فردي گالري گلستان 34خيابان دروس، خيابان کماسايی، پالک 

نمايشگاه طراحی آسيا صميمی و 

 بهمن 6 نيما فردي

شريعتی، باالتر از پل رومی ،جنب بانک پارسيان 

 بهمن 6 فصل سرد آزيتا صارمی گالري آس 1831،پالک 

خيابان وليعـصر، نرسيـده به ميـدان ونک، خيابان 

عباسپـور ) توانيــر ( شمـالـی، بعـد از پـل همت، 

 نگارخانه آتشزاد ۲3پـالک 

ينی، نسرين اميري، ستاره تاجی، طاهره جعفري، ليلی چگ

بخت، مهرگان دارآفرين، سميه رضوي، افسانه الميرا خوب

پور، مرجان قربانی، بياتی، فرشته طهرانی، سعيده علويسليم

رعياي جزه، سحرناز کتانی، زهراسادات ابراهيمی، فريده امين

تهمينه دهقان، شکيبا ستاري قهفرخی، مهسا صدوقی، الناز 

 بهمن 6 ست باشد...آن هر چيزي می توان فرقانی، آيدا ناجی

، 18خيابان سنايی، خيابان شاهين )خدري(، پالک 

 بهمن 6 نمايشگاه نقاشی علی نصير علی نصير گالري ا   طبقه ي اول

بزرگراه مدرس شمال، خيابان ظفر،خيابان تخارستان، 

 بهمن 6 آخال شادي يثربی گالري نک 7انتهاي نيل، کوچه سينا، پالک 

خيابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک الله،روبروي 

 نگارخانه الله پارکينگ طبقاتی

سارا توکلی اصل، مهسا اکبرپور، صديقه اميري، مريم بهادريان، 

زاده، اشرف حياتی، مهناز روزبه، مريم جاويدي، نگار حسن

رکسانا روزيطلب، مرضيه رفيعی، مريم رفيعی، مرضيه زارعی، 

صفري، منا عالمی، مژده عظيمی، الله  آيدا صراطی، سارا

قاسمی، سمانه کاظمی، سميه کاظمی، فرزانه گرمنجانی، رويا 

 بهمن 6 است نژادمحمدي، سارا مظلوم، فرزانه مهندس، امير فتحعلی

 11دروس، خيابان وارسته،کوچه مشايخی، پالک 

مريم فصيحی  گالري

 بهمن Let the damage begin 6 ا.پ. هشيوار هرندي

خيابان کريمخان، خيابان سنايی، خيابان سيزدهم، 

 بهمن 6 سيابش محمدعلی سجادي گالري سايه ۲1شماره 

 10واحد  1بلوار قيطريه، نبش کوچه شب تاب، پالک 

 صابر صفايی گالري مهرمريم طبقه سوم

دوازدهمين نمايشگاه آثار 

 بهمن 6 خوشنويسی صابر صفايی



 بهمن 6 گبه خانم مانا فکور خرسند نگارخانه والی 7۲ميدان ونک، خيابان شهيد خدامی، پالک 

حکيمی، خيابان بهشتی،خيابان پاکستان، کوچه

 بهمن 6 هاي کهنمنحنی علی ساعی يگانه گالري رج 3، زنگ4شماره

 بهمن 6 لبخند رامتين زاد گالري اعتماد نگارستان ميدان بهارستان، خ دانشرا، باغ نگارستان

 بهمن 6 استيال مجتبی حجازي نگارخانه صا ، طبقه همکف134پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 

 بهمن 6 بانوي صلح عالمه باقريان گالري سيحون 11خيابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

خيابان آفريقا، انتهاي خيابان گلفام، سمت راست، بن 

 نگارخانه الهه 3بست امينی، پالک 

ساينا پورحسينی، مونا پورحسينی، هليا هاتفی، محمدباقر 

 بهمن 6 گوهر سکوت محسنی

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمی 

 بهمن 6 خطنمايشگاه گروهی نقاشی سجاد مهري، سهيال احمدي شمس، فاطمه صادقی گالري شکوه 19شمالی.کوچه امير نوري.پالک 

ميرداماد، نرسيده به شريعتی، رودبارغربی )جنوبی(، 

 بهمن 6 راثي بهنوش نجات گالري شَلمان ۲7کوچه کاووسی، پالک 

 


