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تاریخ

عنوان

هنرمند

نام گالری

نمایشگاه هنرهای تجسمی

آدرس
اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع

 25فروردین

هنرمندان معاصر

 2٤فروردین

حوضِ نقاشی

اكرم سرتختی

 2٤فروردین

خودبارگی

محمد كيوان

 2٤فروردین

پروژهی منوكسيد تهران

 27فروردین

حس خوب زندگی

گالری آیریک

ایریک سنتر جنوبی طبقه3واحد102

گالری ثالث

كریم خان زند بين ایرانشهر و ماهشهر شماره1٤٨

گالری ایرانشهر

خيابان كریمخان زند ،خيابان شهيد عضدی (آبان
جنوبی) خيابان سپند پالك ٦٩

آبنوس البرزی ،مژگان بختياری  ،احسان براتی  ،افشين
چيذرى ،هوفر حقيقی ،هما دلورای ،كریستف رضاعی ،ندا
رضویپور ،نيلوفر رهنما ،مجتبی طباطبایی ،نگار فرجيانی،
فرزانه قدیانلو ،شادی قدیریان ،سيمين كرامتی ،محبوبه كرملی،
مسيح مستأجران ،كاميار مينوكده ،محمودرضا نوربخش،
محسن یزدیپور ،نرگس حریریان ،رعنا شجاعپور ،علی
صمدپور ،سمانه غالمنژاد ،هوتن كروبه  ،ماندانا كریمی ،بهشاد

گالری راه ابریشم  -پارك

بلوار كشاورز ،بين وصال شيرازی و قدس ،ساختمان

محتشمی ،رامبد واال

الله

تکنو آجر ،پالك 210

موزه هنرهای معاصر

تهران ،ميدان فلسطين ،خ طالقانی ،خيابان شهيد

فلسطين

برادران مظفر ،تقاطع بزرگمهر ،شماره 7٤

شهریار آریافر ،سحر آریاییفر ،حسين آقاییپور ،ساناز
ابراهيمی ،نازی ابوالقاسميان ،فائزه اسدی طاری ،ساناز افشاری،
مرجان الکایی ،ساغر امينی زارع ،مائده انوریانفرد ،كانياو

ایرانزاده ،آتوسا بيضاپور ،نيلوفر پيرزاد ،پریوش پيری خانقاه،
نجمه پيالن ،گالره جمشيدی ،هدیه جوانی ،ویدا جيالنچی،
مهسا حاجی محمد ابراهيم ،نيوشا حاجيان ،فاطيما حسيننژاد،
سيده معصومه حسينی ،تارا حصاری ،افسانه خجسته ،گلناز
خدیویزند ،ليال خزائی ،ليال خزائی ،بهناز دادگر ،آزاده
راشدمحصل ،سارا رجبپور ،عاطفه رفيعی ،مهرنوش ساوری ،
احسان سجادی ،سمانه سيمره ،مریم شادانلو ،فاطمه
شاهویردی ،مریم شهيدی ،مریم شيخ زینالدین ،محسن
صفایی ،رویا عباسی ،ندا عبدالهی ،طناز عدلی ،اعظم عزیزی،
فرشته غزلخوان ،ليال فخر عاملی ،فاطمه سادات فقيه دزفولی،
پروانه قاسمی ،زهرا قربانی ،ونوس كریمی ،ليال كالمی فرد،
الهام گردونزاده  ،حسين محمدی ،فاطمه مقداد یحيیئی،
سارا نادعلی ،ابراهيم نبیزاده گنجگاه ( كوهنگار ) ،فرزانه
نصيری ،ریحانه نوایی لواسانی ،پروانه سادات نوربخش ،آزاده
نوروزی ،زهرا نورینژاد ،الهام نوعی ،سوسن وجدانی ،سپيده
وزیری ،سحر همایوننژاد ،مونا هنرمند
بتول قلمی ،اورانوس افشاریان ،بیتا محبتی ،شيرین ویرابی،
مژده منصوری ،مریم حسنی ،راضيه خادمی ،سوسن وجدانی،
الهام شفيعیجاوید ،گالره گودرزی ،سوگند وفایی ،سحر
شکراله زاده ،رویا ذوالفقاری ،پروانه نوربخش ،نگار كيان ،
فاطمه عطاران ایرج ،نگين توكلی فریمانی ،مرضيه جهانتيغی،
كوثر گالبگيرنيک ،شریف یزدانی ،ارغوان افشاریان  ،زهرا
جمشدی سرشت ،زینب امينی ،مليحه فریاد ،شيما فالح ،
نسيم مصلحين ،مرضيه ملک ،پرستو كيانيان  ،مرضيه
مهرخوان  ،هانيه تام  ،هدیه دریانی  ،نيوشا بيات ،نيلوفر
جعفرزاده ،مژگان اصليان ،مریم دشتی ،الهه اقبالی ،نيلوفر
اقدسيه ،آجودانيه ،خيابان چهاردهم شرقی ،شماره

نوبهاری ،ریحانه گرجيان  ،آرزو افضليان  ،رزیتا كریمی ،ميالد
 2٤فروردین

مثل سه نقش

صائمی

نگارخانه احسان

22

 2٤فروردین

این دل مجنون

امير خشنودی

نگارخانه سهراب

خيابان سميه ،قبل از رامسر،شماره 1٤2

 2٤فروردین

نمایشگا نقاشی آناهيتا ابوترابی

آناهيتا ابوترابی

گالری گلستان

خيابان دروس ،خيابان كماسایی ،پالك 3٤

كرم عزیزی ،سودابه برخورداری ،مریم پالوچ ،طالیه طوسی،
علی روستایی ،نينا صفایی فراهانی ،شبنم طالقانی ،سليمان
 2٤فروردین

صدای روحم

 2٤فروردین

تناليته

فرشيدفام ،عطيه گالب ،نسيم نجيمی ،مهرداد نوری

قيطریه ،ضلع جنوبی پارك ،خيابان روشنایی ،كوچه
نگارخانه نگر

دالرارم ،پالك  ،33زنگ سوم

حميد طلوعیفرد  ،بهزاد نوعی ،امين هنامی ،اميرشجاع
شجاعیپور ،بهنام قاسمی ،هانی شرار ،عارف امراهلل زاده ،حميد
امينیفر ،فاطمه ابراهيمی ،زینب بابایی ،حسن مهربانی ،محسن
رهبری ،فرناز فرشچی ،علی مختاری ،پانتهآ ماهرو ،طيبه
محمدیاری ،مرجان اسفندی ،نسا حالج ،پریسا عباسی ،طاهره
مختارزاده  ،بنفشه قاسمی ،محمد بخشیزاده

خيابان وليعصر بين زرتشت و فاطمی خيابان پرستو
گالری برسام

پالك 22واحد1
شریعتی ،باالتر از پل رومی ،جنب بانک پارسيان

گالری آس

،پالك 1٨31

 Persian Princessمون لی

 2٤فروردین
 2٤فروردین

شهربازی

نوشين شفيعی

گالری اِمکان

ميدان هفتتير  ،كوچه آقامحمدی ،پالك 77

 2٤فروردین

تازدن

معصومه مهتدی ،هيلده اوربرگ

گالری عمارت روبرو

وليعصر.جنب بانک شهر .بن بست كيانپور  .پالك 7

 2٤فروردین

وضعيت ناخوشایند

عارف رودباری شهميری

گالری سيحون

خيابان وزراء ،كوچه چهارم ،شماره 11

 2٤فروردین

نقش نشان

الهام طاهایی

گالری سایه

خيابان انقالب (شرق به غرب)  .نرسيده به چهارراه

خيابان كریمخان ،خيابان سنایی ،خيابان سيزدهم،

سومين جشنواره دانشجویی نقاشی
 2٤فروردین

ژكال

 2٤فروردین

شدن

شماره 21
تهران-خيابان وليعصر-بزرگراه نيایش-روبروی

گالری پردیس ملت

كردستان-گالری پردیس ملت
گيشا( كوی نصر)  ،خيابان شهيد عليالی(پيروزی

آتنا غفاری

گالری ابد

غربی) ،خيابان جوادی  ،پالك 53

