
 

 

 
 

 های تهران/  گالری 139۷ ماه تیر اول های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

پور، ی، خیابان موسوی، کوچه محمدخیابان طالقان

 موزه طراحی ۹پالک 

مرضیه آشیان، مریم عیوضی، محمد اکبران، سامان پاریزی، 

چی، امین طهرانی، زهرا زمانی، سمیه فعال، امین قرقره

 رضوانه منافی، سمیرا مرادیانی

های نمایشگاه گروهی طراحی

 تیر 1 اینستاگرام )بخش دوم(

 تیر 1 جستار  گالری ژاله 3هر،پالک کریم خان،ایرانشهر،نوش

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

 تیر 1 های هندسینقش برجسته مقدممحسن وزیری 1گالری اعتماد  ٢٥شیرودى پالک 

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 

 تیر 1 نمایشگاه نقاشی های کاوه نامغ کاوه نامغ ثمر 7گالری  8

میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید سنجابی)بهروز 

 نگارخانه شمیده 1٢،طبقه اول،واحد8سابق(،بن بست یکم،پالک

ابولفضل دلزنده، شمیم احمدی، پری سیف اله زاده، مهناز 

 تیر 1 در امتداد زندگی رضایی، محمدصالح منصف، شبنم میراحمدی

میدان خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحی شقاقی، 

 تیر 1 محور ناممکن تارا آزرم گالری طراحان آزاد ٥سلماس،پالک

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، 

 تیر 1 نابهنگامی سینا نظیری حسین پور گالری سایه ٢1شماره 

 ، طبقه دوم3آباد، خیابان چهارم، پالک یوسف

گالری خانه عکاسان 

 تیر 1 حافظه خاک رضاخان  جوان



ام 1۹آرا،خیابان بزرگراه جالل آل احمد،خیابان جهان

 تیر 1 درخت واق شیرین بابازاده گالری افرند 48شهر، پالک )جالل حسینی(،بعد از تقاطع اشک

، خانه نگار 14خیابان انقالب، خیابان خارک، پالک 

 تیر 1 کهنگی علیرضا ظریف 14گالری خانه نگار  14

، ورودی ٥والگر،پالک لوشاتو، کوچه لخیابان نوفل

 های آرانپروژه حیاط

محمد اسکندری، ناصر بخشی، عسل پیروانی، نسیم داوری ، 

فاخته شمسیان، هادی علیجانی، مقداد )مهرداد( لرپور، نوگل 

 تیر 1 بازگوئی داستان-فلش بک  یار نجفیمظلومی ، رقیه نجدی، اله

خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسرای 

 نیاوران

گالری فرهنگسرای 

 تیر 1 آثار عکاسی پارسا خادم در نیاوران پارسا خادم نیاوران دو

خیابان شریعتی باالتر از پل سید خندان خیابان جلفا 

 فرهنگسرای ارسباران

گالری هنر سه 

 تیر 1 نگیقصه های ر نیلوفر صابر )فرهنگسرای ارسباران(

خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه عباس آباد، کوی 

 تیر 1 بیکرانگی مینو واثقی نگارخانه آریا 10زرین، پالک 

شریعتی، پایین تر از حسینی ارشاد، خیابان کوشا، 

، 14خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست، پالک 

 گالری دارگون ٢زنگ

راد ،علی اصغر ابراهیمی نیکو ،محبوبه احمدیباران 

مختاری آ بیاتاسفندیاری ،آوا افشاری ،نرگس امینی ،پانته

،آیدا پاشاخانلو ،مرجان خرم گل کاران ،نیلوفر رهنما ،نازنین 

زادمهر ،پری زنگنه ،سارا سرافراز ،مژده سوری ،محمدرضا 

 شیروانی ،مه سیما شکریان ،علی صابونچی ،فریده صمیمی

،سپیده صیاد دریابخش ،فاطمه عباسی ،محمد عباسی ،مهدیه 

راد ،مالحت کبیرنیا ،آزاده کیقبادی ،مریم مجتهدی عزیزی

مقدم ،نازیال مقدم ،زهرا مقصودی ،سپیده مینایی ،ملیحه 

پور ،علی وفایینژاد ،مرضیه الیاسی ،ریحانه نوروزی ،سارا نیک

ابری ،محدثه بامدادی سیبنی ،مرضیه جعفری ،فاطمه خراز ص

ذاکری ،شقایق رحمانی ،فاطمه رضوانی ،شعله ریسمانچیان 

،فاطمه زاهدی ،زهرا زرنقاش ،حانیه صفایی ،نسترن سادات 

صفرآبادی ،مژگان طوسی ،فراز فالحی ،نگار کدخدایی 

 تیر 1 آن سوی دیوار ،محمدابراهیم مختاری ،سپیده موسی پور ،نسیم واحدی

ان،کوچه شریعتی،نرسیده به پل سیدخند
 تیر 1 نمایش حجم هاى احسان شقایق احسان شقایق نگارخانه چهار



 4اشراقی،شماره 

 تیر 1 پرتره از فیلم شیرین 100 گالره کیازند گالری ثالث 148کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره

 تیر 1 مصورنامه  گالری زیرزمین دستان 6خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک 

 تیر 1 مصورنامه  ٢گالری دستان + ی دوم، طبقه8بان فرشته، خیابان بیدار، پالک خیا

زعفرانیه، آصف، کوچه پرویز وهابى )نشاط(، پالک 

  گالری زمان هنر 14

نمایشگاه گروهى نقاشى هنرجویان 

 تیر 1 استاد ایرج شافعى

خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید 

 1٢٥برادران مظفر، شماره 

گالری موسسه فرهنگی 

 هنری صبا ) لرزاده (

جهانبخش مهربخش، احمدرضا شیرگیر، مصطفی ظفری، 

مهدی گلستانی، مهدی رفعت زاده، شادن عظیمی ، هستی 

فرهنگی، حسینی هرندی، نوشین زاده اسماعیل، کیمیا 

اد محمودی، صدف دشتی، هانیه کریمی، الهام حسینی، فرز

خالقی، محمد بانکی، غزاله دومیرانی، اکرم سادات ابراهیمی، 

آزاده اویسی، احد مسلمی، علی نجاتی، مهران بیابانی، آرزو 

نصیری، امیر اکبری، مژده موالیی، آرمان لقمانی، مهدی 

، جواد سباری، محسن داوودی، Alice Mestrinerبهاری، 

 خرداد 30 سوریوگین یحیایی، نگار واحدینگار 

میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، 

 گالری ایده ٢6خیابان هجدهم، پالک

گرز ، صفا بنائی، مریم شاهورانی، شاهین آروین، ابراهیم اکبری

شیرین عربی، حیدر رضایی، جعفر چلیپا، شیدا گرجی، سمیه 

قوب مشفقی فر، اهورا فعال، پریسا مهدیزاده فرساد، یع

اللهی، هدیه آژیرتهرانی، مینا محمدی، پیام یاسینی، مریم آیت

مه آبادپور، لیال امینی، الهام باقری، طراوت دهاز، سرور 

سلطانی، فریده صمیمی، مرضیه رزاقی، عطیه حیدری، نفیسه 

خانفرد، فرناز قائینی، صدیقه مومن نژاد، محسن محبعلی، 

 تیر 1 نومنظره  پروانه نوربخش

 -تهران ـ خیابان آزادی ـ بین خوش و آذربایجان 

 نگارخانه آیه نگارخانه آیه -دانشگاه سوره 

سینا درافشانی، علی نادری منش، علیرضا چمنی، آیدا 

شریفی، فاطمه مرادی، سوده نجار، سارا شاهدوست، نگین 

خلیلیان، سارا شورکابی، یاسمن طالبیان، حانیه تقی آبادی، 

فاطمه مازندرانی، مریم بهرامی فرد، آرزو کیاندوست، رضوانه 

 حسین زاده

نمایشگاه آثار مفهومی و مینیمال 

 تیر ٢ دانشجویان



خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی 

 تیر 1 یاد فاطمه چاوشی گالری فرمانفرما ٢

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 پری سیف اله زاده گالری آیریک 10٢واحد3تر جنوبی طبقهایریک سن

نمایشگاه آثار نقاشی پری سیف اله 

 تیر 1 زاده

بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان 

 ٢10تکنو آجر، پالک 

پارک  -گالری راه ابریشم 

 الله

آریز قادری ،آزاده شاه محمدی ،آزاده بشارتی ،آلفرد 

کیبافر ،ابراهیم سیسان ،ابراهیم عرب زاده ،آیتای شیعقوب

بیکی ،احسان قنبری فرد ،احسان نجفلو ،احمد بلباسی ،احمد 

ساز ،اشکان تیرداد ،افشین شاهرودی ،اکبر محمدزاده حلبی

،الناز امینی ،الناز قندفروش ،الهام عباسلو ،الهه امیری ،الهه 

 نامدار ،امیر عبیداوی ،امیر عنایتی ،امیرمهدی نجفلو شهپر

،ایمان تهرانیان ،بابک حقی ،بابک کنعانی ،بنیامین بهادری 

،بهاره محمدیان ،بهزاد گلستانی ،پدرام بیگی ،پریسا رقمی 

،پژمان طاهرخانی ،پگاه قدیری ،پوریا جدی ،پویا طاهری ،پیام 

سرداری ،تهمینه رازقی ،آرش کریمی ،آیدا احمدی شرف 

شوشتری ،امید زاده ،اسحاق آقایی ،الهام ،ابوالفضل سلمان

سریری ،امید شکری ،بابک بردبار ،پیمان حمیدی پور 

،جمشید بایرامی ،جمشید فرجوند فردا ،حامد رحمتی ،تی تی 

ناز ساروی ،ثنا احمدی ،جاوید تفضلی ،جاوید خدمتی ،جاوید 

نیکپور ،جالل شمس آذران ،جواد عسکر اوغلی ،حامد بادامی 

ربخشیان ،حجت حمیدی ،حسام الدین انصاری ،حسن س

،حسن قائدی ،حسین امینی ،حسین تهوری ،حمید جانیپور 

متین ،خشایار جوانمردی ،راحله علیپور ،حمیدرضا امیری

زاده ،رضا وثوقی ،روزبه روزبهانی ،رومین محتشم ،رسول صفی

،زهرا رضایی پور ،زینب آهنگر ،ژوبین عبدیانی ،ساتیار امامی 

با نعمتی ،سبحان ،ساسان توکلی فارسانی ،ساسان مویدی ،س

جامه دار ،سجاد باقری ،سجاد دادپور ،سجاد صفری ،سروش 

جوادیان ،سعید زلفی ،حسن غفاری ،حسین حسینی ،حسین 

حیدرپور ،خسرو پرخیده ،رامین طالیی ،رضا حیدری شاه 

بیدک ،روشن نوروزی ،رها مژده ،ستاره سرداری ،سعید 

یلی فر گادیاری ،سهیل زند آذر ،سیاوش اجاللی ،سودا سه

،سودابه وطن پرست ،شفق کلهر ،شیدا باباگلی ،شیرین غالمی   تیر 1 228



،صادق وثوقی نظر ،صحابه ترابی ،علی شمس ،علی فتحی 

،علی کیان جم ،علی معتمدی ،علیرضا وحید ،فاضل خاکباز 

،فرشته اصالحی ،فرشته شادی ،فروغ کاظمی ،قاسم فتحی 

ن زاده ،عرفا،شادی قدیریان ،شباب گلچین ،صمد قربان

ابراهیمی ،عطا رنجبر زیدانلو ،علی قلم سیاه ،کریم متقی 

،خوش صفت ،لیال رضوانفر ،لیلی اردستانی ،مجیدحامد 

حقدوست ،مجید خالقی ،مجید ناگهی ،محدثه جودکی 

،محمد فرنود ،محمد محسنی فر ،سعید گلی ،سلیمان گلی 

،سهیل بهروزی ،سید جمال الدین سجادی ،شقایق مرادیان 

گلچین ،صابر قاضی ،صادق کهنسال ،صمد  نژاد ،شهاب

علیزاده ،عباس عربزاده ،علی فرشادمهر ،علی قربانی ،علی 

مقدم ،فرزانه نجاتبخش ،علیرضا صادقی نژاد ،فاطمه پزشکی

خادمیان ،فرشید تیغه ساز ،فرناز دمنابی ،سیدجواد 

میرحسینی ،سیوا شهباز ،شراره سامعی ،صادق سوری ،علی 

سعیدی ،کوروش ادیم ،کیارنگ عالیی حامد حقدوست ،علی 

،کیومرث ماردین فرجی ،مبین مایلی ،مجید شهرابی ،مجید 

بهشتی ،محمد آهنگری ،محمد امیر صفری کورنگ

،محمدمهدی ورال ،محمد نظری ،مرتضی جابریان ،مرتضی 

خطیب زاده ،مرتضی فرهنگی ،مرتضی نیکوبذل ،مریم حسن 

مانی ،مسعود قرابی پور ،مژگان جعفری ،مسعود زنده روح کر

،مصطفی حق وردیان ،مصطفی خمسه ،مصطفی رضایی 

نژاد ،مهدی ،مهدی دادی زاده ،مهدی رضوی ،مهدی مقیم

منعم ،مهدی ناظری ،علیرضا گودرزی ،علی کربالیی محمد 

،علیرضا شهنازی ،فاطیما حسینی ،فردین نظری ،قاسم باطنی 

قدکساز  ،کاترین نظری ،کاوه صفرنژاد ،مجید سعیدی ،مجید

نیا ،مهران مافی ،محمدعلی برنو ،محمد مهیمنی ،مهدی وثوق

بردبار ،مهران میرزایی ،مهرداد ربیع الله ،مهرداد عادلی ،مهری 

فر ،میثم دادخواه ،میالد صفابخش ،نانا یزدی ،مهشید محجوبی

بورقانی ،نسام کشاورز ،نسترن فرجاد پزشک ،نصرت جعفری 

نوید محمدی ترازک ،نیلوفر ،نغمه اسالمی ،نگار تکبیری ،

شریفی ،نیلوفر فلکیان ،نینا مختارباف ،نوشین ملکی ،هانیه 

باقری ،هیالنه محمودی ،یاسمن دهمیانی ،یلدا معیری ،محمد 



نهاد ،مرضیه قاضی میبدی ،محمدرضا ناظری ،مرتضی نیک

زاده ،مهدی بارچیان ،مهدی قاسمی ،یوریک کریم مسیحی 

نوعی ،میرصفی اندیکالیی ،مهال  ،نعما محمدیان روشن ،مینا

 عربی خوان ،مهران چراغچی

خیابان انقالب )شرق به غرب( . نرسیده به چهارراه 

 تیر 1 لحظه قطعی  گالری عمارت روبرو 7ولیعصر.جنب بانک شهر. بن بست کیانپور . پالک 

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 تیر 1 لحظه قطعی  نگارخانه نگر زنگ سوم، 33دالرارم، پالک 

تهران. خیابان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان 

 گالری آ 7جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

پونه اوشیدری، بصیرا بلبلی، نسیم پیرهادی، افسانه جوادپور، 

تراش، زرتشت رحیمی، احسان ضیافتی، اعظم مصطفی چوب

رجی، مرجان قربانی، زهرا قیاسی، زاده گطباطبایی، نگار عالم

مهرداد کریمی، زهرا محمدی، ابوالفضل معصومی، علیرضا 

 تیر 1 نازادی نکویی

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

 تیر 1 کوکِر علیرضا الهی نگارخانه آرته 3متری دوم، پالک1٢متری گلستان، ٢0خانی، 

یـدان ونک، خیابان خیابان ولیعـصر، نرسیـده به م

عباسپـور ) توانیــر ( شمـالـی، بعـد از پـل همت، 

 نگارخانه آتشزاد ٢3پـالک 

فاطمه جاللی ورنا مخواستی ،فائزه چهار دولی ،زهره سعیدی 

 تیر 1 نیم در نیم پور ،کمند کاوند ،حمیده معصومی

. گالری ٢3خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 

 تیر ٢ چارسوق پورجاسم غضبان گالری نظرگاه نظرگاه

خیابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وی کوچه 

 تیر 1 ارث پدری غزاله صداقت گالری آتبین 4٢خاکزاد پالک 

تهران. خیابان کریمخان. خیابان ایرانشهر. کوچه 

 یرت 1 سیاه مطمئن روی سطح بی ثبات شیوا یوردخانی گالری دلگشا 30مهاجر. پالک 

 تیر 1 نمایشگاه نقاشی های مینا سبزی مینا سبزی گالری گلستان 34خیابان دروس، خیابان کماسایی، پالک 

-خ مطهری شمالی-بلوار دریا-سعادت آباد -تهران 

 بلوار مروارید-کوی ارغوان
نگارخانه اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دلزنده، آریگا چهارمهالی، اعظم عزیزی، امینه الیاسی، ابولفضل 

الهه هوشیاری، امیررضا کوهی، آزاده خلیلی، بنفشه رنجبر، 
 تیر 1 سمای قلم



پرستو ارفعی، پری سیف اله زاده، فاطیما دهقان، فرزانه  استان تهران

فرهنگ رنجبر، فائزه اسدی طاری، مرجان نریمانی، مریم 

ونا لطفی زاده، مصطفی خلیفه، منا ذوقی، سحر منصوریان، م

نژاد، گلناز ستار، بخت، پریناز لویی، رویا حیدری، زهرا خرم

زهره بلک، ساجده محسنی فشمی، سارا ابوالصدق، سارا 

پور، مهسا حاجی زاده، مهسا جباری، سارا فخار، سارا کشاورزی

فرد، فر، نازنین نامجوسادات مشهدی، مینا حمصی، مینا نیایش

راد، نجانی، نیوشا شیداییندا ناطقی، نوشین بداقی، نیلوفر خا

هاله یزدانی، سحر زکیان، هدی کدخدا، اعظم رستمی، سمیه 

کریمی، سولماز حکیمی زنوز، محمدرضا صراف، ساناز حسینی 

همدانی، امیرحسین ترکزاده، سیمین هرمزی، گیتی اکبری، 

شبنم شکوهی، سید محسن پور محسنی شکیب، شیوا 

رآبادی، سپیده شمس، صدیقه غالم رضایی، علی اکبر تی

رضایی زاده، فاطمه سادات فقیه دزفولی، سعیده السادات 

احمدیان گرجی، سمیه سادات سرکشیکیان، لیلی صفاریان 

 طوسی، صهبا آیتی

خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک الله،روبروی 

 نگارخانه الله پارکینگ طبقاتی

الن جماعتی، مرجان پیران، ساوازهرا جعفرپور، شیال جلیل

خرم گل کاران، دانا دهقان، مژده سوری، امید شایان، علی 

صابونچی، فریده صمیمی، سپیده صیاد دریابخش، مونا عزیز، 

راد، سارا سرافراز، مریم فرشاد، دریا مجتهدزاده، مهدیه عزیزی

مریم مجتهدی مقدم، سوده محمدعلی، سمانه مطلبی، مهسا 

 تیر 1 طرآهی ن، الهه نشاطمنصوری، آدنا میرزاخانیا

راه خیابان شریعتی ، خیابان کالهدوز ، نرسیده به سه

 گالری ایده پارسی ٢8وردی آذر ، پالک نشاط ، کوچه اله

رضا موسوی، رضا قاضیانی، آرش نقی زاده، احسان رافتی 

داریان، امیرحسین جباری، غزاله صداقت، حمید مهدوی، 

وری، شیرین برزگر، رضا مهران گل محمدی، فاطمه خواجه ن

لشگری، رضا شاهسونی، رویا حسینی، محمدجواد منفرد، 

ملیکا رضایی، بهناز رهنما، پریناز زینعلی، رویا مرادخوانی، 

ساینا جاهد، نسیم ایمانی، فرخ خسروپناه، محمد تفرشی، 

مرتضی زمانی، مژگان منصوری، نسرین دریابگیان، 

 یرت 1 یک عبدالرحمن مجرد، رامش الهیجی



میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، 

 گالری شلمان ٢7کوچه کاووسی، پالک 

یاسمن پورمختار، تانیا پورآباده، بهاره تکمیل، احمد توکلی، 

زاده، حسام درودگر، زهرا علی حاکمی، محمد حسن

رستگارنیا، مهدی رضایی، خوشه شایان، شادن عظیمی ، مریم 

نی، پریناز لویی، آرمان لقمانی، مرتضی فرخیان، ساناز گلش

محمدی، علیرضا مختاری، مهداد نورمحمدیان، مریم نیک 

 تیر 1 ٢چشم اندازهای ایران  سرشت، تیال نعمت اللهی

 تیر 1 پیله منصور نصرت نظامی گالری سیحون 11خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

ضلع شرقی دانشگاه  -خیابان قدس -خیابان انقالب

 تیر ٢ سرکشی  گالری تهران 64٥8-141٥٥صندق پستی  -تهران

 شکوفه سادات بستانی فرد نگارخانه نهاوند ٢14بلوار میرداماد، باالتر از ایستگاه مترو، پالک 

نمایشگاه نقاشی شکوفه سادات 

 تیر 1 بستانی فرد

ارک چهارراه ولیعصر،ضلع شرقی پ

 تیر 1 ژاو، نمایش نقاشی های فرانک ژین فرانک ژین گالری مستقل تهران ٥0دانشجو)تئاترشهر(،خ رازی پالک 

تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه 

 گالری ایوان 1بست حمید، شماره لسانی، بن

بیات، افشین بختیار، جاسم حقیقی، ابراهیم خادمابراهیم 

پور، افشین شاهرودی، جاوید نیکپور، جعفر پناهی، غضبان

ذات، جمشید بایرامی، حسن غفاری، ساتیار امامی، ساعد نیک

اهلل صمدیان، صادق سعید دستوری، سمیرا باقری، سیف

میری، علی رهبر، علی زارع، علی قلم سیاه، فرزانه خادمیان، 

اسم اشرفی، کیارنگ عالیی، کیمیا رهگذار، مجید سعیدی، ق

محمدحسن صلواتی، محمد فرنود، محمد همتی، محمود 

کالری، مرضیه خورسند، مریم اسدی خوانساری، مریم زندی، 

نژاد، مهگامه پروانه، میالد مسعود پاکدل، مهدی مقیم

 زاده، میالد سمنگانی، مینا زیوری، نادر داوودیاسالم

به یاد عباس  تک درخت

 تیر 1 کیارستمی

  گالری موسسه ماه مهر 7خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 

نمایشگاه عکس مسایل اجتماعی 

 خرداد 30 ایران

بوستان  -بلوار قیطریه -بزرگراه آیت اهلل صدر

 ٢نگارخانه ملل  فرهنگسرای ملل -قیطریه

 ستاره مجتبوی، سهیل مجتبوی، سمیه قره داشلی، ملیکا

 سرخانی

نمایشگاه گروهی نگارینه خط به 

 تیر 3 ییالهسرپرستی استاد سحرفتح

خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش 
 گالری ساربان

نظر، محمدعلی بنی اسدی، محمدحسن جواهری، احمد امین
 تیر 1 کومشیان



ت لیلی درخشانی، مسعود سعدالدین، سید اسداهلل شریع ، طبقه اول130شهید یوسفی، پالک 

 لو، ابراهیم یغماییپناهی، بهمن صحت

 


