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مقدمه
تئاتر و معمارى از هم ســوا نیســتند. غفلت از معمارى تئاتر، غفلت از ذات تئاتر اســت. بى توجهى به مکان اجرا، تئاتر را از هویت و معنا تهى 
خواهد کرد. گسترده تر از این، معمارى امروز ما، مکانهایى که در آن زندگى مى کنیم، جلوه، تظاهرى بیرونى، شمایل و عرضه اى از همان شیوة 

زیست و اندیشۀ ماست. 
غفلت از کار، دیدن، مشاهده و عینیت، پراکسیس، کاِر تئاتر را به بیراه کشانده است. بى ریشگى عمده اى از مطالعات و پژوهشهاى تئاتر معاصر 
ایران، در آن است که به جاى پایبندى به واقعیت و فاکتهاى موجود، تنها در تون مفاهیم سطحى و پیش پاافتاده مى دمند و واژه ها را در ناکجا 
پرواز مى دهند. با سست کردن ریشۀ واژه ها و لق شدن معنا، جز خارج کردن حجم بى خاصیت مقاله و کتابهاى پوسیده و جز انتشار حبابهاى 

کف آلود پیشابى چه حاصلى مى توان انتظار داشت؟! 
در این اثر، مشاهده، سرآغاز کشف مغلطه از حقیقت است. اساس بر مطالعۀ میدانى و فاکت هاست. به کمک همین نوع  مشاهدات است که 
تئاتر معاصر ایران تعریف راستین خویش را خواهد یافت. براى درك وضع موجود تئاتر ایران، و یا هر چه غیرتئاتر، جز رفتن، دیدن، جستن 

و فیش برداریهاى دقیق چه مى توان کرد؟! 
بخش نخســت از فرهنگ جامع تماشاخانه هاى ایران بر اساس پژوهش، مشاهده و بازدید تاالرهاى نمایش 10 استان کشور تهیه شده است: 

همدان، قزوین، لرستان، یزد، گلستان، خراسان شمالى، گیالن، شهرستانهاى تهران، قم و البرز. 
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منشــأ معمارى و ساخت تاالرهاى موســوم به «چند منظوره» با اینکه اروپایى است اما در معمارى ایران شکل و هیکلى تقریبا متفاوت از آن 
منظور یافته است. سالن چند منظوره به نوعى از معمارى اشاره دارد که ملهم از معمارى تاالرهاى قاب عکسى و پروسنیوم ایتالیایى است. این 
تاالرها تنها براى اجراى تئاتر ســاخته نمى شود و سخنرانى، مراسم تودیع معارفه، ُجنگ و مناسبت ها، جشن  و همایش و اجتماعات هم در آن 
بطور گسترده برگزار مى شود. در گذشته و در اصل مضیقۀ بودجه و امکانات باعث بوجود آمدن چنین شکلى در معمارى شده است اما باید 
اذعان داشت امروزه توجه بیشتر و در دستور ساخت قرار دادن بلک باکس ها، به جاى صحنه هاى قاب عکسى، عالوه بر صرفۀ اقتصادى کارایى 
موثرترى در پى خواهد داشت. تاالرهاى بلک باکس، به دلیل ایجاد ارتباط بى تفاخر و امکان چیدمان هاى وسیع ترشان براى طراحى صحنه، بسیار 
مورد توجه و استقبال هنرمندان هستند. عالوه بر این بلک باکس ها مى توانند کارکرد چند منظوره هم داشته باشند و پاسخگوى نیاز برنامه هاى 
غیرتئاترى هم باشند ضمن اینکه براى ساخت بلک باکس ها به مراتب زمان و هزینۀ کمترى صرف مى شود و براى هنرمندان و دست اندرکاران 
فرهنگى هم کارایى بسیار بیشترى دارد. در حال حاضر بیش از 90 درصد تاالرهاى ساخته شدة دولتى در کشور بصورت قاب عکسى هستند.  
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تکیه دولت، نخستین تماشاخانه به شیوة جدید در ایران است که سال 1251 خورشیدى تأسیس شد. شش سال پس از آن، در سال 1257، 
تماشاخانۀ دارالفنون گشایش یافت. تئاترهایى که به سبک فرنگى اجرا مى شد به هیچ وجه تماشاگر عام نداشت و تنها براى دربار و شاه اجرا 
مى شــد. مقارن همین زمان ارامنۀ تبریز، تهران و رشت هم در ســاخت و بناى مکان هاى نمایشى پیشگام شدند اما همچنان تماشاگران آنها 
شــامل عموم مردم نبود. هنگامۀ انقالب مشــروطه اجراى تئاتر در پارك و باغ و محوطه هاى باز بیش از پیش رونق گرفت. انقالبیون تئاتر را 
به میان عموم مردم کشــاندند و از این پس تماشاخانه هاى خصوصى موج تازه اى از اجراهاى تئاتر را پدید آوردند. تئاترهایى که تماشاگرانى 
از طیف هاى گسترده بدان راه یافته بود. تأسیس «سالن تئاتر آرامیان» تبریز توسط موسیو آرامیان، «تئاتر ملى» در تهران توسط محقق الدوله، 
«تاالر آوادیس» در رشــت توسط آوادیس هوردانانیان مورد توجه و اســتقبال خاص و عام قرار گرفت. غیر از موارد معدودى، تا دهۀ چهل 
صاحبان تماشــاخانه ها عموما دولت و حاکمیت نبود و روند ساخت و ساز و تأسیس تماشاخانه ها بطور خصوصى ادامه داشت. با اینحال گاهى 
حمایتهاى پراکندة دولتى از بعضى تماشاخانه ها صورت مى گرفت. اما براى نخستین بار سال 1344 خورشیدى تماشاخانۀ سنگلج(25 شهریور) 
توسط دولت ساخته شد و حتى هنرمندان و عواملى هم به عنوان کارمند به استخدام آن درآمدند. از این زمان هم شکل جدیدى از تئاتر و هم 
رویۀ تازه اى از تماشاخانه سازى در ایران بوجود آمد. نسل جدیدى از نمایشنامه نویسان، کارگردانان و بازیگران پا به عرصه گذاردند و متناسب 
با آن معمارى تازه اى هم در سر و شکل تئاتر قوام یافت. تماشاخانۀ سنگلج هنوز هم جزو معماریهاى کم نظیر تئاتر ایران است که معمار آن 
مهندس یوگنى آفتاندیلیان بود. او بعدها دو تاالر مهم دیگر هم ساخت: تاالر وحدت(رودکى) و تاالر فخرالدین اسعد گرگانى(تئاتر گرگان). روند 
ساخت و ساز تئاترهاى دولتى با تأسیس اداره تئاتر، تئاترشهر و کارگاه نمایش ادامه یافت اما از سویى دیگر تئاترهاى خصوصى بیشتر در انحصار 
برنامۀ دسته جات و گروه  هاى موسوم به الله زارى و کاباره اى درآمده بود. با وقوع انقالب و آغاز جنگ تحمیلى، تئاتر و تماشاخانه ها کمتر مجالى 
براى استقبال عموم یافت. این وضعیت تا چند سال بعد و بازسازى ویرانى ها هم ادامه یافت. در این مدت و طى دة 60 و 70 برگزارى جشنواره 
تئاتر فجر سهم بسزائى در رونق و حیات تئاتر داشته است. چند سالى است که روند ساخت و ساز تماشاخانه هاى خصوصى و دولتى سرعتى 
بیش از گذشته یافته است. پژوهش پیش رو، فرهنگ جامع تماشاخانه هاى ایران، معرفى کلیۀ اماکن اجراى نمایش در سطح کشور است.     
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بیش از 90 درصد یافته هاى این پژوهش، میدانى است و باقى آن با مراجعه به اسناد و کتابخانه ها و مراجع معتبر تهیه شده است. یافته ها شامل 
معرفى کلیۀ آمفى تئاتر ها و سالن هاى موجود در شهرهاى مختلف ایران است که بصورت فعال و یا غیرفعالند که در حال حاضر در دسترس 



عموم قرار دارند و یا دسترســی به آن براي عموم ممکن اســت و به ویژه قابلیت اجراي تئاتر دارند. این معرفى به انضمام نقشه تماشاخانه ها، 
اطالعات رقمى هر سالن و تصاویر از نماهاى عمومى و جزئى آن است. این اماکن معموال زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداري، 
آموزش و پرورش، بخش خصوصی و یا نهادهاي دانشگاهی هستند. اما غیر از این، نهادهایى دیگر نیز بعضا واجد سالنهایى براى اجراى تئاتر 
هستند؛ نهادهایى نظیر هالل احمر، سپاه، بسیج، استاندارى و فرماندارى. عموم اماکنى که در شهرهاى مختلف مشهور به اجراى تئاتر هستند 
و گروه هاى تئاترى در آن اجرا داشــته اند زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار دارند و از این نظر این پژوهش دربرگیرندة اطالعات 
دقیق تمامى این اماکن اســت. پس از این شــهردارى ها و آموزش و پرورش و اماکن دانشــگاهى به ترتیب در اولویت موضوع قرار دارند. به 
دلیل آنکه سالنهاى زیرمجموعۀ آموزش و پرورش و اماکن دانشگاهى عموما براى استفادة دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته  شده اند 
دسترسى دیگر نهادها و عموم مردم به آنها کمتر امکانپذیر است. با این وجود این نهادها نیز چنانچه آمفى تئاترهایشان واجد امکانات موثرى 
بوده مانع پژوهش و مطالعۀ ما نگردیده و از قلم نیفتاده اند. به سخن دیگر، گرچه پژوهش حاضر دربرگیرندة اطالعات جامع تمامى تاالرهاى 
فعال در زمینۀ نمایش کشور است با اینحال در بسیارى موارد از تاالرهاى غیرفعالى که امکان تهیۀ اطالعات جامع و دقیق از آنها وجود داشته 

نیز غفلت نشده و به گستردگى پژوهش افزوده است. 
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گزارشــها دربارة معمارى، ابزار و وسایل کامال با دقت ثبت شــده و مربوط به وضعیتى است که در همان روز و ساعت بازدید مشاهده شده 
است. مثال مواردى نظیر تعداد پرژکتورهاى شبکۀ نورخان و یا منابع نورى سالم همواره در معرض تغییر است. گاهى ممکن است دیمر بنا به 
دالیلى موقتا در دسترس نبوده باشد. به همۀ این موارد اشاره شده و هدف این بوده تا تصویرى شفاف از همان وضعیت مشاهده شده به نظر 

مخاطب برسد. 
اول هر بخش پس از مقدمه اى کوتاه درباره موقعیت جغرافیایى استان و وضعیت تئاتر و تماشاخانه هاى آن، فهرست تاالرهاى هر استان، چه 
فعال و چه غیرفعال، آمده که این فهرســت بر اســاس حروف الفبا به ترتیب نام شهرستانها منظم شده است. در هر فهرست ردیفهایى که با 
رنگى، غیر از رنگ زمینه برجسته شده نشان دهندة آن است که در صفحات بعد بطور مشروح و مبسوط بدانها پرداخته شده و این یعنى تمامى 
تاالرهاى فعال و همچنین عموم تاالرهایى که پیش از این فعال بوده اند و یا قابلیت فعالیت دارند اما تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته اند و در 
این زمینه پتانسیل هاى بالقوه محسوب مى شوند. اطالعات جامع هر تماشاخانه شامل چهار بخش است: داده هاى توصیفى، رقمى، تحلیلى، کلى 

و جزئى هر تاالر.
در عکاسى از فضاهاى داخلى و خارجى براى آنکه تصاویر به واقعیت، دید طبیعى چشم انسان، نزدیک تر باشد و ماهیت مستندگونۀ آن حفظ 
شود از لنز واید پرهیز شد و براى عموم تصاویر از لنز نرمال استفاده گردید. تصاویر شامل نماهاى کلى و جزئى و زوایاى مختلف تاالر تماشا و 
صحنه، سقف صحنه، اتاق فرمان، سقف سالن تماشا، سالن انتظار و نماى بیرون تاالر، بالکن، پشت صحنه و امکانات فنى است. از تصاویر جزئى 
هم عموما این اطالعات قابل مشــاهده و برداشت خواهد بود: پوشش کف و دیوارها، اتاق گریم و فضاهاى اضافى پشت صحنه، موقعیت اتاق 
فرمان، موقعیت دستگاه ویدئو پروژکشن و پرده نمایش، موتور مکانیکى پرده، چیدمان صندلى  و مبلمان تاالر، سیستم خنک کننده و گرمایش، 
تجهیزات آتش نشــانى، پلکان سن، راهروهاى سالن تماشــا، دیمر نور و میکسر صدا و امکانات خاصى نظیر درب ویژة دکور و راهروى پشت 
صحنه؛ نقشــۀ ترسیمى تاالر و پالن شماتیک هم بخشى دیگر از اطالعات تصویرى است. نقشۀ ترسیمى، بیشتر به مراد استفاده کنندگان اهل 
هنر تهیه شــده تا مثال به طور ویژه معماران و مهندسان عمران. پالن شماتیک هم براى معرفى کلیت فضاى صحنه و تاالر و ورود و خروجها 

آورده شده.
پالنهایى که ترســیم شــده، عموما پالنهایى اســت که با مراجعۀ حضورى گروه پژوهش در داخل تاالر برداشت شده و این با نقشۀ معمارى 
ساختمان و یا تاالر ممکن است تفاوت داشته باشد. نقشه معمارى در اینجا منظور نقشه اى است که ساختمان یا تاالر بر اساس آن ساخته شده 
اســت. این نقشه ها ممکن است توسط پیمانکاران، بنا بر مالحضاتى، هنگام ساخت بنا، بطور دقیق، اجرا نشده باشد. بنابراین اندازه ها و ابعادى 
که پالنهاى این کتاب بر اســاس آن ترســیم شده مربوط به پس از ســاخت و احداث سالن است و بر اساس وضعیت موجود و شکل فعلى و 
اجراشدة تاالرهاست. در مواردى نظیر تاالر فخرالدین اسعد گرگانى به واسطۀ ارزش تاریخى و دقت کم نظیر معمارى آن، همان نقشه و پالن 

اصلى معمارى آورده شده است. 
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تا کنون اطالعاتى با جامعیت پژوهش حاضر از تماشاخانه هاى کشور وجود نداشته است. تنها کتاب در این زمینه همان «تماشاخانه هاى تهران 
از 1247 تا 1389 خورشــیدى» است که توسط همین نگارنده و خانم آقاحسینى نگاشته شده که 6 سال پیش منتشر شد؛ با اینکه خیلى زود 

نایاب شد اما تا کنون رغبت و مجالى براى انتشار مجددش نیافته ایم. 
در به ثمر رســیدن این اثر، تالش گروه مهندســان نقشه و دقت چشم فرساى مسعود نوروزى در گرافیک و صفحه آرایى سهمى به سزا داشته 
اســت. در همۀ مراحل انجام کار، نگاه دقیق و شــکیباى آقاى جالل تجنگى همراه اثر و گروه پژوهش بوده و بسیار مؤثر واقع شده است. لطف 
بى دریغ مجید داخ در تهیۀ فهرســت اولیۀ تاالرها بسیار کمک رســان بود. انجام این پژوهش اگر با حساسیت فرهنگى و درایت آقاى مهدى 
شفیعى، مدیرکل هنرهاى نمایشى نبود، شاید هیچگاه به ثمر نمى رسید. همچنین حمایت رئیس انجمن  هنرهاى نمایشى ایران، آقاى بهداروند، 

کارکنان این انجمن و کارکنان اداره کل هنرهاى نمایشى بسیار راهگشا بود. از همت عالى همۀ آنان سپاسگزاریم.



حفظ و نگهدارى تماشاخانه ها
یکى از مســائل عمده اى که کارکرد تاالرهاى ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمى در شهرستانها را تحت تأثیر قرار مى دهد استفاده مکرر دیگر 
ارگانها و نهادهاى دولتى و غیردولتى شهر نظیر فرماندارى، شهردارى، آموزش و پروش، از آنهاست. استفادة مکرر این نهادها بر استهالك بنا 
و تجهیزات تاالرها مى افزاید در صورتى که در اغلب موارد آنها بصورت کامال رایگان از این تاالرها براى برگزارى ســخنرانى و همایش هاى 
مختلف اســتفاده مى کنند. عموما ایشان چندان در قید کمک به تجهیز یا الاقل تقبل بخشى از هزینه هاى مربوط به حفظ و نگهدارى تاالر هم 
نیســتند. این در حالى اســت که اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان هم بواسطۀ مالحظات مختلف چندان قدرت منعى در برابر ایشان نمى تواند 

داشته باشد. 
یکى دیگر از عمده  مشــکالت تاالرهاى بازدید شــده در همۀ اســتانها و شــهرها عدم صرف یا تخصیص هزینه به منظور حفظ و نگهدارى 
تاالرهاســت. بیشــتر این تاالرها با کیفیتهاى متفاوت طى یکى دو دهۀ اخیر ساخته شده اند یعنى عمر بیشترشان شاید به بیست سال نرسد با 
اینحال به علت عدم وارســى و هزینۀ به موقع براى حفظ و نگهدارى آن در برخى موارد بســیار مســتهلک و فرسوده شده اند. از جملۀ موارد 
فرســودگى که در بیشتر آنها مشــترك است به این شرح است: عدم ایزوگام به موقع پشت بام و نم زدگى دیوارها و سقف، پوسیدگى و یا از 
کار افتادگى سیستم تهویه و گرمایشى و خنک کننده، فرسودگى صندلى  هاى سالن تماشا و از نظر فنى از کار افتادن و نیاز به تعمیر تجهیزات 
اتاق فرمان از جمله میزکنترل نور و صدا. باز در برخى موارد کار تا آنجا پیش رفته که هزینۀ آب و برق مدتها پرداخت نشده و باعث قطعى 
نیازهاى اولیه و بالنتیجه متروك ماندن تاالرى شده است. یک نکتۀ بسیار مهم در افزایش سرعت استهالك و باالبردن هزینه هاى مربوط به 
تجهیزات فنى، از جمله دیمر نور و میکسرصدا در اتاق فرمان، عدم آشنایى کارکنان و یا هنرمندان با این تجهیزات است. چنانکه به نظر میرسد 
ارائۀ یک برنامه ریزى ساده براى آموزش نحوة کار کارکنان سمعى بصرى و یا واحدهاى فرهنگى هنرى ادارات فرهنگ و ارشاد و فعاالن انجمن 

هنرهاى نمایشى شهرستانها با این دستگاه ها بیش از هر مورد دیگرى کارساز خواهد بود.
عمده تجهیزات آتش نشــانى تاالرهاى مورد پژوهش کپسول آتش نشانى و ســپس شستى هشدار دهنده و سیستم اعالن آتش و پس از آن 
فایرباکس اســت که عموما هم این تجهیزات فعال نیســتند یعنى حتى براى یکبار پس از احداث ساختمان مورد آزمایش قرار نگرفته اند. چه 
بسا شلنگ هاى آب فایرباکس ها پوسیده و نشتى داشته باشند. در برخى موارد کارکنان مجتمع هاى فرهنگى و مسئوالن تاالرها به طرز کار با 
کپسول آتش نشانى مسلط نیستند که قاعدتا این مشکل هم براحتى با هماهنگى واحدهاى آموزش آتش نشانى در شهرها و استانهاى مختلف 

براى کارکنان ادارات ارشاد و هنرمندان قابل رفع خواهد بود.
پرده هاى مکانیکى در تاالرهایى که کار نمى کنند و نیاز به تعمیر دارند عموما از ناحیۀ موتور و سیم بکسلشان نیاز به تعمیر دارند. برخى تاالرها 
از فضاى پشت صحنه بى بهره اند برخى دیگر فضاى پشت صحنه اشان راه به بیرون از تاالر ندارد. یعنى اگر حین اجراى اثر ضرورتى براى عوامل 
پشت صحنه پیش بیاید تنها راه خروج از مقابل دیدگان تماشاگران خواهد بود. برخى تاالرها فاقد باالبر جهت تعویض و تجهیز پرژکتورهایند.

غیر از این موارد که به صورت مشترك در عموم تاالرها به عنوان مسائل و مشکالت اصلى شناخته شد بصورت جزئى در مقدمۀ هر استان و 
باز به صورت جزئى تر در بخش توضیحات هر تاالر، بررسى و اشاره شده است.



راهنماى تماشاخانه ها
صحنه نمایش با توجه به شکل ارتباطى میان تماشاگر و صحنه به طور عمومى به این اشکال قابل تقسیم است: یک سویه، دو سویه، سه سویه، 
میدانى و محیطى. صحنۀ قاب عکســى یا پروســنیوم، رایج ترین نوع صحنه و به صورت یک سویه است. این نوع صحنه تحت تأثیر رنسانس 
و توجه به ژرفانگرى و پرســپکتیو بوجود آمد. پرســپکتیو ابتدا در نقاشى تأثیر عمیق و گســترد ه اى گذارد و پس از سرایت به معمارِى تئاتر، 
 BLAK معماران ایتالیایى در عوِض قاب گرفتِن نقاشى، صحنه را قاب گرفتند و به قاب عکسى یا پروسنیوم شهرت یافت. از اواسط قرن بیستم
BOX هم به عنوان معمارى تازه اى براى تئاتر در سراســر جهان فراگیر و محبوب هنرمندان شــد. با توجه به انواع چیدمان  جایگاه تماشــا، 
بهترین بلک باکس ها سالن هایى هستند که امکان چیدمان سه سویه، دوسویه، یکسویه، میدانى و محیطى را فراهم مى سازند. در صحنۀ میدانى 
تماشاگران گرداگرد صحنه را احاطه مى کنند و در صحنۀ محیطى، تماشاگر در محیط اجرا قرار مى گیرد و پیرامون تماشاگر تبدیل به صحنۀ 

نمایش مى شود. 

تاالر قاب عکسى فخرالدین اسعد گرگانى           بلک باکس شمس؛ بجنورد                             تاالر میدانى؛ قم

گزارش ها دربارة معمارى، ابزار و وســایل کامال با دقت ثبت شــده و مربوط به وضعیتى است که در همان روز و ساعت بازدید مشاهده شده 
است. مثال مواردى نظیر تعداد پرژکتورهاى شبکۀ نورخان و یا منابع نورى سالم همواره در معرض تغییر است. گاهى ممکن است دیمر بنا به 
دالیلى موقتا در دسترس نبوده باشد. به همۀ این موارد اشاره شده و هدف این بوده تا تصویرى شفاف از همان وضعیت مشاهده شده به نظر 

مخاطب برسد. در جدول زیر اصطالحات و واژه هاى استفاده شده و معانى موردنظر آمده است. 

تاالر
آمفى تئاتر، تاالر اجتماعات و سالن، عموما، با نام تاالر آمده است

فعال/ غیرفعال
معیار فعال و غیرفعال، صرفا بر حســب فعالیت هاى تئاترى و دسترســى عموم به تاالرهاست. ممکن است تاالرى که در اینجا ”غیرفعال“ 
عنوان شده در سایر زمینه هاى هنرى و فرهنگى فعال به شمار آید و یا به دلیل تعلق به نهادهایى نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه، صرفا 

در دسترس دانش آموزان و دانشجویان بوده و در موارد معدودى در دسترس عموم باشد. 
چندمنظوره 

یعنى در تاالر موردنظر عالوه برا اجراى تئاتر، برگزارى کنسرت، برگزارى همایش و جلسات ادارى و آموزشى و سخنرانى هم معمول است
مالک

شخص حقیقى و یا حقوقى صاحب تاالر یا ِملک
بهره بردار

 شخص حقیقى و یا حقوقى که در حال حاضر از تاالر یا ِملک استفاده مى کند و یا در رهن و اجارة اوست
مجموعه مستقل

به تماشاخانه هایى گفته مى شود که جزو بخشى از فضاهاى ادارى و یا غیرادارى دیگر نیست.
طبقۀ همکف

در مجتمع و یا ساختمانهاى آپارتمانى، طبقات به این ترتیب شمرده شده: طبقۀ همکف، طبقۀ اول، طبقۀ دوم، و تا آخر
نوع صحنه

تاالرهاى این پژوهش عموما بر دو نوع است یکى قاب عکسى که همان پروسونیوم ایتالیایى است و از قرن هفدهم در معمارى تئاتر متداول 
شده است. البته در بسیارى موارد این پژوهش، تاالرها، قواعد صحنه قاب عکسى را ندارند اما با اغماض بدین عنوان نامیده شده اند. دیگرى 
نوع BLACK BOX یا همان جعبه ســیاه اســت که در قرن بیستم متداول شده است. در برخى موارد هم نوع صحنه، سمینار عنوان شده و 

یعنى براى اجراى تئاتر معمول و مناسب نیست.
پوشش کف و دیوارها

 منظور ظاهر دیوار یا کف صحنه و تاالر اســت و از این نظر با جنس کف و یا دیوار متفاوت اســت. چه اینکه ممکن است جنس دیوار، آجر 
MDF باشد اما پوشش آن



تجهیزات آتش نشانى
عموما بر سه نوع است؛ کپسول آتش نشانى که از یک لیترى تا 14 لیترى آن سبک محسوب مى شود و  انواع بزرگتر آن نظیر 50 لیترى، 
ســنگین و بصورت چرخ دار است. شستى هشــداردهنده عموما جعبه هاى کوچکى نصب شده در راهروها، دیوار سالن، کنار دربهاى ورود و 
خروج تاالر و اتاق فرمان هســتند که با شکســته شدن شیشۀ مخصوص پیامى به مرکز آتش نشــانى ارسال مى کند و پس از آن عملیات 

برنامه ریزى براى خاموشى آتش آغاز خواهد شد.
 FIRE BOX جعبه آب آتش نشانى و یکى از بهترین سیستمها براى خاموش کردن آتش است که در محلهایى نظیر راه پله هاى اضطرارى، 
کنار دربهاى ورودى تاالر یا دیوار کنار صحنه نصب شده و شامل لوله هاى شلنگ قطورى است که آتش نشانان نیز در خاموش کردن آتش 

از آن استفاده مى کنند
گرمایش و خنک کننده

 هواســاز  یکى از اصلى ترین دستگاه هاى تهویه مطبوع، براى تامین هواى مطبوع و با دستیابى به دما و رطوبت مناسب است. در چیلرها، از 
آب جهت انتقال سرما یا گرما استفاده میشود و باعث خنک شدن یا گرم شدن محیط مى گردد. تفاوت آنها با کولرهاى گازى در این است 
که داراى توان و ظرفیت بسیار باالترى است. ایرواشر دستگاهى است که براى غبارگیرى و زدودن آلودگى هوا، رطوبت زنى، رطوبت گیرى 
و خنک ســازى هوا به کار مى رود. معموال ایرواشــر بصورت مســتقل و یا بعنوان جزیى از هواسازها و دیگر سیستمهاى تهویه مطبوع مورد 
بهره بردارى قرار مى گیرد. کولرگازى و اسپیلت هم انواع مختلفى دارد که دیوارى، ایستاده و پرتابل (قابل حمل) از آن جمله اند. هنوز هم در 

برخى تاالرهاى نمایش از بخارى گازسوز به عنوان تنها سیستم گرمایشى استفاده مى شود که به هیچ وجه ایمن نیست. 
پرده 

منظور پرده هاى مخمل جلوى صحنه است که ممکن است کناره رو یا بعضا باالپایین رونده باشند و ممکن است سیستم جمع و باز شدن آن 
بصورت دستى و بوسیلۀا اهرم امکان پذیر باشد یا مکانیزه و تنها با فشار کلید یا شاسى، بطور مکانیکى و به کمک موتور الکتریکى و سیم بکسل 

متصل به آن انجام پذیرد. موتور دیجیتالى هم نوع جدیدترى است که بدون سیم بکسل کار مى کند.
جاذب صوتى و عایق صوتى

Acous) از  نظر فنى با یکدیگر تفاوت دارند. جاذب هاى صوتى از  c Isolator) و عایق صوتى (Acous c Absorber)جــاذب صوتى 
نویز موجود در فضاى ساختمان مى کاهند اما در جلوگیرى از ورود نویز به داخل ساختمان چندان مؤثر نیستند. در عین حال براى جلوگیرى 

از ورود اصوات بیرون به درون ساختمان از عایق استفاده مى شود. 
دیمر

کنترل نور در اغلب اتاق فرمان ها بوسیلۀ دیمر انجام مى گیرد. دیمر سیستم کاهنده و یا افزایندة روشنایى منابع نورى است.
نورافکن 

همان نور تخت است که تنها به منظور روشنایى صحنه و نور عمومى استفاده مى شود. 
پروژکتور اسپات(نقطه اى) 

بوسیلۀ لنز محدبى که مقابل منبع نوریش قرار داده شده اشعه هاى متمرکزى بر صحنه مى تابد. 
پروژکتور پروفیل اسپات 

دو لنز دارد که قدرت تمرکز نورى را به کیفیت دقیقترى بر صحنه مى تاباند. 
فالو اسپات ها

تعقیب کننده هاى نورى هستند که به صورت دستى یا موتورى و پنل کنترل هدایت مى شود. 
نورهاى ترنر

بیشتر براى زدودن سایه هاى اضافى در اقسامى نظیر سه، چهار و شش کاسه اى کاربرد دارند.
عموما المپ هاى پروژکتورها 500، 1000 و 2 هزار وات هستند.

آمپلى فایر و میکسر
صداى تولیدى هر منبعى توسط آمپلى فایر تقویت و تفکیک مى شود. میکسرهاى صوتى الین هاى مختلف صدا را پس از ترکیب، در قالب 
یک صدا خارج مى کند و در طول این فرایند دامنۀ صداها تغییر مى کند و با پردازشگرها، تغییراتى در آن ایجاد مى شود. این صدا سپس به 

بلندگوها ارسال مى شود. در این میان پاورها هم تقویت کننده هستند.



طول سرتاسرى
درازترین فاصله از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى سالن تماشا

عرض سرتاسرى
همراستا با ردیفهاى جایگاه تماشاگران شامل درازترین فاصله بین دو دیوار سالن تماشا. گاهى ممکن است اندازة عرض سرتاسرى و دهانۀ 

صحنه و عرض سن یکى باشد. 
دهانه صحنه

فاصلۀ عرضى بین دو دهانۀ صحنه
عمق سن 

درازترین فاصله از دیوارة انتهاى صحنه تا لبۀ سن؛ یعنى شعاع آپرون هم جزو آن است
عرض سن

فاصلۀ عرضى بین دیوارهاى صحنه
ارتفاع صحنه

درازترین فاصله از کف سن تا سقف تاالر
ارتفاع  قابل دید صحنه

متناسب با نوع صحنه شامل فاصلۀ کف سن تا زیر تاج پروسنیوم یا قاب صحنه، سقف تاالر، شبکۀ فلزى نور سقف است. به طور کلى ارتفاع 
قابل دید صحنه شامل بیشترین ارتفاعى است که تماشاگر ردیف اول از کف سن تا باال مى بیند.

ارتفاع سن
اختالف سطح بین کف سالن تماشا تا کف صحنه

ارتفاع سالن در جلو 
فاصلۀ کف تا سقف سالن تماشا که از جلوى ردیف اول اندازه گیرى شده

ارتفاع سالن در انتها
فاصلۀ کف تا سقف سالن تماشا که از پشت ردیف آخر اندازه گیرى شده

تعداد پلکان سن
تعداد پلکانى که از کف سالن تماشا براى رسیدن به کف صحنه تعبیه شده

تعداد پلکان کف سالن
چیدمان ردیفهاى تماشاگران در سالنهاى تماشا یا بر حسب شیب 30 تا 45 درجه است یا بوسیلۀ پلکان ها صورت مى گیرد. اغلب در این 

حالت بر روى هر پلکان یک ردیف صندلى چیده مى شود.
تعداد ردیفها

تعداد ردیف هاى جایگاه تماشاگران
فاصله بین دو ردیف

فاصلۀ پشت تا پشت صندلى هاى بین دو ردیف
ابعاد صندلى

ابعاد نشیمن صندلى تماشاگران
عرض راهرو

عرض راهرو سالن تماشا که محل رفت و آمد تماشاگران است
* در جدول اندازه ها، اساس «متر» است و البته بدیهى است که 8. یعنى 80 سانتى متر.



جدول اصطالحات متداول تماشاخانه ها
                                       اصطالح انگلیسىاصطالح پارسى

Apron پیش صحنه؛ قوس جلوى صحنۀ نمایش

Arbor  pit جایگاه محور اتصاالت؛ محورهاى کنار صحنه براى استقرار وزنه هاى تعادل

Auditorium سالن تماشا؛ جایگاه تماشاگران

ــار بازیگــران و عوامــل  ــد تماشــاگر کــه در اختی ــه؛ فضــاى پنهــان از دی پشــت صحن
ــرار دارد Back of house (BOH), backstageق

Balcony, Circle, Mezzanine, Tier بالکن؛ طبقۀ باال از متعلقات سالن تماشا

Balcony railمحافظ بالکن؛ نردة محافظ بالکن

ــاى  ــر رویشــان نصــب مى شــود و در دیواره ــور ب ــه پروژکت ــى ک ــور؛ میله های ــۀ ن میل
ــه شــده اند  ــه تعبی ــار صحن ــا کن ــل ی Box boom مقاب

ــى  ــا دوازده صندل اتاقــک تماشــا؛ اتاقک هــاى مجــزا در گرداگــرد بالکــن، شــامل دو ت
Box, opera box بــراى تماشــاگران 

Control room اتاق فرمان

Crossover راهروى نورخان

Deck کف صحنه

Fly, fly lo کورة صحنه؛ باالى سقف صحنه؛ جایگاه آویِز ابزار ماشینرى , fly tower, lo , stage tower

Fly rail, index rail, locking rail ریل وزنه هاى تعادل؛ سیستم باالبرنده و نگهدارنده با وزنه هاى تعادل 

Followspot booth جایگاه فالو اسپات؛ پروژکتورهاى تعقیب کننده

Forestage صحن جلوى سن

Forestage grid شبکه فلزى جلوى صحنه؛ شبکه فلزى سقف پیش صحنه  

Front of house (FOH) سالن انتظار

Gallery(Stage), Bridge; jump نورخان؛ راهرو، پل و مسیرهاى نصب نور و تجهیزات سقف صحنه

Gallery(Auditoriom)بالکن هاى کنار صحنه

Grid, gridiron شبکه فلزى؛ شبکۀ فلزى سقف صحنه

House سالن تماشا

Ligh گربه رو؛ مسیر اختصاصى براى تنظیم نورهاى سقف  ng catwalk

Mix posi اپراتور صدا؛ جایگاه اپراتور صدا on

Orchestra ارکسترا

Orchestra pit جایگاه ارکستر

Parterre, parquet circle, orchestra circle پایین ارکستر

Pin rail محور اتصال وزنه ها

Plaster line مرز صحنه

Projec اتاقک پروژکشن on booth

Proscenium, proscenium arch, proscenium قاب صحنه، تاج صحنه
opening, pros

Proscenium box, stage box اتاق فنى؛ اتاق مدیر صحنه؛ اتاق مجاور سالن تماشا

Proscenium wall دیوار قاب صحنه

آرامــگاه؛ اتاقــک حائــل میــان ســالن تماشــا و ســالن انتظــار، فضایــى کــه مانع ورود ســر 
Sound and light lock (SLL) و صــدا و نــور ســالن انتظــار بــه ســالن تماشــا مى شــود

Stage صحنه؛ فضایى از سن که در منظر تماشاست

Stage house سن؛ سن، قاب صحنه، نورخان، بالها و فضاهاى مرتبط به آن

Stalls جاى گروه ارکستر؛ همان ارکسترا، به گویش بریتانیایى 

Standing room جاى تماشاگران سرپا



Trap room َکنده؛ اتاقک زیر سن

ــى  ــى و جانب ــن هاى اصل ــل س ــى روى ری ــاى مکانیک ــیلۀ موتوره ــرك؛ بوس ــن متح س
ــد ــت مى کنن Seaحرک ng wagon storage

Wing(s) بال(ها)؛ بالهاى چپ و راست صحنه



درب دولنگه

آلودگى صوتى

پنجره

صندلى

میزان اختالف ارتفاع از کف سالن

پلکان و جهت دسترسى

درب یک لنگه

راهنماى نشانه هاى تصویرى نقشه



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝ــــ︹
︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی
اـــــــــــــــ︣ان

︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان
︫︨︣︐︀ن ﹨



تهران 
استان تهران ازشمال به استان مازندران، ازجنوب به استان قم، ازجنوب غرب به استان مرکزى، ازغرب به استان البرزو از شرق به استان سمنان 
محدود است. استان تهران داراى شانزده شهرستان است که عبارتند از: اسالم شهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، پیشوا، رباط کریم، دماوند، رى، 

قدس، شهریار، فیروزکوه، قرچک، ورامین، مالرد، شمیرانات و تهران.
در این فصل بر اساس همین تقسیم بندى تماشاخانه ها منظم شده و غیر از شهرستان تهران و شمیرانات که پیش از این در کتاب تماشاخانه هاى 

تهران منتشر شده(1389، افراز)به ترتیب الفبایى آمده اند.
استان تهران با بیش از 12 میلیون نفر جمعیت، 17/5 درصدجمعیت کل کشور را درخود جاى داده است. 63/6 درصدازجمعیت شهرى استان 
تهران در شهرتهرا ن و مابقى در 44 شهردیگراستان ساکن هستند. در حال حاضراستان تهران داراى 16 شهرستان، 45 شهرو 78 دهستان است.

قدیمى ترین گزارشات مربوط به اجراى نمایش در تهران مربوط به تکایا و تعزیه است. تهران در سال 1232ش، 54 تکیه؛ در سال 1248ش، 
34 و در سال    1278ش، 43 تکیه داشت که مهمترین آنها قبل از بناي تکیه دولت، تکیۀ حاج میرزا آقاسی بوده است.ساخت تکیه دولت در سال 
1247 شمسی، به دستور ناصرالدین شاه و مباشرت دوستعلی خان معیرالممالک، به عنوان بزرگ ترین تماشاخانه ى ایران،تا به حال و مجهزترین 
تماشاخانه تا زمان خودش آغاز شد، محل آن هم زاویۀ جنوب غربی کاخ گلستان؛ در قسمتی از زندان خانه  ي دولتی و سیاه چال؛ که گرمابه متروکی 

بود، و بعضی انبارهاي قدیمی و کهنه ي ارگ تهران در نظر گرفته شد.
دومین تماشاخانۀ مشهور در تهران تاالر مدرسۀ دارالفنون بود. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر دومش به فرنگ، و دیدار از کاخ سلطان 
عبدالحمید در ترکیه، دستور داد تا در ضلع شمال شرقی این مدرسه یک تاالر نمایشی بسازند. مسئولیت تماشاخانه به علی اکبرخان مزین الدوله 
سپرده شد. این نخستین تاالر نمایشی به سیاق اروپایى است که در تهران ساخته شد و البته بعدها متروك افتاد و فقط گاه نمایش هاي خصوصی 

براي شاه و رجال دولت، به وسیلۀ لومر فرانسوي، معلم موزیک، و مزین الدوله (نقاش باشی) در آن اجرا می شد.
در سال 1345ش، هشت تئاتر مهم در تهران دایر بوده است: «آرارات»، «پارس»، «نصر»، «باربد»، «دهقان»، «25 شهریور»، «آناهیتا»، «کسري»، 
که مجموعا داراي 3383 صندلی بوده اند، در سال 1355ش، با تأسیس تاالرهاي «رودکی» (وحدت)، «مولوي»، «تاالر اصلی» و «چهارسو» در 
«تئاتر شهر»، «کارگاه نمایش» و«کانون پرورش فکري»، این رقم به 5248 صندلی می رسد. امروز بنا بر آمارهاى رسمى هر شب حدود صد تئاتر 
در تهران اجرا مى رود آمارى که تا دست کم 7 سال پیش، غیرقابل تصور بود. تاریخچۀ اجراى نمایش به سیاق متأخر در بیشتر شهرستان هاى 
تهران قدمتى طوالنى ندارد و پژوهش درخورى نیز در این باره نشده است. اما غیر از این نمایشهاى آیینى، مذهبى به ویژه در شهرهایى نظیر رى 

بسیار با پیشینه و قدمت است که به آن هم چندان که شایسته بوده پرداخته نشده است.



تاالرهاى شهرستان هاى استان تهران
تاالرهایى که در ردیف هایى با رنگى غیر از رنگ زمینه برجسته شده به همین ترتیب، یعنى به اولویت الفبایى نام شهرستان ها، در صفحات بعدى به صورت مشروح 
توصیف و تحلیل شده است. بر اساس این فهرست در شهرستانهاى تهران 35 تاالر در زمینۀ نمایش فعالیت دارند که از این تعداد 15 تاالر متعلق به اداره هاى فرهنگ 
و ارشاد اسالمى است. عالوه بر تاالرهاى فعال، برخى از تاالرهایى که در این فصل بطور مشروح بدانها پرداخته شده قابلیت نمایشى نداشته اند یا غیرفعال بوده اند با 

این حال پرداختن بدانها شاید امکان واضح ترى براى ارائۀ دقیق تر کلیت فضاى تئاتر و تاالرها در شهرستانها ایجاد کند.
شماره تلفنظرفیتنوع صحنهوضعیتمالکنام تاالر - سال تأسیسشهرردیف

9355263343قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر فرهنگسراى شهید چمران -1388اسالمشهر1

94564468833قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى شهید صارمى - 1380اسالمشهر2

11356134854قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى شهید نواب - 1388اسالمشهر3

50056126425سمینارغیرفعالشهردارىتاالر فجر اسالمشهر4

23056359332سمینارغیرفعالآموزش و پرورشتاالر فجراسالمشهر5

17276326161سمینارغیرفعالشهردارىآمفى تئاتر شهید آوینىاسالمشهر6

9056556590قاب عکسىفعالشهردارىتاالر فرهنگسراى امام علىاسالمشهر7

9156768728قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى قلم- نسیم شهر -1383بهارستان8

6056655770قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى صالح آبادبهارستان9

9136036151بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع امام خمینى (زنده یاد هوشنگ حنیفه) -1394پاکدشت10

32036025152قاب عکسىفعالآموزش و پرورشتاالر کانون شهداى دانش آموز -1379پاکدشت11

14936022985قاب عکسىغیرفعال نهاد کتابخانه هاتاالر کتابخانه امام صادق -1373پاکدشت12

10236010507قاب عکسى غیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر سینما فرهنگ -1385پاکدشت13

8036028005قاب عکسىغیرفعالکانون پرورش فکرىآمفى تئاتر کانون پاکدشت14

25036041218قاب عکسىغیرفعالدانشگاه تهرانتاالر شهید موسوى پردیس ابوریحان پاکدشت15

36423452 150سمینارغیرفعالشهرك صنعتىتاالر  همایش شهرك صنعتى عباس آبادپاکدشت16

13776257203قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىمجتمع فرهنگى هنرى مهر-بومهن -1373پردیس17

9076244994قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر اجتماعات شهردارى پردیسپردیس18

30036721100قاب عکسى-سمینارفعالسازمان هالل احمرتاالر اجتماعات  هالل احمر -1377پیشوا19

28036726446قاب عکسىفعالآموزش و پرورشتاالر اجتماعات هنرستان کارو دانش سرمد -1377پیشوا20

12276326500قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى کوثر -1381دماوند21

14476504666قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر فرهنگسراى وصال رودهن -1387دماوند22

14005723765سکوى استادیومغیرفعالتربیت بدنىتاالر امام على رودهندماوند23

76502152 1200سکوغیرفعالخصوصىتاالر الله صحرا رودهندماوند24

76505891 700سمینارغیرفعالدانشگاه آزادآمفى تئاتر دانشگاه آزاد رودهندماوند25

76301225 250سمینارغیرفعالدانشگاه آزادآمفى تئاتر دانشگاه آزاددماوند26

7056655770قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع فرهنگى هنرى بهاران نصیر شهر -1388رباط کریم27

60056215972قاب عکسىفعالشهردارىتاالر سینما فرهنگ -1386رباط کریم28

17754213470قاب عکسىفعالشهردارىتاالر فرهنگسراى معلم -1377رباط کریم29

16056733001قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادآمفى تئاترعالمه طباطبایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد پرندرباط کریم30

6056653810سمینارغیرفعالشهردارىفرهنگسراى بهشت رباط کریم31

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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53056427170سینمایىغیرفعالآموزش و پرورشآمفى تئاتر آموزش و پرورشرباط کریم32

10056413014قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر دارالقران شهردارىرباط کریم33

300564213141 قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محلۀ شهردارى رباط کریمرباط کریم34

22752031 900قاب عکسىفعالمجموعه کاخ موزه سعد آبادتاالر ایوان عطارشمیرانات35

15022752064قاب عکسىغیرفعالمجموعه کاخ موزه سعد آبادتاالر سینماى اختصاصى کاخ سعد آبادشمیرانات36

10922287081قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىفرهنگسراى نیاوران(تاالر گوشه)شمیرانات37

26222287081قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىفرهنگسراى نیاوران(تاالر اصلى خلیج فارس)شمیرانات38

مجموعه فرهنگى تاریخى تاالر سینماى اختصاصى کاخ نیاورانشمیرانات39
نیاوران

8022282012قاب عکسىغیرفعال

40022420086قاب عکسىغیرفعالخیریه بیگم حائرى زادهمجموعه فرهنگى منظومه خردشمیرانات40
22420093

30022244071قاب عکسىفعالبنیاد مستضعفانمجموعه فرهنگى ورزشى شهید چمران  (تاالر جوان 1و2)شمیرانات41
20026544190قاب عکسىغیرفعالکانون پرورش فکرى لواسانکانون پرورش فکرى لواسانشمیرانات42
سازمان  فرهنگى و هنرى تاالر همایش فرهنگ(فرهنگسراى ملل)شمیرانات43

8522671718قاب عکسىغیرفعالشهردارى

15026542155قاب عکسىغیرفعالبخشدارى لواساناتتاالر همایش بخشدارى لواساناتشمیرانات44
45

تاالرابوریحان بیرونىشمیرانات
قاب عکسىغیرفعالدانشگاه شهید بهشتى تاالر عالمه تاالرخوارزمى و ...

650
150
150
و...

22431765

16026453173قاب عکسىغیرفعالسراى محله جماران تاالر همایش سراى محله جمارانشمیرانات46
22805159

40022435550قاب عکسىغیرفعالمجتمع آموزشى شهید مهدوىتاالر مجتمع آموزشى شهید مهدوى شمیرانات47
22435560

39227673501قاب عکسىفعالشهردارىتاالر شمسشمیرانات48
6026504535قاب عکسىغیرفعالخانم صالحىتاالر فرهنگسراى میگونشمیرانات49

26504662
استاد انتظامىتاالر خانه موزه استاد عزت اهللا انتظامىشمیرانات50

و شهردارى
10022390320قاب عکسىغیرفعال

22393238
8022433004قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله اوینشمیرانات51
9022700330قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله امامزاده قاسمشمیرانات52

22745100
16626105553قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله دارآبادشمیرانات53

26105001
7022496449قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله شهرك نفتشمیرانات54
7022855688قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله تجریششمیرانات55
9022390480قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله قیطریهشمیرانات56

22683265
5022461337قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر سراى محله ازگلشمیرانات57
8026500243قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر مجموعه فرهنگى هنرى اوشانشمیرانات58
86022714022 قاب عکسىغیرفعالخصوصىتاالر سینما آستارا شمیرانات59
13633394060قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع ابوالفتوح رازى -1382شهررى 60
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7633775982قاب عکسىفعالشهردارىتاالر سراى محله شهادت -1387شهررى61

13033755970سمینارفعالشهردارىتاالر شیخ صدوق -1375شهررى62

32055203951قاب عکسىفعالشهردارىتاالر عطر یاس باقر شهر -1386شهررى63

27036802036قاب عکسىفعالآموزش و پرورشتاالر کانون سمیه -1352شهررى64

11755525577سمینارغیرفعالشهردارىتاالر کتابخانه سیزده آبان -1387شهررى65

46056222345سمینارفعالشهردارىتاالر اجتماعات میالد نور حسن آباد -1391شهررى66

35055203710قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر ولى عصر (عج)شهررى67

51096000 150سمینارغیرفعالآموزش و پرورشتاالر اجتماعات کهریزكشهررى68

30055229200قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزاد ساالمىتاالر خوارزمى- واحد یادگارامام خمینى(ره) شهررى69

22046812602قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر مجتمع فرهنگى باقرالعلومشهرقدس70

11862258338قاب عکسىفعالشهردارىتاالر فرهنگسراى استاد شهریار -1375شهریار71

15365525252قاب عکسىغیرفعالشهردارىفرهنگسراى ایثارشهریار72

15065325779قاب عکسىغیرفعالشهردارىامام على(ع)شهریار73

15665355022قاب عکسىغیرفعالشهردارىسعدىشهریار74

30065649820قاب عکسىغیرفعالشهردارىالغدیرشهریار75

65065634460قاب عکسىغیرفعالشهردارىفرهنگسراى کوثر(خلیج فارس)شهریار76

25065634460قاب عکسىغیرفعالشهردارىفرهنگسراى کوثر(فردوسى)شهریار77

40076444091قاب عکسىفعالدانشگاه آزادتاالر شهید آوینى -1390فیروزکوه78

14276446520قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر همایش آفرینش -1388فیروزکوه79

3076402811سمینارغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع بانوان مفت آباد -1387فیروزکوه80

606823266سمینارغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر مجتمع کوثر لزور -1391فیروزکوه 81

60076448791سکوى 1و2مراسم جشنخصوصىمجتمع تفریحى میالد -1375فیروزکوه 82

25036155001قاب عکسىفعالآموزش و پرورشآمفى تئاتر شقایق، مجتمع مالئک -1383قرچک83

8036155001قاب عکسىفعالآموزش و پرورشتاالر همایش محمد ناصر رحیمى، مجتمع مالئک -1383قرچک84

12036137740سکوغیرفعالشهردارىتاالر کتابخانه والیت -1390قرچک85

10565142828قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى -1387مالرد86

61065437030قاب عکسىفعال شهردارىتاالر شهید شکرى فرهنگسراى بعثت-صفا دشت -1390مالرد87

48065994601قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر اجتماعات شهید طحانىمالرد88

26036243444سمینارغیرفعالشهردارىتاالر  شهید على تاجیک -1387ورامین89

20036252022قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىتاالر شهابى مجتمع رازى -1356ورامین90

18036249551قاب عکسىفعال آموزش و پرورشتاالر کانون فرهنگى تربیتى هدایت -1356ورامین91

11036256082قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمىآمفى تئاتر فرهنگسراى فرهنگ و ارشاد اسالمىورامین92

• معیار فعال و غیرفعال، صرفا بر حسب فعالیت هاى تئاترى و دسترسى عموم به تاالرهاست. ممکن است تاالرى که در اینجا "غیرفعال" عنوان شده در سایر زمینه هاى هنرى و فرهنگى فعال به شمار آید 
و یا به دلیل تعلق به نهادهایى نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه، صرفا در دسترس دانش آموزان و دانشجویان بوده و در موارد معدودى در دسترس عموم باشد.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑

17



تاالر فرهنگسراى شهید چمران
اسالمشهر، تهرانشهر/ استان
1388 خورشیدىسال تاسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اسالمشهرمالک و بهره بردار                              
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

اسالمشهر، شهرك صنعتى چهار دانگه، خیابان شهید میرفالح، نشانى
فرهنگسراى شهید چمران.

55263343 پیش شماره021شماره تلفن
سید حسن حسینى رئیس اداره 
داود صفرىمدیر تاالر

18

 ︡﹫﹞︣ان ا︨﹑﹝︪︣ ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︫ 



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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امکانات صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

سنگ مرمرپوشش کف صحنه
چوب، ام دى افپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مخمل کرم رنگپرده 
امکانات تاالر   
چوبپوشش دیوارها

تاشو،  فلزى با روکش مخمل صندلیها
سنگ مرمرپوشش کف تاالر
شوفاژسیستم گرمایشى

کولر آبىسیستم خنک کننده 
6کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى 
تجهیزات نور و صدا

2دستگاه اسپات و 2 دستگاه نورافکنپرژکتور 
میکسر دایناکورد 10 الین، پاورمیت1000میز کنترل صدا
نقشه شماتیکدیمر 8خطمیز کنترل نور 

• توضیحات
یک دستگاه ویدئو پروژکشن به همراه پردة نمایش که در انتهاى صحنه نصب شده و بوسیلۀ کنترل جمع و یا باز مى شود. 2 دستگاه باند صوتى دارد. یک دستگاه 
پخش سى دى دارد. دوربین مدار بسته دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق درب هاى ورودى تاالر است.  انتهاى تاالر تماشا دو پنجره تعبیه شده 
که به یک حیات خلوت باز مى شود و این محل قابلیت تبدیل شدن به اتاق فرمان دارد. نور تاالر توسط المپ کم مصرف تعبیه شده در سقف تأمین مى شود. اتاق 
گریم و بطور کلى اتاق پشــت صحنه ندارد و از راهروى پشــت صحنه نیز بى بهره است. به دلیل واقع شدن درون مجتمع واجد تاالر انتظار است که آبسردکن و 
سرویس بهداشتى از امکانات این محل است. اجراهاى این تاالر بیشتر شامل نمایش هایى با مضمون کمدى است. از جمله میزبان جشنواره فیلم رشد و همایش هاى 

فرهنگى و هنرى شهرستان نیز بوده است.
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مشخصات تاالر
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
14,67

7,9عرض تاالر
93تعداد صندلى ها 

6,47عرض سن 
3,90عمق صحنه
3,15ارتفاع صحنه
36ارتفاع سن 

3,53ارتفاع تاالر در جلو 
2,80ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن
9تعداد ردیف ها

9تعداد پلکان کف تاالر
1,65فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

1تعداد درها
1,11*2ابعاد در ورودى

1,5عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى

 ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای  ︡﹫︫﹞︣ان



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى شهید صارمى
اسالمشهر/ تهرانشهر / استان 
1380سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

اسالمشهر، شهرك قائمیه، فلکۀ دوم، جنب مجتمع نشانى
مسکونى جوانان، مجتمع فرهنگى هنرى شهید صارمى

  56468833 پیش شماره 021تلفن

︀ر﹝﹩  ︮︡﹫ ا︨﹑﹝︪︣﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی︫ 
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

سنگ مرمر سیاهپوشش کف صحنه
گچپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل سرمه اى پرده 
تاالر تماشا 

دو پنجم چوب و سه پنجم متریال آکوستیکپوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل سرمه اىصندلیها

سیمان رنگ شدهپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، در نیم طبقۀ باالاتاق فرمان

2 دستگاه کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى
بخارى انرژى- ایستادهگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

6دستگاه ترنر، 3 نورافکن تخت، 8 دستگاه پرژکتور اسپاتنور
دیمر 16 خط به همراه پاورمیز کنترل نور
میکسر 8 خط دایناکوردمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد و همین باعث باال رفتن استهالك فنى
وسایل فنى است. آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. 

نقشه شماتیک

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر 
اســت.  دوربین مدار بســته دارد. راهروى پشت صحنه براى ارتباط 
طرفین صحنه ندارد. چون تاالر درون مجتمع واقع شــده واجد تاالر 
انتظار اســت که سرویس بهداشتى و آبسردکن از جمله امکانات آن 

است. کتابخانه هم جزو اجزاى فرهنگسراست.



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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مشخصات تاالر
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
12,54

11,70عرض تاالر
94تعداد صندلیها 

11,70عرض سن 
10,26دهانه صحنه
5,21عمق صحنه
5,88ارتفاع صحنه
0,84ارتفاع سن 

6,79ارتفاع تاالر در جلو 
5,97ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن

6تعداد ردیفها
4تعداد پلکان کف تاالر

0,87فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درها

2*2,40ابعاد در ورودى
1,46*2ابعاد در خروجى

1,78فاصله ردیف اول تا سن
نقشه ترسیمى1,22عرض راهروى کنارى

﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︫﹫︡ ︮︀ر﹝﹩
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى شهید نواب
اسالمشهر/ تهرانشهر / استان 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

اسالمشهر، خیابان شهید نواب صفوى، جنب شهردارى.نشانى
 56134854 پیش شماره 021تلفن

﹫︡ ﹡﹢اب ا︨﹑﹝︪︣﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی︫ 



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

سنگ مرمرپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخملپرده 

تاالر تماشا 
MDF پوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل سبزصندلیها
سنگ مرمرپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، طبقۀ اولاتاق فرمان

2 کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
بخارى انرژىگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

6 دستگاه پرژکتور اسپاتنور
دیمر ندارد و با کلیدهاى تابلو برق پرژکتورها کنترل نور

خاموش و روشن مى شوند
آمپلى فایرمیز کنترل صدا

2 دستگاه باند مانیتورینگ روى صحنه دارد. فنى
تکنیسین نور و صدا ندارد. 

نقشه شماتیک

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. 
 اتاق گریم ندارد. راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد 
اما در حال حاضر تبدیل به انبار شــده است. دوربین مدار بسته دارد. یک 
دســتگاه پروژکشن زیر اتاق فرمان، نصب شــده و پردة نمایش در انتهاى 
صحنه که ثابت اســت و پرده اى بصورت مکانیزه از جنس مخمل بوسیلۀ 
کنترل از اتاق فرمان در مواقع لزوم آنرا مى پوشــاند یا عیان مى کند. چون 
تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است. از جمله امکانات رفاهى 

این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است.
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﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︫﹫︡ ﹡﹢اب

مشخصات تاالر
16,29طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

10,52عرض تاالر
113تعداد صندلیها 

10,52عرض سن 
7,74دهانه صحنه
5,18عمق صحنه
4,22ارتفاع صحنه
0,61ارتفاع سن 

5,37ارتفاع تاالر در جلو 
4,44ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

8تعداد ردیفها
6تعداد پلکان کف تاالر

0,78فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درهاى تاالر

2تعداد درهاى صحنه
1,28*2ابعاد در ورودى و خروجى
2,5فاصله ردیف اول تا سن
0,90عرض دو راهروى میانى

نقشه ترسیمى
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تاالر قلم، مجتمع فرهنگى و هنرى قلم
بهارستان(نسیم شهر)/ تهرانشهر / استان 
1383 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى رباط کریممالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ اولمحل استقرار

شهرستان بهارستان، نسیم شهر، بلوار امام نشانى
خمینى، میدان هفت تیر، روبروى شهردارى، 
جنب پارك شهر، مجتمع فرهنگى هنرى قلم

56768728 و 5675545 پیش شماره 021تلفن

︋︀ر︨︐︀ن︑︀﹐ر ﹇﹙﹛، ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ﹇﹙﹛
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل جگرى پرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها
پارکت طرح چوبپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، در طبقۀ دوماتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

13 دستگاه اسپات و 2 دستگاه ترنر 8 کاسه اىنور
دیمر 24 خط EUROLIGHT به همراه پاورمیز کنترل نور
میکسر 12 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. آیفون از اتاق فرمان به فنى
پشت صحنه دارد. یک باند مانیتورینگ صدا دارد.

نقشه شماتیک

︑︀﹐ر ﹇﹙﹛، ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ﹇﹙﹛
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
13,55طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

11,76عرض تاالر
91تعداد صندلیها 

11,76عرض سن 
9,30دهانه صحنه
6,11عمق صحنه
6,38ارتفاع صحنه

6ارتفاع  قابل دید صحنه
0,39ارتفاع سن 

6,38ارتفاع تاالر در جلو 
5,39ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

6تعداد ردیفها
6تعداد پلکان کف تاالر

0,85فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درها

2*1,69ابعاد در ورودى
2,12*1,42ابعاد در خروجى

2,17فاصله ردیف اول تا سن
1,22عرض راهروى کنارى

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. 
 راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. اتاق گریم ندارد. فضاى 
پشت صحنه تنها محدود به پشت پرده هاى سن است. دوربین مدار بسته دارد. 
یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده 
و پــردة نمایش در انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شــود. دیوار انتهاى سن قوس دارد. چون تاالر درون مجتمع واقع شده 
واجد تاالر انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى 

و آبسردکن است. درون مجتمع کتابخانۀ عمومى خاتم االنبیاء نیز قرار دارد.
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﹤﹀﹫﹠ ﹌﹠︫﹢﹨ ︀د ز﹡︡ه ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞︫︡️آ﹋︀︎

آمفى تئاتر زنده یاد هوشنگ حنیفه
پاکدشت، شهرستانهاى تهرانشهر/ استان 
مهر1394 خورشیدىسال تاسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                             
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره و به عنوان پالتو تمرین نیز استفاده مى شودکاربرى تاالر
داخل مجتمعمحل استقرار

پاکدشت، بلوار شهداى رحیمى، جنب پارك بانوان، مجتمع نشانى
فرهنگى هنرى امام خمینى(ره)

02136046294شماره تلفن
رضا گودرزىمدیر مجتمع
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• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى 
ورودى تاالر اســت.  تاالر انتظار دارد و از امکانات آن 
سرویس بهداشتى و آبسردکن است. دوربین مداربسته 
دارد. دســتگاه هاى فنى میکســر و دیمر به دلیل نبود 
تکنسین غیرقابل استفاده مانده است. این تاالر، برق سه 
فاز ندارد و این موضوع براى نصب و راه اندازى نورهاى 
متنوع صحنه ایجاد اشکال کرده است. تاالر آکوستیک 
نیســت و صداى مزاحم و قابــل مالحظه اى به ویژه از 
ســمت اتوبان، به هنگام اجراى نمایش شنیده مى شود. 
اتاق گریم ندارد و از فضاى اتاق فرمان براى امور گریم 
و تعویض لباس اســتفاده مى شود. ســال 1393 در اثر 
آتش سوزى، بخشــى از آرشیو و آکساسوار و امکانات 
این مجموعه از بین رفته و یا مستهلک شده که با توجه 
به فعالیت نسبتا باالى انجمن هنرهاى نمایشى این شهر، 

نیاز به بازسازى و تعمیر اساسى دارد.

امکانات صحنه
Black Boxنوع صحنه 

موزائیکپوشش کف صحنه
پوشش دیوارهاى 

صحنه 
MDF چوب

پارچه اىپرده 
امکانات تاالر

گچپوشش دیوارها
سیار، آهن با کف نئوپان صندلیها

که با موکت فرش شده
موزاییکپوشش کف
کنار صحنه و مشرف به اتاق فرمان

صحنه
کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى
کولر آبى5500سیستم خنک کننده 

شوفاژسیستم گرمایشى
تجهیزات نور و صدا

5 دستگاه اسپات  Spotپرژکتور سن
Behringerمیکسر

دستى و ابداعى توسط دیمر
هنرمندان

مشخصات تاالر
طول تاالر 

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )
13

7,8عرض تاالر
95تعداد صندلیها 

6,97عمق صحنه
3,2ارتفاع صحنه

2,12ارتفاع ردیفهاى تماشاچیان 
7تعداد ردیفهاى تماشاچیان

3تعداد درها
1*2ابعاد در ورودى

1عرض راهروى کنارى

نقشه شماتیک

نقشه ترسیمى
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︎︀﹋︫︡️﹋︀﹡﹢ن  ︫︡ای دا﹡︩ آ﹝﹢ز

تاالر کانون  شهداى دانش آموز پاکدشت
پاکدشت/ تهرانشهر/ استان
مهرماه 1379 خورشیدىسال تاسیس

اداره آموزش و پرورشمالک و بهره بردار                                
فعال، تئاترهاى دانش آموزىوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
طبقه اول مجتمع محل استقرار

پاکدشت، جاده خاوران، بلوار شهداى قمى، نشانى
خیابان على ابن ابیطالب، فرهنگ دوازدهم

36025152 پیش شماره 021 تلفن
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امکانات صحنه
قاب عکسى نوع صحنه 

سنگ مرمرپوشش کف صحنه
پوشش دیوارهاى 

صحنه 
1/5 سنگ مرمر و 4/5 یونولیت آکوستیک

کناره رو، مخمل سبز رنگپرده 
امکانات تاالر   
1/5 سنگ مرمر و 4/5 یونولیت آکوستیکپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخملصندلیها
سنگ مرمرپوشش کف تاالر

مشرف به سن، انتهاى تاالر تماشا، باالى جایگاه اتاق فرمان
تماشا

تجهیزات آتش 
نشانى

2 کپسول آتش نشانى 

بخارى گازى ایستاده سامسونگسیستم گرمایشى
5 دستگاه اسپیلت جنرالسیستم خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

12 دستگاه پرژکتور اسپات، 2 دستگاه ترنر نور
7کاسه اى

میکسر 8 خط میز کنترل نور 
دیمر 12 خط ِدوینمیز کنترل صدا 

• توضیحات
سایر تجهیزات فنى: دستگاه پخش سى دى، ویدیو پلیر، آمپلى فایر، ویدئو پروژکش، 
پرده نمایش در انتهاى سن، آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه، کامپیوتر، لب تاب، 
ضبط صوت. همچنین آقاى کاردار، به عنوان تکنیسین نور و صدا، تصدى اتاق فرمان 

را بر عهده دارد.

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
31,67طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

13,30عرض تاالر
320تعداد صندلیها 

20,18عرض سن 
10,29دهانه صحنه
10,61عمق صحنه
5,5ارتفاع صحنه
0,95ارتفاع سن 

6,71ارتفاع تاالر در جلو 
5,40ارتفاع تاالر در انتها
5تعداد پلکان سن

18تعداد ردیفها
16تعداد پلکان کف تاالر

1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درهاى تاالر 
2تعداد درهاى سن 

3,48*2ابعاد در ورودى 

﹋︀﹡﹢ن  ︫︡ای دا﹡︩ آ﹝﹢ز
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︀دق(ع) ︎︀﹋︫︡️︑︀﹐ر ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹝︀م︮ 

تاالر کتابخانۀ عمومى امام صادق(ع) پاکدشت
پاکدشت/ تهرانشهر / استان 
1373 خورشیدىسال تأسیس

نهاد کتابخانه هاى عمومى کشورمالک و بهره بردار                           
غیرفعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

میدان معلم، جنب مصلى، کتابخانۀ عمومى امام جعفر صادق(ع). نشانى
emamsadegh-pakdasht.blogfa.com

36022985 پیش شماره 021تلفن
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت طرح موزاییکپوشش کف صحنه
چوب MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه است اما نیاز به تعمیر دارد، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

چهارپنجم چوب MDF و یک پنجم سنگ مرمرپوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها

پارکت طرح موزاییکپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، در طبقۀ دوم کتابخانهاتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

7 دستگاه پرژکتور اسپات و 1 دستگاه ترنر که همه بالاستفاده نور
مانده اند و نیاز به تعمیر دارند.

مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى فنى
تاالر اســت.  اتاق فرمان تبدیل به اتاق مرجع کتابخانه شده و تنها 
یک دریچه و جعبۀ کلیدهاى برق تاالر از شــمایل اتاق فرمان باقى 
مانده است. طبیعتا میکسر و دیمر یا امکانت فنى دیگرى هم ندارد. 
از اتاق گریم هم خبرى نیست. از فضاى پشت صحنه و اتاق گریم 
به عنوان انبار کتاب اســتفاده مى شــود. گویا ایــن تاالر در زمانى 
نــه چندان دور رونق فراوانى داشــته و تاالر اصلى اجراى تئاتر در 

پاکدشت محسوب مى شده است.

نقشه شماتیک

• توضیحات
 کتابخانه عمومى امام جعفر صادق(ع) در ســال 1373 توســط 
شهردارى پاکدشت به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اهداء شد و 
در حال حاضر زیر نظر نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور فعالیت 
مى کنــد. چون تاالر درون مجتمع واقع شــده واجد تاالر انتظار 
است که سرویس بهداشتى و آبســردکن از جمله امکانات آن 
است. کتابداران کتابخانه: میریداله نظرى، مریم پیرویسى، فاطمه 

سرلک، فاطمه کاظمى.

︑︀﹐ر ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹝︀م ︮︀دق(ع)
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مشخصات تاالر
17,84 طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

10,69عرض تاالر
149تعداد صندلیها 
6,66دهانه صحنه
5,15عمق صحنه
4,54ارتفاع صحنه

5,50ارتفاع  قابل دید صحنه
0,83ارتفاع سن 

6,18ارتفاع تاالر در جلو 
4,68ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

10تعداد ردیفها
10تعداد پلکان کف تاالر

1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درها

1,72*2ابعاد در ورودى
2فاصله ردیف اول تا سن

1,5عرض راهروى میانى
0,9عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

102تعداد صندلى ها
10/68 مترعرض صحنه
9/70 متردهانه صحنه
5/10ارتفاع صحنه
4/50 مترعمق صحنه
49 سانتى مترارتفاع سن

تاالر سینما فرهنگ پاکدشت
پاکدشت/ تهرانشهر / استان 

سال تأسیس این مجموعه 1385 بوده ولى در سال 1391 تبدیل به سینما سال تأسیس
شده است.

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
طبقۀ همکفمحل استقرار

پاکدشت، بلوار شهداى رحیمى، جنب پارك بانواننشانى
36010507 پیش شماره 021تلفن

• توضیحات
 این تاالر در حال حاضر بطور نسبتا کاملى اختصاص به پخش 

فیلم دارد و تئاتر در آن چندان اجرا نمى شود.

﹌﹠﹨︣﹁ ︀﹝﹠﹫︨️︫︡﹋︀︎
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︣﹞ ︣ی﹠﹨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹﹝︐︖﹞﹟﹞﹢︋

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى مهر
پردیس/ بومهن/ تهرانشهر / استان 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

بومهن، روبروى شهردارى، داخل پارك شقایق، نشانى
مجتمع فرهنگى هنرى مهر

76257203 و 76257200 پیش شماره 021تلفن
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

رنگ روغنى مشکى روى سیمانپوشش کف صحنه
گچپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل ساتن سبزپرده 
تاالر تماشا 

پوشش آکوستیکى و گچپوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها

پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
11 نورافکن تخت، 19 دستگاه نور

اسپات، 2 دستگاه فالو اسپات، 3 
دستگاه ترنر 4 کاسه اى و 4 دستگاه 

ترنر 3کاسه اى، یک المپ مهتابى 
کم مصرف بزرگ

دیمر 24 خط ِدوینمیز کنترل نور
میکسر 6خط ALLEN&HEATHمیز کنترل صدا

با اینکه برق مجموعه ســه فاز است فنى
اما بعلت مشکالت برق منطقه، گاهى 
ناگهان تک فاز مى شود. آمپلى فایر 
فاراتل، آیفون از اتاق فرمان به پشت 
صحنــه نیاز به تعمیــر دارد. ضبط 
کاست دارد. تکنیســین نور و صدا 

ندارد.

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق 
دربهاى ورودى تاالر است.  اتاق گریم ندارد. سقف 
صحنه کاذب است و نیاز به تعمیر دارد. 6صندلى 
تاالر تماشا نیاز به تعمیر دارد. تا50 صندلى پرتابل 
اضافه مى شود. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشــن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و 
تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که 
بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. 
چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار 
اســت که سرویس بهداشــتى دارد اما آبسردکن 
ندارد و کلمن آب گذاشته اند. بوفه و یک کتابخانه 
تخصصى تئاتر از دیگر امکانات این مجموعه است. 
هزینۀ نگهدارى ساختمان سخت تأمین مى شود و 
در حال حاضر خانم سوسن بابایى مدیریت مجموعه 

را عهده دار است.

︣﹞ ︣ی﹠﹨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹﹝︐︖﹞



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
 طول تاالر 

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
18,49

9,5عرض تاالر
137تعداد صندلیها 

9,5عرض سن 
6,30دهانه صحنه
6,30عمق صحنه
4,05ارتفاع صحنه

5,87ارتفاع  قابل دید صحنه
0,91ارتفاع سن 

4,90ارتفاع تاالر در جلو 
3,62ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

11تعداد ردیفها
10تعداد پلکان کف تاالر

0,90فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درهاى تاالر 
2تعداد درهاى صحنه

1,42*2,22ابعاد در ورودى
0,96عرض راهروى کنارى
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تاالر اجتماعات هالل احمر پیشوا
پیشوا / تهرانشهر / استان 
1377 خورشیدىسال تأسیس

سازمان هالل احمرمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

پیشوا، خیابان دکتر دستجردى، جمعیت هالل احمرنشانى
36721100و 36724500 پیش شماره 021تلفن

 ︣﹝ا︑︀﹐ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹨﹑ل ا﹢︪﹫︎



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
پیش ساخته آکوستیکى و چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

ثابت، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

چوب و پیش ساخته آکوستیکىپوشش دیوارها
ثابت و به هم پیوسته، فلزى با رویۀ صندلیها

مخمل قرمز 
پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

2 دستگاه کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
گرما از طریق موتورخانه تأمین گرمایش

مى شود
کولرخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
تقریبا همۀ نورها از کار افتاده اســت و نیاز به تعمیر دارد، 6 دستگاه 
ترنر، فالشــر، 16 دستگاه اسپات. نور تاالر هم از مهتابى هاى سقف 
تأمین مى شــود. میکســر براى صدا و دیمر براى نور ندارد. عدم 
وجود تجهیزات نور و صدا باعث شــده تا اتاق فرمان بصورت کامل 

بالاستفاده بماند.

• توضیحات
مناســبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  راهروى پشت 
صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. یک جایگاه تماشــا هــم در بالکن دارد. اتاق گریم 
ندارد. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این 
مجموعه سرویس بهداشتى و آبســردکن است. تاالر اجتماعات هالل احمر پیشوا به عنوان 
تنها تاالر اجراى نمایش و برگزارى همایش ها ، فاقد امکانات مناســب سرمایشى، گرمایشى، 
نورپردازى و صوتى اســت و به علت استفاده مکرر نهادهاى ادارى و غیر از آن از این تاالر و 
عدم توان مالى در نگهدارى و تعمیر آن، به شــدت فرسوده شده و تقریبا در همۀ اجزاء، نیاز 

به تجهیز و تعمیر اساسى دارد.
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مشخصات تاالر
30طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

21,8عرض تاالر
300تعداد صندلیها 

10,30عرض سن 
4,51عمق صحنه
5,60ارتفاع صحنه
0,98ارتفاع سن 
6,63ارتفاع تاالر 

4تعداد پلکان سن
13تعداد ردیفها

1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
5تعداد درها

1,89*2,30ابعاد در ورودى
2,30*2,41ابعاد در خروجى
2عرض راهروها

5 عمق بالکن 

︣﹝ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹨﹑ل ا﹐︀︑

نقشه ترسیمى



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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︡﹞︣ ︎﹫︪﹢ا︑︀﹐ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹨﹠︨︣︐︀ن ﹋︀ر و دا﹡︩︨ 

تاالر اجتماعات هنرستان کار و دانش سرمد
پیشوا/ تهرانشهر / استان 

1377 خورشیدىتاسیس
اداره آموزش و پرورشمالک و بهره بردار                           
فعال، نمایشهاى دانش آموزىوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

پیشوا، میدان امام، جنب اداره برق هنرستان کار نشانى
و دانش سرمد

36726446 پیش شماره 021 تلفن
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نقشه ترسیمى

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
گچپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، دستى، مخمل آبى پرده 

تاالر تماشا 
گچپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلیها
سنگ مرمرپوشش کف

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
بخارى گازىگرمایش

کولر آبىخنک کننده

مشخصات تاالر
طول تاالر

 (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
23,84

9,82عرض تاالر
280تعداد صندلیها 

9,82عرض سن 
4,20عمق صحنه
3ارتفاع صحنه
0,85ارتفاع سن 

3,86ارتفاع تاالر در جلو 
3,11ارتفاع تاالر در انتها
4تعداد پلکان سن

19تعداد ردیفها
0,89فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

3تعداد درها
1,91*2,31ابعاد در ورودى

1,40عرض راهروى میانى

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى 
ورودى تاالر اســت. صحنه  پرژکتور ندارد و طبیعتا دیمر 
هم ندارد. یک دســتگاه آمپلى فایر و دو دستگاه میکروفن 
دارد. اتاق فرمــان و اتاق گریم ندارد. راهروى پش صحنه 
ندارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى 
صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه 
که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. تاالر 
در محوطۀ مدرسه واقع شده است. وجود پنجره هاى متعدِد 
دیوارهاى تاالر تماشا آکوستیک صدا را تا حد بسیار زیادى 
کاهش داده و باعث ورود نور بیرون به داخل تاالر مى شود. 
مدیر این مدرسه در حال حاضر خانم عاطفه جنیدى است. 
هماهنــگ کننده و همکار این تاالر آقاى حســین خوارى 
هستند. وجه تســمیۀ نام سرمد به دلیل وقف عام مدرسه 

توسط بانو سرمد است.

︑︀﹐ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹨﹠︨︣︐︀ن ﹋︀ر و دا﹡︩ ︨︣﹝︡

نقشه شماتیک



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑
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د﹝︀و﹡︡﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹋﹢︔︣

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى کوثر دماوند
دماوند/ تهرانشهر / استان 
1381 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

دماوند، خیابان فرهنگ، مجتمع فرهنگى هنرى کوثرنشانى
76326500 و 76322626 پیش شماره 021تلفن
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
MDF قهوه اى سوختهپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل نارنجىپرده 
تاالر تماشا

MDF قهوه اى سوخته پوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل نارنجىصندلیها
موکت خاکسترىپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، در طبقۀ دوم مجتمعاتاق فرمان

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش و  خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
فلِشر، 17 دستگاه پرژکتور اسپاتنور

دیمر 4 دستگاه دیمر 6 کاناله LITE PUTER به همراه پاورمیز کنترل نور
میکسر 24 خط دایناکورد، 6 دستگاه باند صوتى، آمپلى فایر، صدا

5 دستگاه میکروفن دستى
تکنیســین نور و صدا آقاى عباس زادگان است. آیفون از اتاق فنى

فرمان به پشت صحنه دارد. یک دستگاه کامپیوتر و سیستم هاى 
پخش صدا و تصویر هم دارد.

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  راهروى 
پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. در پشت صحنه فضایى نه لزوما به معناى 
اتاق گریم، اما میتوان به این منظور از آن اســتفاده کرد. یک حمام هم در پشت صحنه 
دارد که در حال حاضر مجموعۀ فضاهاى پشت صحنه تبدیل به انبار و بالاستفاده است. 
دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و 
تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع 
و یا باز مى شود. عالوه بر این یک پروژکشن هم در اتاق فرمان مختص پخش سینماى 
دیجیتال وجود دارد. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است. از جمله 

امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 
یک کتابخانۀ عمومى و یک نگارخانه از جمله متعلقات دیگر این مجتمع فرهنگى هنرى 

است. بوفه اى هم دارد که در حال حاضر غیرفعال است.

﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹋﹢︔︣



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑

49

نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
طول تاالر 

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )
13,11

14,5عرض تاالر
122تعداد صندلیها 

8,87عرض سن 
6,39دهانه صحنه
5عمق صحنه
5ارتفاع صحنه

4,66ارتفاع  قابل دید صحنه
0,98ارتفاع سن 

6,47ارتفاع تاالر در جلو 
5,46ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

7تعداد ردیفها
6تعداد پلکان کف تاالر

1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
2تعداد درهاى تاالر 
2تعداد درهاى صحنه

1,35*2,10ابعاد در ورودى خروجى
2,14*0,77ابعاد درهاى صحنه

1,69فاصله ردیف اول تا سن
70-150عرض راهروى میانى
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى وصال رودهن
رودهن/ تهرانشهر / استان 
1387 خورشیدىسال تأسیس

بخش خصوصى(موسسه قرآنى شکوفه هاى انتظار)مالک 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىبهره بردار                           

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان پاسداران شرقى، فرهنگسراى وصالنشانى
76504666 پیش شماره 021تلفن

رود﹨﹟﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی و︮︀ل 
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

چوبپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل آبىپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل آبى صندلیها
پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، اتاق فرمان

طبقۀ باال
پشت صحنه بصورت مجزا براى آقایان اتاق گریم

و خانمها دارد
کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى

فنگرمایش
کولرآبىخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
14دستگاه اسپات، 6 دستگاه نورافکن نور

تخت
دیمر 24 خط الیت پوتر، به همراه پاورمیز کنترل نور
میکسر24 خط دایناکورد، به همراه پاورمیز کنترل صدا

• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  سن شش 
گوش ساخته شده و به هیچ روى استاندارد مشخصى ندارد. نقطۀ طالیى تاالر تماشا تبدیل 
به راهرو شــده. صرفا در ســاخت آن ظواهر رعایت شــده. از قطعات بزرگ چوب براى 
پوشــش کف صحنه استفاده شــده که همین عامل باعث شده اکنون با راه رفتن روى آن 
صداى جیر جیر تولید  کند. یک راهرو در پشــت صحنه طرفین را به هم مربوط مى کند. 
دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن زیر اتاق فرمان، نصب شده و پردة نمایش 
در انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود.  تکنیسین نور و 
صدا ندارد. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى 
و آبسردکن از جمله امکانات آن است. این تاالر که پیشتر متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمى بوده اکنون، به بخش خصوصى واگذار شده یا در حال واگذارى به آن است.
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مشخصات تاالر
15,86طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

13-14عرض تاالر
144تعداد صندلیها 

12,63عرض سن 
5,54عمق صحنه
5,69ارتفاع صحنه

5,17ارتفاع  قابل دید صحنه
0,95ارتفاع سن 

max 8,11ارتفاع
min 7,82ارتفاع

3تعداد پلکان سن
8تعداد ردیفها

14تعداد پلکان کف تاالر
1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

2تعداد درهاى تاالر 
2تعداددر هاى صحنه 

0,7*2ابعاد در صحنه
1,65*2ابعاد در خروجى

2,38فاصله ردیف اول تا سن
1عرض راهروى میانى

نقشه ترسیمى

﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی و︮︀ل
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︀ران ر︋︀ط ﹋︣﹛﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی︋ 

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى بهاران
نصیرشهر، بخش مرکزى رباط کریم/ شهرستانهاى تهرانشهر / استان 
1388 خورشیدىسال تاسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                                
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
طبقۀ اولمحل استقرار

رباط کریم، نصیرشهر، خیابان امام خمینى، خیابان حضرت نشانى
رقیه، روبروى پارك نصیرشهر

02156655770شماره تلفن
آقاى ساریخانىمدیر تاالر
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امکانات صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
موکتپوشش دیوارهاى صحنه 

مخملجنس پرده 
امکانات تاالر   

موکت پوشش دیوارها و کف تاالر
تاشو سینمایى، فلزى با رویۀ مخملصندلیها

ُمشرف به سن، پشت جایگاه تماشااتاق فرمان
شوفاژسیستم گرمایشى

کولر آبىسیستم خنک کننده 
3دستگاه کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
تجهیزات نور و صدا

5 دستگاه اسپات و 2 دستگاه پرژکتور سن
نورافکن (تخت)

4 دستگاهباند صوتى
میکسر 10  خط آنالوگ میز کنترل صدا

دایناکورد/ و یک دستگاه پاور
دیمر 12 خط آنالوگ -Light میز کنترل نور 

Puter

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  دوربین مدار 
بســته دارد. تاالر انتظار دارد. سرویس بهداشتى و آبســردکن درون مجتمع موجود است. 
انبارى ندارد. اتاق گریم ندارد. تنها یک درب براى ورود و خروج به تاالر تماشــا تعبیه شده 
است. فضاى پشت صحنه ندارد و بازیگران تنها از فضاى پشت پرده هاى کنارى صحنه براى 

استراحت و ورود و خروج استفاده مى کنند.

﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︋︀ران

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
16,46طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

7,80عرض تاالر
70تعداد صندلیها 

6,50عرض سن 
5,91عمق صحنه
3,40ارتفاع صحنه

3,40ارتفاع  قابل دید صحنه
40ارتفاع سن 

3,97ارتفاع تاالر در جلو 
2,94ارتفاع تاالر در انتها
1تعداد پلکان سن

8تعداد ردیفها
6تعداد پلکان کف تاالر

97فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
1تعداد درها

1,40*2ابعاد در ورودى
1فاصله ردیف اول تا سن
1,66عرض راهروى کنارى
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تاالر سینما فرهنگ رباط کریم
رباط کریم/ تهرانشهر / استان 
1386 خورشیدىسال تأسیس

شهردارى رباط کریممالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظوره و بیشتر سینماکاربرى تاالر
درون مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

رباط کریم، پارك معلم، جنب شهردارىنشانى
WWW.CINEMA-ROBAT.COM 

 https://telegram.me/CinemaRobat

56215941-56215972  پیش شماره 021تلفن

﹌﹠﹨︣﹁ ︀﹝﹠﹫︨﹜︣﹋ ر︋︀ط
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت چوبىپوشش کف صحنه
چوب MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

چوب MDFپوشش دیوارها
تاشو، سینمایى، فلزى با رویۀ مخمل قرمز  صندلیها

موکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشاى بالکن، مشرف به سناتاق فرمان

شستى هشداردهنده و کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش و خنک کنند ه

تجهیزات نور و صدا
6 دستگاه نورافکن تختنور

میکسر 10 خط دایناکورد به همراه پاورمیز کنترل صدا
دستگاه پخش فیلم   PREVOSTایتالیا S.R.L، یک فنى

دستگاه کامپیوتر دارد. اما میز کنترل نور ندارد.

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. یک دستگاه باالبر دارد. اتاق گریم ندارد. بالکن دارد. یک دستگاه پروژکشن، جلوى 
اتاق آپارات در بالکن و پردة نمایش در انتهاى صحنه نصب شــده. مجموعه ســینما فرهنگ رباط کریم  با درجه ممتاز و مساحتى بالغ بر 2125 متر مربع زیربنا 
عالوه بر تاالر ســینمایى داراى البى، مرکز ادارى، تجارى، رســتوران، کافى شاپ و مراکز تاسیساتى است. همچنین بخشى از امکانات فنى، صوتى و تصویرى آن 
نیز باکمک موسســه سینما شهر که زیر نظر معاونت سینمایى فعالیت مى کند، تامین شده است. سامانه پیام کوتاه با شماره اختصاصى 100001900 در جهت 
اطالع رسانى و عضوگیرى از دیگر امکانات این مجموعه به شمار مى آید. واقع شدن آن در پارك معلم رباط کریم عالوه بر امکان استفاده از فضاى سبز پارك 

به آکوستیک مجموعه نیز کمک شایانى کرده است.



58

مشخصات تاالر
26,77طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

18,83عرض تاالر
564تعداد صندلیهاى طبقه اول 

13,38عرض سن 
2,94عمق صحنه
7,66ارتفاع صحنه
1,14ارتفاع سن 

8,85بیشترین ارتفاع تاالر 
6تعداد پلکان سن

20تعداد ردیفها
13تعداد پلکان کف تاالر

0,85فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درها

1,62*2ابعاد در ورودى
1,62عرض راهروى میانى

44ظرفیت بالکن
4ردیفهاى بالکن

﹌﹠﹨︣﹁ ︀﹝﹠﹫︨

نقشه ترسیمى
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ر︋︀ط ﹋︣﹛﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ﹝︺﹙﹛

تاالر فرهنگسراى معلم رباط کریم
رباط کریم، تهرانشهر/ استان
1377خورشیدىسال تاسیس

شهردارى رباط کریممالک و بهره بردار                                
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چندمنظورهکاربرى تاالر
طبقۀ اول، درون مجتمعمحل استقرار

رباط کریم، بعد از میدان فرماندارى، جنب شهردارى نشانى
www.robatkarim.ir رباط کریم. داخل پارك معلم

44تا56423141 پیش شماره021 و 56213470شماره تلفن
مسعود مختارى شهردار

جعفر کهن روزمسئول روابط عمومى
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امکانات صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
چوب پوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل سرمه اىپرده 
امکانات تاالر   
چهارپنجم چوب و یک پنجم سنگ مرمرپوشش دیوارها
المپ کم مصرفروشنایى تاالر

تاشو، چوبى با آستر مخملصندلیها
سنگ مرمر پوشش کف تاالر

3 دستگاه اسپیلت نصب شده بر دیوار و 2 سیستم خنک کننده 
دستگاه اسپیلت ایستاده (توربو) 

شوفاژسیستم گرمایشى
5کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى

باالى در ورودى تماشاگر؛ مشرف به سناتاق فرمان
توضیحات: پاور آمپلى فایر، دســتگاه پخش ســى دى و ویدیو پلیر دارد اما 
از امکاناتى نظیر میکســر، آیفون از اتاق فرمان به پشــت صحنه، کامپیوتر و 

همچنین یک نفر تکنسین فنى بى بهره است. 
تجهیزات نور و صدا

6دستگاه  Spot، 3دستگاه ترنر5کاسه اى، پرژکتور سن
1دستگاه رقص نور

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  دوربین 
مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، 
نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است اما اتاق گریم 

یا اتاق استراحت پشت صحنه ندارد. راهرو پشت صحنه هم ندارد.

﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ﹝︺﹙﹛

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
25,70طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

10,70عرض تاالر
177تعداد صندلى ها 

10,70عرض سن 
6,75دهانه صحنه
7,62عمق صحنه
6ارتفاع صحنه

6ارتفاع  قابل دید صحنه
46ارتفاع سن 

6,10ارتفاع تاالر در جلو 
4,31ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

14تعداد ردیفها
13تعداد پلکان کف تاالر

75فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درها

1,88*2ابعاد در ورودى
1,50*2ابعاد در خروجى

2,66فاصله ردیف اول تا سن
1,18عرض راهروى میانى
1,55عرض راهروى کنارى
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تاالر مجتمع شیخ ابوالفتح رازى 
شهر رى/ تهرانشهر / استان 
1382سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهر رىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، نیم طبقۀ اول محل استقرار

شهررى، میدان نماز، فرهنگسراى والء، پشت نشانى
دریاچه، مجتمع ابوالفتح رازى.

33394060 و61 پیش شماره 021تلفن

﹫ ا︋﹢ا﹜﹀︐ رازی ︫︣ری﹝︖︐﹞︹︫ 
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

قطعات چوب مشکى رنگ در اندازه هاى 90*14 پوشش کف صحنه
سانتى متر.

گچ و چوبپوشش دیوارهاى صحنه 
کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 

تاالر تماشا 
دوسوم گچ و یک سوم چوبپوشش دیوارها

تاشو، چوبى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها
پارکتسنگ مرمر
پشت جایگاه تماشا، در طبقۀ باال، مشرف به سناتاق فرمان

6 دستگاه کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

14 دستگاه اسپات 2 دستگاه فالو اسپات، 6  نور
دستگاه ترنر 4 و 3 کاسه اى.

دیمر 6 خط ِدوینمیز کنترل نور
میکسر 10 خط دایناکورد به همراه یک پاورمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. آیفون از اتاق فرمان به فنى
پشت صحنه دارد اما خراب است.

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. 
 اتاق گریم ندارد. 8 صندلى جایگاه تماشاگران نیاز به تعمیر اساسى دارد. دوربین 
مدار بســته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى میلۀ نگهدارندة نور، در محل 
تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه. چون تاالر درون 
مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن از 
جمله امکانات آن است. این تاالر با وجود معمارى و فضاى منحصربفردش نیاز 

اساسى به تجهیز و صرف هزینۀ نگهدارى دارد.
در حال حاضر آقاى قدس مدیر تاالر و آقاى محمدحســن شــجاعى مسئول 

هماهنگى  و امور جارى تاالر است.
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مشخصات تاالر
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )
12,78

11,6عرض تاالر
136تعداد صندلیها 

11,6عرض سن 
9,36دهانه صحنه
4,46عمق صحنه
6,5ارتفاع صحنه

6ارتفاع  قابل دید صحنه
65/ارتفاع سن 

7/18ارتفاع تاالر در جلو 
5/85ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن

10تعداد ردیفها
7تعداد پلکان کف تاالر

فاصله صندلى ها، 
بین دو ردیف

/9

4تعداد درها
2/2*1/44ابعاد در ورودى

65/عرض راهروى میانى جایگاه تماشا
9/عرض راهروى کنارى جایگاه تماشا

﹝︖︐﹞︹ ︫﹫ ا︋﹢ا﹜﹀︐ رازی

نقشه ترسیمى
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︀دت  ︫﹤﹚﹞ ︣ای ︫︣ری︑︀﹐ر︨ 

تاالر سراى محلۀ شهادت شهر رى 
شهر رى/ تهرانشهر / استان 
1387 خورشیدىسال تأسیس

شهردارى منطقۀ 20 تهرانمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل پارك، داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

فلکۀ اول دولت آباد(میدان بروجردى)، داخل نشانى
پارك بوستان مهران، سراى محلۀ شهادت. 

سامانه پیام کوتاه 30004031202020
33775982 پیش شماره 021تلفن
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکت قرمز رنگپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

تاالر تماشا 
MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل ِکِرمصندلیها
موکت  قرمز رنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانى و شستى هشداردهندهتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

اسپیلتخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

3 نورافکن تختنور
میکسر 12 خط SOUNDCRAFTمیز کنترل صدا

آقاى خلیلى تکنیسین فنى تاالر است. فنى

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  اتاق گریم ندارد. جلوى صحنه 
پرده ندارد. راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه تعبیه نشــده اســت. میز کنترل نور ندارد 
و نورهاى فعلى چندان مناســب اجراى تئاتر نیســت. بر دیوارهاى تاالر تماشا 4 پنجره تعبیه شده که به 
آکوستیک تاالر لطمه زده و نورپردازى را دچار مشکل مى کند. تاالر تماشا شیب ندارد. دوربین مدار بسته 
دارد. یک دســتگاه پروژکشن بر روى ســقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در 
انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع شده 

واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن از جمله امکانات آن است.

︑︀﹐ر ︨︣ای ﹝︫ ﹤﹚︀دت

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر 
14,26 طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

7,66عرض تاالر
76تعداد صندلیها 

7,66عرض سن 
5,58دهانه صحنه
5عمق صحنه
2,57ارتفاع صحنه
40ارتفاع سن 
2,96ارتفاع تاالر 

2تعداد پلکان سن
8تعداد ردیفها

نداردتعداد پلکان کف تاالر
2تعداد درها

1,49*2,18ابعاد در ورودى
2,37فاصله ردیف اول تا سن
0,90عرض راهروى کنارى
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تاالر کتابخانۀ شیخ صدوق 
شهر رى، تهرانشهر/ استان 
1375 خورشیدىسال تاسیس

سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهرانمالک و بهره بردار                               
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
طبقۀ همکفمحل استقرار

شهررى، فلکۀ اول دولت آباد، داخل نشانى
بوستان مهران، سراى محلۀ شهادت. 

www.tlib.ir/Farsi/Library/
89/ViewInfEveryLibrary2

02133755970شماره تلفن

︡وق  ︮﹫  ︫﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︣ری︑︀﹐ر︫
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امکانات صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

امکانات تاالر
چوبپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخملصندلیها
شستى هشداردهنده و کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى 

موکتپوشش کف تاالر
باالى جایگاه تماشا و مشرف به صحنهاتاق فرمان

چیلرسیستم گرمایشى و خنک کننده
ســایر امکانات: دوربین مدار بســته دارد. تاالر انتظار دارد. در اتاق فرمان هم یک دستگاه 
کامپیوتر، آمپلى فایر، میکروفون وجود دارد و در تاالر هم وجود دســتگاه ویدئو پروژکشــن، 

پخش فیلم و تصویر را بر روى پرده نمایش امکانپذیر کرده است. 

• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. عالوه بر خروجى و ورودى تاالر، در طرفین صحنه نیز  دو درب دارد. این تاالر از 
امکانات نورى چندانى برخوردار نیست و اتاق فرمان دیمر ندارد و تنها یک خط میکسر آن کار مى کند. ضمن اینکه خود اتاق فرمان هم امروز دیگر کاربرى مخزن 
کتاب یافته. همچنین اتاق گریم ندارد و از راهروى پشــت صحنه هم بى بهره اســت. تاالر انتظار واجد سرویس بهداشتى و آبسردکن است. این تاالر از متعلقات 
مجموعۀ کتابخانه شیخ صدوق است که مساحت زیربناى آن 2200 متر مربع است و در ساختمانی دو طبقه توسط سازمان یونسکو تاسیس و به سازمان فرهنگی 

و هنري شهرداري اهدا شده است. همچنین داراى تاالر مطالعه خانمها و آقایان، بصورت مجزا، با ظرفیت 250 نفر است.

نقشه شماتیک
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مشخصات تاالر 
13,84طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

11,63عرض تاالر
130تعداد صندلیها 

5,79عرض سن 
4عمق صحنه
3,60ارتفاع صحنه
0,9ارتفاع سن 

4,54ارتفاع تاالر در جلو 
2,84ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن

6تعداد ردیفها
10تعداد پلکان کف تاالر

1,66فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درها

2,06*1,92ابعاد در ورودى
2,20فاصله ردیف اول تا سن

1,36عرض راهروى میانى

︑︀﹐ر ﹋︐﹫︫ ﹤﹡︀︋︀ ︮︡وق

نقشه ترسیمى
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︫︣ری﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︻︴︣︀س

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى عطریاس 
باقرشهر/ شهررى/ تهرانشهر/ استان 
1386سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

باقرشهر، جعفرآباد، ساختمان شوراى شهر، تاالر نشانى
مجتمع فرهنگى هنرى عطریاس.

55203951 پیش شماره 021تلفن
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکتپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل پرده 
قهوه اى

تاالر تماشا 
چوب MDF و سنگ پوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ چرم صندلیها
مصنوعى ِکرم 

پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشاى بالکن، اتاق فرمان

ُمشرف به سن
شستى هشداردهنده نیاز به تجهیزات آتش نشانى

تعمیردارد. کپسول آتش نشانى 
هم دارد.

چیلرگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
المپ کم مصرف سقفىنور

میکسر مونتوربو 10 خطمیز کنترل صدا
تکنیسین نور و صدا ندارد. میز فنى

کنترل نور ندارد. چهار دستگاه 
میکروفن بى سیم و یک 

دستگاه کامپیوتر دارد.

• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از 
طریق دربهاى ورودى تاالر اســت.  اتاق گریم 
دارد. دوربین مدار بســته دارد. یک دستگاه 
پروژکشن بر روى سقف، زیر بالکن، نصب شده 
و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوســیلۀ 
کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شــود. 
چون تاالر درون مجتمع واقع شــده واجد تاالر 
انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن 

از جمله امکانات آن است.

﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︻︴︣︀س

نقشه شماتیک
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مشخصات تاالر 
28,5طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

13,65عرض تاالر
320تعداد صندلیهاى همکف و بالکن 

13,62عرض سن 
9,39دهانه صحنه
8,67عمق صحنه
7,81ارتفاع صحنه
0,9ارتفاع سن 

11,83ارتفاع تاالر در جلو 
2,89ارتفاع تاالر در انتها

16 تعداد ردیفها
10تعداد پلکان کف تاالر

0,9فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

8تعداد درها
2,10*1,3ابعاد در ورودى

2,27فاصله ردیف اول تا سن
1,10عرض راهروى میانى
0,9عرض راهروى کنارى
5تعداد ردیفهاى بالکن 

76ظرفیت بالکن
5عمق بالکن

4,66ارتفاع بالکن درجلو
2,65ارتفاع بالکن در انتها

نقشه ترسیمى
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تاالر کانون فرهنگى و تربیتى سمیه 
شهررى/ تهرانشهر / استان 
53-1352سال تاسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
طبقۀ همکفمحل استقرار

ابتداى خیابان فدائیان اسالم، نرسیده به چهارراه نشانى
دیلمان، کانون فرهنگى تربیتى سمیه.

36802036 پیش شماره 021تلفن

﹤﹫﹝ ︫︣ری﹋︀﹡﹢ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩︨ 
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
چوب MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخملصندلیها
کفپوشپوشش کف
انتهاى تاالر تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

6 دستگاه اسپات، 4 دستگاه ترنر نور
6 کاسه اى

دیمر 4 خطمیز کنترل نور
میکسر دایناکورد 10 خطمیز کنترل صدا
آیفون از اتاق فرمان به پشت سایر امکانات 

صحنه دارد. کامپیوتر هم دارد.

• توضیحات
مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  دوربین مدار 
بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و 
پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون 
تاالر درون مجتمع واقع شــده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن نیز 

جزو امکانات آن است. انبارى، آرشیو آکساسوار، بوفه نیز دارد.

نقشه شماتیک
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مشخصات تاالر 
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
26,70

10,60عرض تاالر
300تعداد صندلیها 

10,66عرض سن 
8,52دهانه صحنه
6,40عمق صحنه
4,77ارتفاع صحنه

3,80ارتفاع  قابل دید صحنه
0,93ارتفاع سن 

4,74ارتفاع تاالر در جلو 
4,15ارتفاع تاالر در انتها
5تعداد پلکان سن

19تعداد ردیفها
نداردتعداد پلکان کف تاالر

83فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

3تعداد درها
2,19*3,19ابعاد در ورودى
2,58*3ابعاد در خروجى

1,89فاصله ردیف اول تا سن
118عرض راهروى میانى

﹋︀﹡﹢ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ︨﹞﹫﹥

نقشه ترسیمى
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︫︣ری

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

117تعداد صندلى ها
MDFپوشش کف صحنه

96 سانتى مترارتفاع سن
5/65 مترارتفاع صحنه
4/17عمق صحنه
16/65طول تاالر

تاالر کتابخانه سیزده آبان 
شهر رى/ تهرانشهر / استان 
1387سال تأسیس

سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهرانمالک و بهره بردار                           
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

شهر رى، شهرك سیزده آبان، خیابان موالئى نشانى
جنوبى، جنب مسجد سید الشهداء، کتابخانۀ 

عمومى سیزده آبان
55525577 پیش شماره 021تلفن

• توضیحات
این تاالر براى اجراى تئاتر مناسب نیست. چرا که صحنه طول و عرض 
مناسب این کار را ندارد. این تاالر بیشتر مناسب سخنرانى و همایشهاى 

ادارى است. از نظر امکانات نورى نیز مجهز نیست.

﹫︤ده آ︋︀ن  ︨﹤﹡︀︋︀︐﹋
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 تاالر اجتماعات میالد نور شهردارى حسن آباد 
حسن آباد/ شهررى/ تهرانشهر / استان 
خردادماه 1391 خورشیدىسال تأسیس

شهردارى حسن آبادمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل بلوار، مجموعۀ مستقلمحل استقرار

شهررى، حسن آباد بلوار امام خمینى، باالتر از نشانى
کالنترى 176، جنب پارك و بلوار امام رضا(ع)، 

تاالر اجتماعات میالد نور
56222345 پیش شماره 021تلفن

︣داری ︧﹟ آ︋︀د ︫︣ری ︑︀﹐ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹝﹫﹑د ﹡﹢ر︫ 
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکت قرمزپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخملپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل کرمصندلیها
موکت کرمپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان
پشت صحنه بصورت مجزا براى خانمها و آقایاناتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهندهتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
5 دستگاه نورافکن تخت، سرویس کامل رقص نور

نور(10 دستگاه پرژکتور و منبع نور لیزرى)، 2 
MOVING دستگاه پرژکتور

دیمر 8 خطمیز کنترل نور
میکسر 10 خط دایناکورد به همراه پاور، 5 دستگاه صدا

میکروفن، 2 دستگاه میکروفن وایرلس، 8 دستگاه 
باند پسیو. 2 دستگاه باند مانیتورینگ

تکنیســین نور و صدا آقاى مهــدى بیک محمدى فنى
اســت. آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. 
دستگاه هاى متنوع انواع ضبط و پخش و یک دستگاه 

کامپیوتر هم دارد.

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى پشت صحنه است 
که به حیاط پشتى راه دارد. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه 
دارد. عالوه بر آن در پشت صحنه فضایى وسیع و قابل توجه شامل سرویسهاى 
بهداشتى، اتاقهاى اســتراحت و انتظار براى عوامل اجرایى و بازیگران دارد. 
براى ورود به صحنه از تاالر تماشــا عالوه بر پلکان سمت راست در سمت 
چــپ رمپ دارد که براى ورود و خروج افراد نیازمند تعبیه شــده اســت. 
دســتگاه باالبر دارد. دوربین مدار بسته دارد. چون تاالر درون مجتمع واقع 
شــده واجد تاالر انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس 
بهداشــتى و آبسردکن است. این تاالر هنوز در حال تجهیز است و امکانات 
بیشــترى بدان افزوده خواهد شد. این تاالر قابلیت و امکانات بسیار مناسبى 
براى اجراهاى مختلف تئاترى فراهم کرده اســت. الزم به توضیح است که 
شهر حسن آباد مرکز بخش فشاپویه شهرستان رى است و در 5 کیلومترى 
فرودگاه بین المللى امام خمینى و در فاصله 32 کیلومترى جنوب غربى شهر 
رى  قرار دارد. همچنین یکى از مهم ترین شهرك هاى صنعتى کشور، شهرك 

صنعتى شمس آباد در این منطقه واقع شده است.

نقشه شماتیک
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مشخصات تاالر 
طول تاالر

 (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار نتهاى تاالر)
33

23,70عرض تاالر
 461تعداد صندلى ها 

13.47دهانه صحنه
7,66عمق صحنه
5,13ارتفاع صحنه

4,30ارتفاع  قابل دید صحنه
0,75ارتفاع سن 

6ارتفاع تاالر در جلو 
4,88ارتفاع تاالر در انتها
5تعداد پلکان سن

18تعداد ردیفها
18تعداد پلکان کف تاالر

0,9فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
2تعداد درها

4تعداد در هاى تاالر 
2*1,85ابعاد در ورودى
1,96*1,93ابعاد در خروجى

3,5فاصله ردیف اول تا سن
2,5عرض راهروى میانى
2عرض راهروى کنارى

 ︑︀﹐ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹝﹫﹑د ﹡﹢ر ︫︣داری ︧﹟ آ︋︀د

نقشه ترسیمى
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︫︣︀ر ︣︀ر ︑︀﹐ر ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ا︨︐︀د︫ 

تاالر فرهنگسراى استاد شهریار
شهریار/ تهرانشهر / استان 
1375 خورشیدىسال تأسیس

شهردارى شهریارمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

شهریار، خیابان ولیعصر، کوچۀ استاد شهریار، نشانى
فرهنگسراى استاد شهریار.

www.farhangishahriar.com 
65258383 پیش شماره 021تلفن
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شماتیکنقشه شماتیک نقشه

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکتپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل اُخرایىپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل کرمصندلیها
پارکتپوشش کف

اتاق گریم پشت صحنه و اتاق فرمان کنار صحنهاتاق گریم و فرمان
شستى هشداردهنده و کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى 
اسپیلت ایستاده LGخنک کننده و گرمایش

تجهیزات نور و صدا
12 پرژکتور اسپات، 3 دستگاه ترنر 3 کاسه اى و 4 نور

دستگاه نورافکن تخت
2 دستگاه دیمر 6 خطمیز کنترل نور
میکسر 10 خط دایناکوردمیز کنترل صدا

تکنیسین نور آقاى مرادى است.فنى

• توضیحات
مناســبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  دوربین مدار بسته دارد. یک 
دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه 
که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار 
است. در طبقۀ اول و زیرزمین بصورت جداگانه سرویس بهداشتى دارد. در حال حاضر آقاى هادى اعالئى 
نسب مدیر این مجموعه هستند و به گفتۀ ایشان فعالترین مرکز فرهنگى شهریار همین فرهنگسراست. طبقه 
زیرزمین فرهنگســرا کتابخانه اى دارد که واجد 2 تاالر مطالعه به گنجایش 102 تن، تاالر مطالعه کودکان 

و مخزن کتابخانه و انبار است. نگارخانه استاد کمال الملک نیز جزو متعلقات فرهنگسراى شهریار است.

︑︀﹐ر ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ا︨︐︀د ︫︣︀ر
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
 قطر تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )
12,10

19,40عرض تاالر
118تعداد صندلیها 

9,65بزرگترین عرض صحنه 
3,67عمق صحنه
6,37ارتفاع صحنه
63ارتفاع سن 

7,28ارتفاع تاالر در جلو 
6ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

7تعداد ردیفها
0,83فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

3تعداد درها
2*1,35ابعاد در ورودى

1,91فاصله ردیف اول تا سن
1,30عرض راهروى میانى
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تاالر شهیدآوینى دانشگاه آزاد اسالمى فیروزکوه 
فیروزکوه/ تهرانشهر/ استان 
1390خورشیدى (سال تأسیس دانشگاه: سال تأسیس

1374 خورسیدى)
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل دانشگاه، هم سطح محوطهمحل استقرار

فیروزکوه، شهرك ولیعصر، دانشگاه آزاد نشانى
اسالمى واحد فیروزکوه

76444091 تا 4 با پیش شماره 021تلفن

﹫︡آو﹠﹩ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ﹁﹫︣وز﹋﹢ه︑︀﹐ر︫ 
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت چوبىپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 

تاالر تماشا 
MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها
پارکت چوب و فرشپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

شستى هشداردهنده و 15 دستگاه تجهیزات آتش نشانى 
کپسول آتش نشانى

شوفاژگرمایش
10 دستگاه اسپیلت و دستگاه فنخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
3 دستگاه اسپات 2000وات و 4 نور

دستگاه اسپات 500 وات، 5 دستگاه 
ترنر

دیمر 24 خط PYLIGHTمیز کنترل نور
میکسر 20 خط دایناکورد به عالوة میز کنترل صدا

سیستم پاور
آقــاى کامران کمنــدى متخصص امور فنى

ســخت افزارى و نرم افزارى تاالر است 
که خوشبختانه مهارت و تخصص بسیار 
ویژه اى هم در این کار دارد. امکانات دیگر 
آن 12 میکروفن با سیم، 2 دستگاه یقه اى 
و 3 دستگاه بى سیم، 8 دستگاه باند صوتى 
و 2 باند صوتى مانیتورینگ، دستگاه پخش 
سى دى، ویدئوپلیر، کامپیوتر، لب تاپ و 

ضبط صوت است.

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى 
تاالر است.  دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى 
سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در 
انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى 
شود. واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن از 
جمله امکانات آن اســت. همیچنین این تاالر دو درب خروجى به 
بیرون از محوطۀ دانشــگاه دارد که امکان تردد مستقیم از خارج 

دانشگاه را براى آن فراهم آورده است.

نقشه شماتیک
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︑︀﹐ر ︫﹫︡آو﹠﹩ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩

نقشه ترسیمى
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﹁﹫︣وز﹋﹢ه ︩﹠︣﹁︣ی آ﹠﹨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹﹝︐︖﹞

تاالر مجتمع فرهنگى هنرى آفرینش
فیروزکوه / تهرانشهر / استان 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فیروزکوهمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ منفى یکمحل استقرار

فیروزکوه، میدان امام على(ع)، بلوار جانبازان، نشانى
روبروى فرماندارى. 

76446520 پیش شماره 021تلفن
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

قطعات چوبى 90*15 مشکى رنگپوشش کف صحنه
چوب MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمز.پرده 
تاالر تماشا 

چوب MDF پوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها

پارکت طرح چوبپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

شستى هشدار دهنده و کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

چون هواى فیروزکوه در گرمترین فصل ســال نیز معتدل است خنک کننده
نیاز چندانى به وسایل خنک کننده نیست. تنها دریچه هاى کولر 

در تاالر تعبیه شده اند تا هواى بیرون به داخل جریان یابد.
تجهیزات نور و صدا

3 دستگاه اسپات، 3 دستگاه نورافکن تخت، 2 دستگاه ترنرنور
دیمر 24 خط دوینمیز کنترل نور
• توضیحاتمیکسر 16 خط دایناکورد به همراه پاورمیز کنترل صدا

مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر 
است.  دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، 
باالى جایگاه تماشا، نصب شــده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که 
بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. تکنیسین نور و 
صدا آقاى على احمدى است. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد 
تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن و کتابخانه از جمله 

امکانات آن است.

︩﹠︣﹁ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی آ﹐︀︑

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
17,30طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

10,81عرض تاالر
142تعداد صندلیها 

7,74عرض سن 
6,44دهانه صحنه
5,35عمق صحنه
5,46ارتفاع صحنه

4,81ارتفاع  قابل دید صحنه
0,62ارتفاع سن 

6,45ارتفاع تاالر در جلو 
5,50ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن

9تعداد ردیفها
6تعداد پلکان کف تاالر

0,84فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
2+2تعداد درها

2,12*1,34ابعاد در ورودى
1,88فاصله ردیف اول تا سن
1عرض راهروى کنارى
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

60 نفرظرفیت

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 
58 سانتى مترارتفاع سن

4 مترارتفاع صحنه
3 مترعمق سن

8 مترعرض تاالر
11/74 مترعمق کلى تاالر

• توضیحات
بنا به شواهد، این مجتمع از زمان افتتاح کال بالاستفاده مانده است. حتى تابلویى هم بر باالى این بنا نصب 

نیست. مسئولى ندارد و به صورتى  متروك و فراموش شده مانده است.

تاالر مجتمع کوثر لزور 
فیروزکوه- بخش ارجمند- شهر / استان 

دهستان لزور/ تهران
1391 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

جاده ارجمند، بعد از ارجمند، نشانى
دهستان لزور، کنار مزار شهداى 

لزور، مجتمع کوثر
09126763686 آقاى حمید تلفن

اسفندیارى. شماره تماس مستقیم 
ندارد.

• توضیحات
در این تاالر تا کنون هیچ تئاترى اجرا نشده و براى اجراى تئاتر هم چندان مناسب نیست. هیچ امکانات 
نورى و صوتى ندارد. صرفا یک سکویى داخل تاالر مستطیلى است که احتماال مناسب جلسات باشد. در 

حال حاضر به دلیل مسیر خاکى و موقعیت باالى تپۀ این مکان هیچ فعالیتى در آن صورت نمى گیرد.

تاالر مجتمع بانوان فیروزکوه 
فیروزکوه/ تهرانشهر / استان 
1387سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

فیروزکوه، مفت آباد، خیابان نشانى
مستضعفین، کنار منبع آب 

76402811 پیش شماره 021تلفن

︀﹡﹢ان  ︋︹﹝︐︖﹞

︣︔﹢﹋ ︹﹝︐︖﹞

﹁﹫︣وز﹋﹢ه

﹁﹫︣وز﹋﹢ه
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تاالر شماره 1
سکونوع صحنه 

500 مترمحوطۀ تاالر 
600 نفرظرفیت 

5/80 مترعمق سکو
11 مترعرض سکو

تاالر شماره 2 
600 نفرظرفیت

2/65 مترعمق سکو
2/65 مترعرض سکو

تاالر مجتمع تفریحى میالد فیروزکوه 
/ تهرانشهر / استان 
1375 خورشیدىسال تأسیس

خصوصىمالک و بهره بردار                           
داخل مجتمع طبقۀ محل استقرار

همکف
فیروزکوه، میدان امام نشانى

على(ع)، دشت کلفور، 
مجتمع تفریحى میالد

 2 و 76448791 تلفن
پیش شماره 021

• توضیحات
این دو تاالر مخصوص میهمانى ها و جشن ها درون مجتمع تفریحى 
میالد ســاخته شده است و عموما نمایشهایى که در اینجا اجرا مى 

شود متناسب با همین حال و هواست.

﹁﹫︣وز﹋﹢ه ﹝︖︐﹞︹ ︑﹀︣﹩ ﹝﹫﹑د
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تاالر چندمنظوره و آمفى تئاتر شقایق
قرچک/ تهرانشهر / استان 
1383سال تأسیس

آموزش و پرورشمالک
کانون فرهنگى تربیتى مالئکبهره بردار                           

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

قرچک شهرك طالئیه، میدان گل گندم انتهاى نشانى
بلوار صنوبر، کانون فرهنگى تربیتى مالئک

36155001 پیش شماره 021تلفن

﹅︀﹆  ︫︣︑︀︑ ﹩﹀﹞ره و آ﹢︷﹠﹞︡﹠ ر﹐︀︑﹉︣﹇
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوش طرح چوبپوشش کف صحنه
MDF پوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخملپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل نارنجىصندلیها
کفپوش طرح چوب پوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
اسپیلت و یک دستگاه بخارى انرژىگرمایش و خنک کننده

• توضیحات
مناســبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  امکانات نورپردازى نظیر پرژکتور و میز کنترل نور ندارد.  براى کنترل صدا یک 
میکسر 12 خط ECHO CHANG دارد. جایگاه تماشا در دو ستون به نحوى چیده شده که عمدة نقطۀ طالیى تماشاگران تبدیل به راهرو شده و از این نظر واجد 
نقص اساسى است. پنجره هاى تعبیه شده داخل تاالر تماشا کیفیت آکوستیک را به نحو کامال محسوسى پایین آورده و نورپردازى را با مشکالت اساسى مواجه 
مى کند. معلوم نیست به چه علت با یک اختالف سطح 25 سانتى، سن، واجد دو سکو شده که براى اجراى تئاتر مشکل ساز است. دوربین مدار بسته دارد. یک 
دســتگاه پروژکشن بر روى ســقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى 
شــود. چون تاالر درون مجتمع واقع شــده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن از جمله امکانات آن است. این آبسردکن وقف مرحوم حاج 
ابراهیم عســگرى اســت. این مجموعه یک تاالر دیگر با نام تاالر شهید محمدناصر رحیمى هم دارد که کمى مناسبتر از این تاالر است. با این حال در حال حاضر 

تنها مجموعه قابل استفاده هنرمندان تئاتر در شهرستان قرچک، کانون فرهنگى و تربیتى مالئک است.
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﹅︀﹆︫ ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞ره و آ﹢︷﹠﹞︡﹠ ر﹐︀︑

مشخصات تاالر
29,52طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)

11,20عرض تاالر
250تعداد صندلیها 

11,20عرض سن 
7,86عمق صحنۀ بزرگ
5,60عمق صحنۀ کوچک

4بیشترین ارتفاع  صحنه
0,7ارتفاع سن اول از زمین
0,45ارتفاع سن دوم از اولى

4,80ارتفاع تاالر در جلو 
3,60ارتفاع تاالر در انتها
3تعداد پلکان سن

16تعداد ردیفها
8تعداد پلکان کف تاالر

0,9فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
3تعداد درها

1,20عرض راهروى میانى
نقشه ترسیمى50عرض راهروى کنارى
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﹉︣﹇ ﹩﹝﹫ر ︣︮︀﹡︡﹝﹞ ︡﹫  ︫︩︀﹝﹨ ر﹐︀︑

تاالر همایش شهید محمدناصر رحیمى 
قرچک/ تهرانشهر / استان 
1383 خورشیدىسال تأسیس

اداره آموزش و پرورش قرچکمالک 
کانون فرهنگى تربیتى مالئکبهره بردار                           

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
درون محوطۀ کانون، طبقۀ همکفمحل استقرار

قرچک، شهرك طالئیه، میدان گل گندم، انتهاى بلوار نشانى
صنوبر، کانون فرهنگى تربیتى مالئک

36155001 پیش شماره 021تلفن
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت طرح چوبپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

تاالر تماشا 
MDFپوشش دیوارها

تاشو، فلزى با رویۀ مخمل کرمصندلیها
پارکت  طرح چوب پوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده

﹩﹝﹫ر ︣︮︀﹡︡﹝﹞ ︡﹫︫ ︩︀﹝﹨ ر﹐︀︑
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر

طول تاالر
(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

13,17

7,59عرض تاالر

80تعداد صندلیها 

7,60عرض سن 

3,5عمق صحنه

2,95ارتفاع صحنه

2,30ارتفاع  قابل دید صحنه

0,97ارتفاع سن 

3,70ارتفاع تاالر 

3تعداد پلکان سن

8تعداد ردیفها

نداردتعداد پلکان کف تاالر

0,90فاصله صندلى ها، بین دو ردیف

2تعداد درها

1,74*2,9ابعاد درها

1,63فاصله ردیف اول تا سن

1,13عرض راهروى کنارى

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر  است. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. صحنه، پرده ندارد. تجهیزات 
نورپردازى و میز کنترل نور ندارد. دوربین مدار بســته دارد. یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در 
انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن 
از جمله امکانات آن است. این مجموعه یک تاالر دیگر هم با نام آمفى تئاتر مالئک دارد. با اینکه این تاالر برخى مشکالت و نواقص معمارى آمفى تئاتر شقایق 

را ندارد اما کم نقص هم نیست. وجود پنجره در تاالر تماشا نقص اساسى در آکوستیک و نورپردازى محسوب مى شود.
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه

9/10 متردرازترین عرض صحنه
3/10 مترارتفاع صحنه

تاالر کتابخانه والیت قرچک
قرچک/ تهرانشهر / استان 
1390سال تأسیس

شهردارىمالک 
نهاد کتابخانه هاى عمومى کشوربهره بردار                           

داخل مجتمع طبقۀ زیر همکفمحل استقرار
قرچک، نرسیده به باقرآباد، ایستگاه جامپاسنشانى
36137740 پیش شماره 021تلفن

• توضیحات
این مکان بیشــتر به کار تمرین تئاتر و برگزارى کارگاه هاى آموزشــى مى آید و 
نمى توان آنرا تاالر اجرا به شــمار آورد. عمده ترین دلیل این مسئله، پوشش کامل 
ســنگ مرمر فضاى تاالر است که تداخل صوتى ایجاد مى کند. همچنین کم دقتى 
در معمارى صحنه نیز بر این مشکل افزوده است. سطح  تاالر 12 ردیف پلکان دارد 

که جایگاه نشستن است.

️﹐و ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ر﹐︀︑﹉︣﹇
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﹝﹑رد ︣︡︾ ر﹐︀︑

تاالر غدیر 
مالرد/ تهرانشهر / استان 
1387 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

مالرد، خیابان دکتر حسابى، خیابان شیوا، روبروى نشانى
مجتمع گلسار، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى

65142828 پیش شماره 021تلفن
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
گچپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخملپرده 
تاالر تماشا 

گچپوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز صندلیها

پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

شستى هشداردهنده و 4 کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

4 دستگاه اسپیلتخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

6 دستگاه اسپات، 1 دستگاه فالشر نور
دو دستگاه الیت پوتر DXمیز کنترل نور
میکسر 8 خط دایناکوردمیز کنترل صدا

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  تکنیسین نور و صدا ندارد. دوربین مدار بسته دارد. 2 دستگاه پروژکشن بر روى سقف، 
در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده که یکى براى پخش فیلم در نظر گرفته شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و 
یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع شده واجد تاالر انتظار است که سرویس بهداشتى و آبسردکن از جمله امکانات آن است. آقاى مهدى معصومیان 
حسینى همکار و راهنماى تاالر بودند. الزم به توضیح است یک ماه پس از بازدید ما از این تاالر، خبر یافتیم به عنوان تاالر سینماى دیجیتال بازگشایى شده است. 

یک نکتۀ دیگر اینکه 4 ستون تعبیه شده داخل تاالر تماشا مانع دید کامل تماشاگراِن پیرامون و پشت ستونها هستند.

︣︡︾ ر﹐︀︑

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

مشخصات تاالر
15,82طول تاالر (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

9,80عرض تاالر
105تعداد صندلیها 

9,80بیشترین عرض سن 
5کمترین عرض صحنه

4عمق صحنه
4,30ارتفاع صحنه

3,23ارتفاع  قابل دید صحنه
67ارتفاع سن 

4,37ارتفاع تاالر در جلو 
3,65ارتفاع تاالر در انتها
4تعداد پلکان سن

9تعداد ردیفها
4تعداد پلکان کف تاالر

0,97فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درهاى تاالر 
2تعداد  درهاى صحنه
1,62*2ابعاد در ورودى تاالر
89*2ابعاد در خروجى تاالر

1,68فاصله ردیف اول تا سن
2,41بیشترین عرض راهروى کنارى
1کمترین عرض راهروى کنارى
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تاالر شهید شکرى فرهنگسراى بعثت صفادشت
صفادشت، مالرد/ تهرانشهر / استان 
1390سال تأسیس

شهردارى صفادشتمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

مالرد، صفادشت، جنب شهردارى صفادشت، نشانى
www.fsbesat.com .فرهنگسراى بعثت

65437300-65437030-65437400 پیش شماره تلفن
021 .  شماره پیام کوتاه:30007650003190

️︓︺ ﹊︣ی ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︋   ︫︡﹫ ︮﹀︀د︫️︑︀﹐ر︫ 
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نقشه شماتیک

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوش چوبپوشش کف صحنه
MDFپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

MDFپوشش دیوارها

تاشو، سینمایى، فلزى با رویۀ صندلیها
مخمل قرمز 

موکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به اتاق فرمان

سن
سیستم مکانیزة هشداردهنده و تجهیزات آتش نشانى 

فایر باکس و کپسول آتش نشانى
چیلر و فنگرمایش و  خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
15 پرژکتور اسپات و نورافکن، 6 نور

دستگاه ترنر
دیمر 24 خط دایناکوردمیز کنترل نور
میکسر 22 خط دایناکورد به میز کنترل صدا

همراه پاور
5 دستگاه مانیتور و 1 دستگاه فنى

کیس مرکزى و هدایت 
کننده کامپیوترى، آمپلى فایر، 

دستگاه هاى پخش و ضبط، آیفون 
از اتاق فرمان به پشت صحنه.

• توضیحات
مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى پشــت صحنه امکانپذیر است با اینحال  همچنان 
ورودیهاى تاالر تماشا براى انتقال لته هاى بزرگتِر دکور مناسبتر است. فضاى پشت صحنه چندین 
اتاق دارد که به طور خاص هیچ یک به گریم اختصاص نیافته اســت و ویژة تشــریفات و ورود و 
خروج میهمانان از پشت صحنه است. دوربین مدار بسته دارد. دو دستگاه پروژکشن، یکى بر روى 
ســقف، دیگرى در اتاق فرمان به منظور امکان ســینماى دیجیتال، نصب شده و پردة نمایش در 
انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع واقع 
شده واجد تاالر انتظار است که از امکانات مختلفى جهت رفاه عموم برخوردار است. فرهنگسراى 
بعثت شهردارى صفادشــت، ساختمانى سه طبقه، در زمینى به مساحت 8 هزار متر، کتابخانه اى 
شامل ده هزار جلد کتاب دارد. یک تاالر همایش 110 نفره نیز  با نام شهید على محمدى دارد. 



104

مشخصات تاالر
33,75طول تاالر  (از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر )

22,56عرض تاالر
610تعداد صندلیها 

16,12عرض سن 
13,69دهانه صحنه
7عمق صحنه
6,72ارتفاع صحنه

5,53ارتفاع  قابل دید صحنه
0,98ارتفاع سن 

7,70بیشترین ارتفاع تاالر 
5تعداد پلکان سن

19تعداد ردیفها
18تعداد پلکان کف تاالر

1فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
4تعداد درها

1,75*2ابعاد در ورودى
1,75*2ابعاد در خروجى

4فاصله ردیف اول تا سن
1,20عرض راهروى میانى
1,20عرض راهروى کنارى

2,45عرض آوانسن 

︑︀﹐ر ︫﹫︡ ︫﹊︣ی ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︋︺︓️

نقشه ترسیمى
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ورا﹝﹫﹟ ﹉﹫︗︀︑ ﹩﹚︻ ︡﹫ ︑︀﹐ر︫ 

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 
260 نفرظرفیت تاالر

5/23 مترعمق سن
9/84 مترارتفاع (از سن تا سقف)

9/67 مترعرض سن

تاالر شهید على تاجیک 
ورامین/ تهرانشهر / استان 

شهردارى ورامینمالک و بهره بردار                           
غیر فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع طبقۀ همکفمحل استقرار

مجتمع ادارات ، روبروي فرمانداري، شهرداري ورامیننشانى

36242525 پیش شماره 021تلفن

• توضیحات
ایــن تــاالر داخــل مجموعــۀ ادارى شــهردارى ورامیــن قــرار دارد 
و از آن بیشــتر بــراى همایشــها و جلســات و کنفراســهاى ادارى 
اســتفاده مــى شــود. از نظــر هنــرى بــراى اجــراى تئاتــر چنــدان 
واجــد ارزش نیســت و در ایــن زمینــه هــم مــورد اســتقبال گــروه 
هــاى تئاتــرى قــرار نگرفتــه اســت. شــهید محمــد علــى تاجیــک 

از شــهداى کارمنــد شــهردارى ورامیــن بــوده اســت.  
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تاالر استاد شهابى، مجتمع فرهنگى هنرى عالمه قطب الدین رازى ورامینى
ورامین/ تهرانشهر / استان 
1356 خورشیدىسال تأسیس

شهردارى ورامینمالک و بهره بردار                           
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون مجتمع طبقۀ اول.محل استقرار

ورامین، میدان رازى، ابتداى خیابان 15 خرداد، نشانى
فرهنگسراى رازى

36252022 پیش شماره 021تلفن

︀︋﹩، ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︻﹑﹝﹥ ﹇︴︉ ا﹜︡﹟ رازی ورا﹝﹫﹠﹩ ورا﹝﹫﹟︑︀﹐ر ا︨︐︀د︫ 
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کفپوشپوشش کف صحنه
آجرى با رنگ سفیدپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده 
تاالر تماشا 

آجرى با رنگ سفید پوشش دیوارها
تاشو، فلزى با رویۀ مخمل سبزصندلیها

پارکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سن، در نیم طبقۀ باالاتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

12 دستگاه پرژکتور اسپات که نیاز به تعمیر دارند. 2 دستگاه نور
ترنر 6 کاسه اى و 2 دستگاه 4 کاسه اى. یک دستگاه فالشر

دیمر 12 خط LITE-PUTERمیز کنترل نور
2 دستگاه میکسر 8 خط یاماها به همراه پاور میز کنترل صدا

• توضیحات
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است.  نماى ساختمان فرهنگسرا به شکل 2 طبل کوچک و یک طبل بزرگ کنار هم طراحى 
شــده که زیبایى کم نظیرى به آن بخشــیده. معمارى تاالر چنان است که جایگاه تماشاگران کمترین نقطۀ کور را براى تماشا دارد و از نظر آکوستیکى هم بسیار 
قابل توجه است که نقطۀ کور ندارد با اینحال تغییرات و دستکاریهایى که براى ظاهرسازى تاالر انجام شده صدماتى به آن وارد ساخته. آرشیو لباس و آکسسوار 
دارد. اتاق گریم ندارد اما فضاى کاذب پشت صحنه کاربرى هاى ناچارگونه اى در این زمینه یافته است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن بر روى 
سقف، در محل تالقى صحنه و تاالر، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون تاالر درون مجتمع 
واقع شــده واجد تاالر انتظار و گالرى اســت که سرویس بهداشتى و آبسردکن از جمله امکانات آن است. وجه تسمیۀ نام این تاالر به زنده یاد احمد شهابى آریا 

بازمى گردد که از آموزگاراِن فقید تئاتر ورامین بوده است.

نقشه شماتیک
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مشخصات تاالر
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار 
انتهاى تاالر )

18,20

18,25عرض تاالر
194تعداد صندلیها 

11,5بیشترین عرض سن 
11,5دهانه صحنه

5,70بیشترین عمق صحنه
3,44ارتفاع صحنه

2,58ارتفاع  قابل دید صحنه
51ارتفاع سن 

4ارتفاع تاالر در جلو 
3,30ارتفاع تاالر در انتها
2تعداد پلکان سن

8تعداد ردیفها
8تعداد پلکان کف تاالر

2تعداد درها

︑︀﹐ر ا︨︐︀د ︫︀︋﹩، ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︻﹑﹝﹥ ﹇︴︉ ا﹜︡﹟ رازی ورا﹝﹫﹠﹩

نقشه ترسیمى
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ورا﹝﹫﹟ ️ر ﹋︀﹡﹢ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︣︋﹫︐﹩ ﹨︡ا﹐︀︑

تاالر کانون فرهنگى تربیتى هدایت
ورامین/ تهرانشهر / استان 

پیش از انقالب اسالمىتأسیس
اداره آموزش و پرورش ورامینمالک و بهره بردار                           
فعال، تئاترهاى دانش  آموزىوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
درون محوطۀ کانون طبقۀ همکفمحل استقرار

میدان امام حسین(ع) بلوار باهنر، کانون فرهنگى نشانى
تربیتى هدایت

36249551 پیش شماره 021تلفن
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مشخصات تاالر
طول تاالر

(از دیوار انتهاى صحنه تا دیوار انتهاى تاالر)
24,89

8عرض تاالر
180تعداد صندلیها 
6,61دهانه صحنه
7,11عمق صحنه
4,80ارتفاع صحنه

3,94ارتفاع  قابل دید صحنه
0,9ارتفاع سن 

4,84ارتفاع تاالر در جلو 
3,92ارتفاع تاالر در انتها
4تعداد پلکان سن

18تعداد ردیفها
18تعداد پلکان کف تاالر

0,87فاصله صندلى ها، بین دو ردیف
2تعداد درها

2,60*1,62ابعاد در ورودى
2,91*1,59ابعاد در خروجى

2فاصله ردیف اول تا سن
0,9عرض راهروى کنارى

• توضیحات
گرچه یک مســیر ورود دکور از پشت صحنه هم 
وجــود دارد اما با توجه به ابعــاد و اندازة محدود 
ورودى هاى آن همچنان  مناســبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى تاالر است. 
یک دستگاه پروژکشــن بر روى سقف، در محل 
تالقى صحنه و تاالر، نصب شــده و پردة نمایش در 
انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع 
و یا باز مى شود. ســرویس بهداشتى و آبسردکن 
داخل محوطه در دســترس اســت. ظاهرا در اثر 
دســتکارى هایى که در بناى تاالر طى دو سه دهۀ 
گذشــته صورت گرفته صدماتى به آکوستیک و 
معمارى تاالر وارد آمــده از جمله بازکردن محل 
پنجره بر دیوارهاى تاالر که گویا در گذشته بدین 
صورت نبــوده و در حال حاضر به آکوســتیک و 
معمارى قابل توجه پیشــین لطمه اى جبران ناپذیر 
وارد شده. در حال حاضر با وجود کمبود منابع مالى 
براى نگهدارى آن، تاالر در وضعیت مناسبى است. 
در حال حاضر خانم شــیدایى مدیر کانون هستند 
و آقاى علیرضا خســروى هماهنگى هــاى تاالر را 

عهده دار است.

️ر ﹋︀﹡﹢ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︣︋﹫︐﹩ ﹨︡ا﹐︀︑

نقشه شماتیک
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نقشه ترسیمى

صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکت روى موزاییکپوشش کف صحنه
آجر و موزاییکپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، دستى، مخمل قهوه اى. پرده 
تاالر تماشا 

آجردیوارها
صندلى ردیفى از جنس پالستیک فشرده و صندلیها

ثابت شده به کف تاالر 
موزاییکپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به سناتاق فرمان

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده
 تجهیزات نور و صدا

5 دستگاه نورافکن قدیمى از رده خارج نور
شده، 5 دستگاه نورافکن تخت.

میکسر و دیمر ندارد. یک دستگاه پیانو فنى
یاماهاى قدیمى در پشت سن. اتاق فرمان 

بدل به دفتر مدیر کانون شده و تنها شامل 
تابلوى برق تاالر و یک دریچه به تاالر 

است. 



با سپاس از همراهى 
حمید اسفندیارى، کدخداى دهستان لزور

عبدالحمید روحانى، متصدى مجتمع بانوان فیروزکوه
علیرضا محمودى، مدیر کتابخانه سیزده آبان

آقاى قدیرى،  مدیر تاالر سراى محلۀ شهادت شهر رى
آقاى مهدى معصومیان حسینى، همراه محترم تاالرهاى مالرد

آقاى داریوش هادى، مدیر محترم مجتمع فرهنگى شهید صارمى اسالمشهر
آقاى سجاد فرمانى، تکنسین محترم تاالر شهید لشکرى صفادشت

آقاى قدس و آقاى محمدحسین شجاعى، همراهان محترم مجتمع ابوالفتح رازى
آقاى علیرضا خسروى، همراه محترم کانون هدایت ورامین

آقاى حسین خوارى، همراه محترم تاالر سرمد پیشوا
آقاى کامران کمندى، مسئول محترم تاالر آوینى دانشگاه آزاد اسالمى فیروزکوه

خانم سوسن بابایى، مدیر محترم مجتمع فرهنگى هنرى مهر پردیس
خانم حنیفه، راهنماى محترم تاالرهاى پاکدشت

آقاى جعفر کاظمى رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى قرچک 
عالء بنى جمالى متصدى تاالر شقایق قرچک

آقاى هادى عالئى نسب، ریاست محترم فرهنگسراى استاد شهریار، شهریار
آقاى اجاقى مدیر داخلى فرهنگسراى وصال رودهن

آقاى رجب نیا، فرهنگسراى قلم نسیم شهر
آقاى حمیدرضا تاجیک، رئیس محترم جمعیت هالل احمر پیشوا

آقاى اکبر بنى غفارى، راهنماى تاالر هالل احمر پیشوا
آقاى علیرضا حاج بابائیان مدیر محترم مجتمع فرهنگى هنرى شهید نواب

آقاى سید تقى صفایى، معاون محترم فرهنگى شهردارى حسن آباد
آقاى ساریخانى، کارشناس محترم امور هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى رباط کریم

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ︑︣ان  ︫︩︀﹝﹡ ر﹨︀ی﹐︀︑


