
 

 

 
 

 های تهران/  گالری 139۷ ماه تیر چهارم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس
ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم، 

، ساختمان فرین، طبقه دوم، کدپستی ۴۴پالک 

 تیر 2۹ انتقال  گالری کاما ۱۶۶۸۶۳۵۹۱۴

 تیر 2۹ اولین ساالنه طراحی نوجوان  گالری اعتماد نگارستان میدان بهارستان، خ دانشسرا، باغ نگارستان

استان تهران، بلوار اندرزگو، عبداللهی جنوبی، پالک 

 تیر 2۹ ابقا و الغا  ۳پلتفرم  ۱2

 تیر 2۹ زد همه اهتماالت  گالری ثالث ۱۴۸کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره

شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،کوچه 

 تیر 2۹ لحظه قطعی  نگارخانه چهار ۴اشراقی،شماره 

خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحی شقاقی، میدان 

 تیر 2۹ خود پریسا صحیحی، پریا صحیحی گالری طراحان آزاد ۵سلماس،پالک

تهران. خیابان کریمخان. خیابان ایرانشهر. کوچه 

 تیر 2۹ ترسمو بخور، اسممو بجو رعنا دهقان گالری دلگشا ۳0مهاجر. پالک 

 تیر ۳0 بصیرت درون  گالری متفرقه 

بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان  پارک  -گالری راه ابریشم 
 تیر 2۹ نمایشگاه تابستانی 



 الله 2۱0تکنو آجر، پالک 

شریعتی، پایینتراز پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، 

 تیر 2۹ لنداسکیپ  گالری فرشته ۱۶/7۱روبرو ساختمان رویال پارک، پ 

 تیر 2۹ زیستن درون مرگ مجتبی یداللهی گالری سیحون ۱۱، شماره خیابان وزراء، کوچه چهارم

، ورودی ۵لوشاتو، کوچه لوالگر،پالک خیابان نوفل

 تیر 2۹ سه تن شقایق احمدیان، فرزاد شکاری، پریسا تقی پور های آرانپروژه حیاط

 تیر 2۹ نمایشگاه عکس آرمان گلستانه آرمان گلستانه گالری گلستان ۳۴خیابان دروس، خیابان کماسایی، پالک 

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 تیر 2۹ چهارگوشه ایران تیال نعمت اللهی نگارخانه نگر ، زنگ سوم۳۳دالرارم، پالک 

خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید 

 ۱2۵برادران مظفر، شماره 

گالری موسسه فرهنگی 

 مرداد ۱ حقوق کودکان  رشچیان (هنری صبا )ف

خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید 

 ۱2۵برادران مظفر، شماره 

گالری موسسه فرهنگی 

 مرداد ۱ حقوق کودکان  هنری صبا ) لرزاده (

میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید سنجابی)بهروز 

 شمیدهنگارخانه  ۱2،طبقه اول،واحد۸سابق(،بن بست یکم،پالک

غزل جهانگیرامینی، مونا احمدی، محدثه حاجی ده آبادی، 

درسا حسین خانی، عباس حمید سمیعی، رویا زرگر، آناهیتا 

شمیده، لیال گازر، محبوبه علیزاده، ویدا کالنتری، نوشین 

 تیر 2۹ 2آهنگ های طبیعت درون  مهرورز

ام ۱۹آرا،خیابان بزرگراه جالل آل احمد،خیابان جهان

 گالری افرند ۴۸شهر، پالک سینی(،بعد از تقاطع اشک)جالل ح

نظر، فریدون آو، شیدا آذری، هانیبال الخاص، احمد امین

هوشنگ مهر اردالن، آرمان استپانیان، سعید انصافی، پروانه 

بکان، مرضیه آشیان، اعتمادی، سیمون آیوازیان، علیرضا آدم

نگیز، بهمن محسن احتشامی، تارا آزرم، آشور بانی پال، رضا با

بروجنی، صادق بریرانی، شیرین بابازاده، الناز بندگی، فرامرز 

پیالرام، ندا توالیی، الهه حیدری، محسن حسینمردی، حمید 

رودی، مهران حلیمی، بابک حقی، علی خسروی، حسین زنده

زیرک، مجتبی سیادتی، افشین شاهرودی، امید شلمانی، 

گران، ماعیل شیشهگران، اسگران، بهزاد شیشهکوروش شیشه

جهان، اعظم شادپور، سیوا شهباز، بیژن صفاری، رزیتا شرف

باقر ضیایی، رضا ترانه صادقیان، حامد صحیحی، محمد
 تیر 2۹ نمایشگاه فروش ساالنه امرداد



زاده، حسین عماد، جمال عربعابدینی، ناصر عصار، محمد

 روجا علینژاد

 گالری اِمکان 77تیر ، کوچه آقامحمدی، پالک میدان هفت

ایمان افسریان، شهال حسینی، داریوش حسینی، محمد 

حسین عماد، فریدون غفاری، رعنا فرنود، علی خلیلی، محمد

 تیر 2۹ لبه گلستانه، غزاله هدایت

میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، 

 تیر 2۹ پس از خاکستری ها آیسن محمد گالری شلمان 27کوچه کاووسی، پالک 

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 گالری آیریک ۱02واحد۳ایریک سنتر جنوبی طبقه

سمانه محتشمی، محمد صادق نیک نهاد، شیما حق دوست، 

رضا رشیدپور، سروناز ایزدی، شکوفه عیسی نژاد، طاهره 

صابری نژاد، نیلوفر جوالی، امید آبرون، سمیه ایام، آرزو 

فریبا فالحیان، لیال کیکاوسی، فرزانه نیک قدیمیان،  ایمانی،

مهسا زائری، علیرضا رضاپور، آزاده ابولحسنی، پریسا 

 تیر 2۹ آینه مهر آقاکریمی، مریم ژوبین، شاه پری بهرامی، مینا طاهری نژاد

فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، 

 تیر 2۹ تخیل واقعیت مهرداد صدری ی آرت سنتر )باغ(گالر ، باغ انجمن خوشنویسان۱۴7شماره 

خیابان گلبرگ، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، 

 فرهنگسرای گلستان

گالری فرهنگسرای 

 تیر ۳0 سرای خیال لیدا محمدیان گلستان

خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وی خیابان فیاضی) 

 تیر 2۹ رادیو ملی ایران  گالری سالم ۱-فرشته(، مجتمع سام سنتر طبقه 

ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، 

 تیر 2۹ اختالل، اعوجاج، ارتباط پورآریا تابنده گالری محسن ۴2بلوار مینای شرقی، پالک

میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، 

 تیر 2۹ زبانی در بی زبانی ژیال دژم گالری ایده 2۶خیابان هجدهم، پالک

فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی 

 تیر 2۹ طنین صلح دالرام قائمی گالری شکوه ۱۹شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، 

 گالری سایه 2۱شماره 

هاجر کربالیی، بنفشه عرشی، ماه نو شیرزاد، معصومه شصتی، 

 تیر 2۹ کجواج ها الهه زکوی



چهارراه ولیعصر ، ضلع جنوبی پارک دانشجو کوچه 

 نگارخانه شیث شیرزاد شرقی نگارخانه شیث

بهزاد ابوالقاسم حسینی، سوری عبدالهی، فهیمه مومنی، 

ماندانا مهرپور، ماجده یزدی، روژین محمدپور، سارا قهرمانی، 

 تیر 2۹ نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی پارمیس مستوفی، محبوبه کیانی

 


