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تماشاگاه دان عالم سراسر         تماشائى بکن از وى تو بگذر
عطار

مقدمه
«طئاتر» و معمارى از هم سوا نیستند. «طئاترون» مکانى براى دیدن و تماشاست. غفلت از معمارى طئاتر، غفلت از ذات طئاتر است. بى توجهى به مکان اجرا، طئاتر را از هویت 
و معنا تهى خواهد کرد. افزون بر این، معمارى امروز ما و مکان هایى که در آن زندگى مى کنیم جلوه و عرضه اى از شــیوة زیســت و اندیشۀ ماست. بى ریشه بودن بسیارى از 
مطالعات و پژوهشهاى تئاتر معاصر ایران، به دلیل بى دقتى و سهل انگارى نسبت به واقعیت هاى موجود است. در نبود داده هاى دقیق و جزئى نگر، اساس تحلیل ها چه مبنایى 
خواهد داشــت و در چنین وضعى چگونه مى توان دربارة آسیب شناســى یا ساماندهى تئاتر کشور سخن گفت؟ براى درك وضع موجود تئاتر، و یا هر چه غیرتئاتر، جز رفتن، 
دیدن، جستن و فیش برداریهاى منظم چه میتوان کرد؟! غفلت از کار؛ «پراکسیس» مشاهده و حضور، کاِر تئاتر را به بیراهه مى کشاند. اساس این پژوهش بر مطالعۀ میدانى، 

داده پردازى و طبقه بندى است که یکى از اهداف اصلى آن، کمک به شناخت شمایل راستیِن تئاتر معاصر ایران است. 
فرهنگ جامع تماشاخانه هاى ایران تا کنون در 22 جلد شامل 22 استان کشور، صورت بندى شده و اینک، خوشبختانه یک به یک به زینت طبع آراسته مى گردد. کار پژوهش 
این فرهنگ، بر اســاس مشــاهده و بازدید حضورى و ثبت و تحلیل آمار و اطالعات تاالرهاى نمایش در این اســتانها صورت گرفته است. نمونۀ این نوع پژوهش و شبیه به 
این، در کشورهاى پیشرفته و صاحب تئاتر، متداول و مرسوم است و در انجام این کار نیز، به آن تجربیات، نگاهى گسترده شده است. امیدواریم کار چند استان باقى مانده 
نیز بزودى انجام و حاضر گردد. همچنین چون وضعیت تماشاخانه ها از نظر امکانات و تجهیزات، در تغییر و تحول است، الزم است تا در فواصل منظمى چون شش ماهه یا 

یکساله، این داده ها به روزآورى گردد.    

1
منشأ معمارى و ساخت تاالرهاى موسوم 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 اشــاره دارد که ملهم از معمارى تاالرهاى قاب عکســى و پروسنیوم ایتالیایى است. این تاالرها تنها براى اجراى تئاتر ساخته 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 شــکلى در معمارى شده اســت 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 ترشــان براى طراحى صحنه، بســیار مورد توجه و اســتقبال 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. 

2
تکیه دولت، نخســتین تماشــاخانه 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 شد. مقارن همین زمان ارامنۀ تبریز، تهران و رشت هم در 
ســاخت و بناى مکان هاى نمایشــى پیشگام شدند اما همچنان تماشاگران آنها شامل عموم مردم نبود. هنگامۀ انقالب مشروطه اجراى تئاتر در پارك و باغ و محوطه هاى باز 
بیش از پیش رونق گرفت. انقالبیون تئاتر را به میان عموم مردم کشاندند 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. 
تأســیس "ســالن تئاتر آرامیان" تبریز توسط موسیو آرامیان، "تئاتر ملى" در تهران توسط محقق الدوله، "تاالر آوادیس" در رشت توسط آوادیس هوردانانیان مورد توجه و 
استقبال خاص و عام قرار گرفت. غیر از موارد معدودى، تا دهۀ چهل صاحبان تماشاخانه 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 
شــهریور) توســط دولت ساخته شد و حتى هنرمندان و عواملى هم به عنوان کارمند به اســتخدام آن درآمدند. از این زمان هم شکل جدیدى از تئاتر و هم رویۀ تازه اى از 
تماشاخانه ســازى در ایران بوجود آمد.  نســل 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. 
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بیش از 90 درصد یافته هاى این پژوهش، میدانى اســت و باقى آن با مراجعه به اســناد 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 دسترسی به آن براي عموم ممکن 
است 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 ارشــاد اسالمى قرار دارند و از این نظر این پژوهش دربرگیرندة اطالعات دقیق تمامى این اماکن است. پس از این 
شــهردارى ها و آموزش و پرورش و اماکن دانشــگاهى به ترتیب در اولویت موضوع قرار دارند. به دلیل آنکه ســالنهاى 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. 
4

گزارش ها دربارة معمارى، ابزار و وسایل کامال با دقت ثبت شده 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 مقدمه اى مبسوط درباره حفظ و نگهدارى و راهنماى تماشاخانه ها 
و اصطالحات معمول آمده است. پس از آن 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 فهرست بر اساس 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 عکاســى از فضاهاى داخلى و خارجى براى آنکه تصاویر به واقعیت، دید طبیعى چشــم انســان، 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 
مشاهده 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، سیســتم خنک کننده و گرمایش، تجهیزات آتش نشانى، پلکان سن، راهروهاى سالن تماشا، دیمر نور و میکسر صدا و امکانات 
خاصى نظیر درب ویژة دکور و راهروى پشت صحنه؛ نقشۀ ترسیمى تاالر و پالن شماتیک هم بخشى دیگر از اطالعات تصویرى است. نقشۀ ترسیمى، بیشتر به مراد استفاده 
کنندگان اهل هنر تهیه شده 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 ترسیم شده، عموما پالنهایى است که با مراجعۀ حضورى گروه پژوهش در داخل تاالر برداشت شده و این با نقشۀ معمارى ساختمان و یا تاالر ممکن است تفاوت داشته 
باشــد. نقشــه معمارى در اینجا منظور نقشه اى است که ساختمان یا تاالر بر اساس آن ساخته شده است. این نقشه ها ممکن است توسط پیمانکاران، بنا بر مالحظاتى، هنگام 
ساخت بنا، بطور دقیق، اجرا نشده باشد. بنابراین اندازه ها و ابعادى که پالنهاى این کتاب بر اساس آن ترسیم شده مربوط به پس از ساخت 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. 

5
تا کنون اطالعاتى با جامعیت و به صورت طبقه بندى شــده از تماشاخانه هاى کشــور وجود نداشته است. تنها کتاب در این زمینه همان «تماشاخانه هاى تهران از 1247 تا 
1389 خورشیدى»  بوده است که توسط انتشارات افراز، 8 سال پیش منتشر شد. در به ثمر رسیدن این اثر، تالش گروه مهندسان نقشه و دقت چشم فرساى مسعود نوروزى 
در گرافیک و صفحه آرایى ســهمى به ســزا داشته است. در همۀ مراحل انجام کار، نگاه دقیق و شکیباى آقاى جالل تجنگى همراه اثر و گروه پژوهش بوده و بسیار مؤثر واقع 
شده است. لطف بى مضایقۀ مجید داخ در تهیۀ فهرست اولیۀ تاالرها بسیار کمک رسان بود. انجام این پژوهش اگر با حساسیت و درایت آقاى مهدى شفیعى، مدیرکل سابق 
هنرهاى نمایشى نبود، شاید هیچگاه به ثمر نمى رسید. آقاى ارمغان بهداروند؛ مدیرعامل سابق انجمن هنرهاى نمایشى ایران و آقاى اتابک نادرى؛ مسئول امور استانهاى اداره 
کل هنرهاى نمایشى سنگ تمام گذاشتند. در به نتیجه رسیدن این اثر، همراهى صمیمانۀ آقاى شهرام کرمى، مدیر کل هنرهاى نمایشى ایران و حمید نیلى مدیرعامل فعلى 
انجمن هنرهاى نمایشى ایران بسیار راهگشا بوده و هست. و با سپاس فراوان از مهدى حاجیان، لیلى غفارى، على ایزدى، لیال پاشاپور، فاطمه عزتى نژاد، جواد مستخدمى، لیال 
مینایى، فاطمه عســگر بیوکى، روح اله ایرجى و قدردانى از آقاى نصراله قادرى، مدیر انتشــارات نمایش و آقاى علیرضا لطفعلى و سایر همکاران محترم این انتشارات که در 

چاپ و نشر این اثر، بى دریغ کوشیدند.
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حفظ و نگهدارى تماشاخانه ها
در همین ابتدا باید اشاره کرد در بسیارى از شهرهایى که هنوز مکانى مناسب اجراى تئاتر ندارند و یا به اماکن اجراى بیشترى نیاز دارند تاالرهاى قابل توجهى وجود دارد 
که به دالیل بسیار ساده اى در دسترس هنرمندان قرار نمى گیرد. این تاالرها که در تملک نهادهاى ادارى نظیر آموزش و پرورش، شهردارى، فرماندارى و یا استاندارى قرار 
دارد معموال به علت محدودیت هاى ادارى در تأمین نیروى انسانى براى انتظامات تاالر در شیفت عصرگاهى مورد استفاده مستمر هنرمندان قرار نمى گیرد. پایان زمان کارى 

این نهادها، عموما، ساعت 16 است و پس از این ساعت، به کارگیرى نیروى انسانى انتظامات براى تاالرها با دشوارى ها و مشکالت عدیده اى همراه است. 
یکى از مســائل عمده اى که کارکرد تاالرهاى ادارات ارشــاد در شهرستانها را تحت تأثیر قرار مى دهد اســتفاده 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 تاالر یا الاقل تقبل بخشى از هزینه هاى 
مربوط به حفظ و نگهدارى آنها هم نیستند. این در حالى است که اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان هم بواسطۀ مالحظات مختلف چندان قدرت منعى در برابر ایشان نمى تواند 

داشته باشد. 
یکى از عمده ترین مشکالت تاالرهاى بازدید شده در همۀ استانها و شهرها عدم صرف یا تخصیص هزینه به منظور حفظ و نگهدارى تاالرهاست. بیشتر این تاالرها با کیفیتهاى 
متفاوت طى یکى دو دهۀ اخیر ســاخته شــده اند یعنى عمر بیشترشان شاید به بیست سال نرســد با اینحال به علت عدم وارسى و هزینۀ به موقع براى حفظ و نگهدارى آن 
در برخى موارد بسیار مستهلک و فرسوده شده اند. از جملۀ موارد فرسودگى که در بیشتر آنها مشترك 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 این رابطه 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 کپســول آتش نشانى و سپس شستى هشــدار دهنده و سیستم اعالن آتش و پس از آن فایرباکس است که عموما هم 
این تجهیزات فعال نیستند 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 بیشتر موارد کارکنان مجتمع هاى فرهنگى و مسئوالن تاالرها طرز کار ابتدایى با کپسول آتش نشانى را هم بلد نیستند. به نظر میرسد 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 پشــت صحنه اشــان راه به بیرون از تاالر ندارد. یعنى اگر حین اجراى اثر ضرورتى براى عوامل پشــت 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 شــکل ارتباطى میان تماشــاگر و صحنه به طور عمومى به این اشکال قابل تقســیم است: یک سویه، دو سویه، سه سویه، میدانى و محیطى. صحنۀ 
قاب عکسى یا پروسنیوم، رایج ترین نوع صحنه و به صورت یک سویه است. این نوع صحنه تحت تأثیر رنسانس و توجه به ژرفانگرى و پرسپکتیو بوجود آمد. پرسپکتیو ابتدا در 
نقاشى تأثیر عمیق و گسترد ه اى گذارد و پس از سرایت به معمارِى تئاتر، معماران ایتالیایى در عوِض قاب گرفتِن نقاشى، صحنه را قاب گرفتند و به قاب عکسى یا پروسنیوم 
شهرت یافت. از اواسط قرن بیستم BLAK BOX هم به عنوان معمارى تازه اى براى تئاتر در سراسر جهان فراگیر و محبوب هنرمندان شد. با توجه به انواع چیدمان  جایگاه 
تماشا، بهترین بلک باکس ها سالنهایى 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

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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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 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. 
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
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 سیاه است 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

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

عموما بر ســه نوع اســت؛ کپسول آتش نشــانى که از یک لیترى تا 14 لیترى آن سبک محسوب مى شود و  انواع بزرگتر آن نظیر 50 لیترى، سنگین و بصورت چرخ دار 
است. شستى هشداردهنده عموما جعبه هاى کوچکى نصب شده در راهروها، دیوار سالن، کنار دربهاى ورود و خروج تاالر و اتاق فرمان هستند که با شکسته شدن شیشۀ 
مخصوص پیامى به مرکز آتش نشانى 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

 هواساز  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 سازى هوا به کار مى رود. معموال ایرواشر بصورت مستقل 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

 جاذب صوتى(Acoustic Absorber) و عایق صوتى (Acoustic Isolator) از  نظر فنى با یکدیگر تفاوت دارند. جاذب هاى صوتى از نویز موجود در فضاى ساختمان 
مى کاهند اما در جلوگیرى از ورود نویز به داخل ســاختمان چندان مؤثر نیســتند. در عین حال براى جلوگیرى از ورود اصوات بیرون به درون ساختمان از عایق استفاده 

مى شود. 
دیمر

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

Back of house (BOH), backstageپشت صحنه؛ فضاى پنهان از دید تماشاگر که در اختیار بازیگران و عوامل قرار دارد

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

Balcony railمحافظ بالکن؛ نردة محافظ بالکن

Box boom میلۀ نور؛ میله هایى که پروژکتور بر رویشان نصب مى شود و در دیوارهاى مقابل یا کنار صحنه تعبیه شده اند 

Box, opera box اتاقک تماشا؛ اتاقک هاى مجزا در گرداگرد بالکن، شامل دو تا دوازده صندلى براى تماشاگران 

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

آرامگاه؛ اتاقک حائل میان ســالن تماشا و ســالن انتظار، فضایى که مانع ورود سر و صدا و نور سالن انتظار به 
سالن تماشا مى شود

 Sound and light lock (SLL)

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

Seaسن متحرك؛ بوسیلۀ موتورهاى مکانیکى روى ریل سن هاى اصلى و جانبى حرکت مى کنند ng wagon storage

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

آلودگى صوتى

پنجره

صندلى

میزان اختالف ارتفاع از کف سالن

پلکان و جهت دسترسى

درب یک لنگه

راهنماى نشانه هاى تصویرى نقشه
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مقدمه 
استان کردستان به مرکزیت شهر سنندج است در غرب کشور واقع شده است. مساحت این استان 28 هزار و 200 کیلومتر مربع است. این استان از شمال به استان هاى 
آذربایجان غربى و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است. شهرستان هاى این استان عبارتند از: مریوان، بیجار، 

دهگالن، دیواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، کامیاران و بانه. 

تئاتر در استان کردستان
سال 1316 شخصى به نام عبداهللا و معروف به «عبداهللا مسیحى» یکى از کاروانسراهاى سنندج را خریدارى کرد و در آن سالن سینمایى ساخت که بدعتى تمام بود. پس 
از چندى نمایش «دو رفیق گرسنه» به کارگردانى ندیم پور در این سالن به صحنه رفت. در همین زمان شبستان مسجد والى محل اجراى نمایش دیگرى با نام «عبرت» شد. 
على رغم نبود ســالن مناســب در مکانهایى نظیر حیاط دبیرستان شاهپور اجراى تئاتر تا سالهاى بعد کماکان ادامه یافت. سال 1325 سالن باشگاه افسران، هوشمندیه سابق، 
گشــایش یافت و به نســبت گذشته محل بسیار مناسبى براى اجراى تئاترها شــد. پس از این با احداث تاالر امیرکبیر در دبیرستان هدایت و تاالر مجهز دبیرستان شاهپور 
فعالیتهاى نمایشى سنندج رونق تازه اى گرفت. تاالر 25 شهریور دبیرستا ن بوعلى و تاالر هنرستان صنعتى نیز جزو اماکن مجهز اجراى نمایش در دهۀ چهل به شمار میرفت. 
به طور کلى مدارس و دبیرستانها به عنوان مراکز نوین آموزشى مکانهاى مهمى در شکل گیرى و پرورش هنر نمایش سنندج محسوب مى شوند و معلمان این مراکز نیز جزو 

پیشگامان این هنر قلمداد مى شوند. البته باید در نظر داشت که در گستره اى وسیع تر این گزاره در مورد اقصى نقاط ایران نیز به درستى مصداق دارد.

کتابشناسى
 - صادقى، قطب الدین «در گستره تئاتر ایران: استان کردستان (بخش نخست): مقدمه اى بر چهار دهۀ آغازین؛ نمایش در کردستان» مجلۀ نمایش، آذر 1392، سال پانزدهم 

- شماره 171، صص 29 تا 34.

تاالرهاى استان کردستان
بر اساس مشاهدات عینى در استان کردستان، به نظر مى رسد فعالیت گروه هاى تئاترى در شهرهاى سنندج، مریوان، سقز و بیجار رونق بیشترى دارد. بر این اساس قروه و 
دیواندره و بانه را در ردة بعدى جاى مى گیرند. در میان دیگر شهرها، گروه هاى تئاترى کامیاران و سروآباد فعال ترند. اما متوسط اجراى عموم گروه هاى تئاترى در شهرهایى 
نظیر دهگالن در طول ســال شاید به زحمت یک اثر شــود. مهمترین رویداد تئاترى ساالنه در استان کردستان، برگزارى و میزبانى جشنوارة تئاتر خیابانى مریوان است که 

نخستین دوره آن، سال 1385 خورشیدى برگزار شد و تا کنون (آبان 96) هم دوازده دوره آن در سطح بین المللى برگزار شده است.
همچنین امســال چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر ُکردى سقز نیز در این شهر برگزار شــد. برگزارى سه دوره جشنواره تئاتر طنز دیواندره به صورت استانى هم از دیگر 
رویدادهاى تئاترى این استان به شمار میرود. حوزه هنرى استان کردستان هم امسال پنجمین جشنواره منطقه اى نمایشنامه  خوانى «وتار» را در مردادماه 96 به میزبانى سنندج 
برگزار کرد. ناگفته نماند که دانشگاه آزاد اسالمى سنندج هم چندسالى است در رشته تئاتر دانشجو مى پذیرد اما حتى یک پالتو مناسب براى تمرین و یا اجرا در اختیار ندارد. 
تاالرهاى مجتمع فرهنگى هنرى شــهرهاى مریوان، کامیاران، قروه و بانه از نظر نقشــه و شکل ظاهرى کامال مشابه یکدیگرند و تنها در اندازه ها و برخى جزئیات متفاوتند. 
غیر از کامیاران، نقشه و اطالعات جامع بقیه تاالرها در ادامه آمده است. با اینکه فعالیت تئاترى چندانى در دهگالن صورت نمى گیرد و تاالر مجتمع فرهنگى هنرى این شهر 
جزو تاالرهاى غیرفعال دســته بندى مى شــود اما براى درك دقیقتِر اوضاع تاالرهاى غیرفعال، به عنوان نمونه، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفت. تئاترشهر سنندج دو سالن 
قابل استفاده براى اجراى تئاتر دارد یکى «فروردین» که قاب عکسى است و دیگرى «پالتو تماشا». با توجه به مرکزیت سنندج و اهمیت تاالر فروردین محدودیت امکانات و 
تجهیزات سقف این تاالر بسیار محسوس است و نیاز به تجهیز اساسى دارد. پالتو تماشا از نظر ابعاد و اندازه هاى فنى، یک بلک باکس مناسب به حساب مى آید که به صورت 
تک منظوره و تمام وقت براى اجراى تئاتر در اختیار انجمن هنرهاى نمایشى سنندج قرار دارد. البته پالتوهاى امانیه و آبیدر هم در این مجموعه قرار دارند که بیشتر براى 

تمرین مورد استفاده قرار مى گیرند. غیر از اینها، در محوطۀ تئاترشهر سنندج هم، یک فضاى باز براى اجراى نمایشهاى میدانى ساخته شده است.
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همانطور که اشــاره شــد طى سالهاى اخیر، مریوان به عنوان قطب مهم تئاتر خیابانى کشور شناخته شده است. دو مکان  عمدة اجراى نمایش در فضاى روباز این شهر در 
پارك شــانو قرار دارند که با مســاحت 4 هزار و سیصدمتر مربع ساخته شده است. محوطۀ اول شامل یک نیم  بیضى به قطر 14 متر و شعاع 10 متر است و روبروى آن 6 
ردیف به شــکل نیم دایره، براى نشســتن جا دارد. محوطۀ دوم پارك شانو در واقع آبنماى پارك است به شکل مربع به اضالع 12 متر. محوطۀ پارك ملت هم در نقطه اى 
دیگر از شهر یک سکوى گرد به قطر 10 متر است که براى اجراهاى بیرون از تاالر در نظر گرفته شده است. همچنین محوطۀ دریاچه زریوار نیز جزو مکانهایى است که در 
روزهاى برگزارى جشــنواره، مورد استفاده و اجراى گروه هاى هنرى قرار مى گیرد. عالوه اینها، در مریوان دو تاالر هم براى اجراهاى صحنه اى وجود دارد. براى اجراى تئاتر، 
تاالر فرهنگسرا نسبت به تاالر مجتمع فرهنگى هنرى، رونق بیشترى دارد و مورد توجه هنرمندان است. اما ایراد اساسى تاالر فرهنگسراى مریوان، ارتفاع کوتاه 61 سانتى مترى 
سن است که مانع دید مطلوب تماشاگران مى شود. همچنین دیوارهاى راست و چپ صحنه هم نم زده و در برخى نقاط، گچ دیوار و سقف فرو ریخته است. یکى از نکات جزئى 
و بسیار مهم در تاالر مجتمع فرهنگى هنرى مریوان، پوشش چوبى کشویى مناسب و منحصربفردى است که براى دیمر و میکسر اتاق فرمان تعبیه کرده اند تا این دستگاه ها 

از گرد و غبار و آسیبهاى افراد غیرمتخصص، ایمن باشد.
در میان شهرهاى استان کردستان فعالیت گروه هاى تئاتر بیجار هم قابل توجه است. یکى از مشکالت اساسى تاالر اصالنى مجتمع امیرنظام گروسى بیجار- که به سادگى 
هم قابل رفع است- پوشش مستهلِک موکت کف صحنه است. الزم به توضیح است که پوشش کف صحنه یا سالن تماشا به هیچ وجه نبایست از موکتهاى معمولى باشد زیرا 
هم تاب استهالك باالى تردد صحنه و سالن را ندارد و هم به دلیل جذب آلودگى و تولید میکروب و قارچ، بیمارى زاست. مجتمع امیرنظام واجد یک پالتوى قابل و مغتنم 
براى تئاتر کردستان است که البته فضاى پشت صحنه ندارد. در این پالتو، سه پنجره وجود دارد که البته پوشانده شده اما از نظر صوتى و برودتى همواره باعث بروز مشکالتى 
مى شود. پالتو بیجار، تهویه ندارد و در تابستان و زمستان براى هنرمندان و تماشاگران تحمل فضاى آن سخت و طاقت فرساست. دیوارها هم بطور کامل آکوستیک نیست و 

نیازمند تجهیز است. همچنین کنتور برق فعلى در این پالتو نمى تواند توان منابع نورى را تأمین کند و سیم کشى ها هم نیازمند تعویض و یا تجهیز اساسى است.
تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دیواندره با اینکه نوساز است اما چندان به کار اجراى نمایش نمى آید. قوس جلوى سن و فاصلۀ آن تا پرده چنان است که بخش عمده اى از 

صحنه براى اجراى تئاتر ناکارآمد است. عالوه بر این، عمق صحنۀ چندانى هم ندارد و مضاف بر اینها در جایگاه تماشاى این تاالر، نقاط کور بسیارى وجود دارد. 
اکنون، در دیواندره، براى اجراى تئاتر، تنها از تاالر کتابخانه عمومى استفاده مى شود اما آنهم صندلى ثابت ندارد و جایگاه تماشا به صورت چیدمانى است. درب سالن تماشا 
آکوســتیک نیســت. وضعیت نور و صوت آن بسیار فرسوده و از رده خارج است و هیچ امکان قابل توجهى ندارد. مجتمع فرهنگى هنرى بانه یک تاالر براى نمایش دارد که 

تجهیزات نور و صدا و سیم کشى هاى مربوط به آن نیاز به تعمیر و تجهیز اساسى دارد.
مجتمع فرهنگى هنرى شــهر ســقز هم یک تاالر قاب عکسى دارد که بخش خصوصى، به عنوان بهره بردار، از آن به عنوان سالن سینما استفاده مى کند. گرچه این وضعیت 
مانع از دسترسى گروه هاى تئاترى به آن نشده است اما کمبود تاالر مناسب براى هنرمندان این شهر کامال محسوس است. قروه یک تاالر قاب عکسى و یک پالتو در مجتمع 
فرهنگى هنرى این شهر دارد. تنها دورى این مجتمع از مرکز شهر تا حدودى بر فعالیتهاى آن تأثیر گذارده است اما در مجموع این مجتمع دو فضاى مناسب براى اجراى 

تئاتر دارد.
یکى از مصائب تاالر ســروآباد عدم دسترســى به نورهاى سقف است. با اینکه تاالر سروآباد مجهز به یک دستگاه باالبر برقى است اما به دلیل آنکه عرض این دستگاه از 
عرض راهروهاى تاالر بیشتر است بنابراین، غیرقابل استفاده، رها شده و اغلب المپهاى سقف سالن تماشا هم سوخته و تعویض آن مقدور نیست. دیگر اینکه در اتاق فرمان 
این تاالر، دستگاه رابطى براى اتصال به پروژکشن و پخش فیلم وجود ندارد و با این شکل، سیستم پروژکشن بالاستفاده مانده است. در همین تاالر سروآباد کابل کشى نورها 

از اتاق فرمان به صحنه مشکالت فنى اساسى دارد و پس از چند دقیقه روشنایى، دچار اتصالى و گاهى خاموشى مى شود که طبیعتا خطرآفرین است. 
عمق کم صحنه و کمبود امکانات فنى باعث شده تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دهگالن بیشتر محل تمرین باشد و کمتر اجرایى در آن به صحنه رود. هنرمندان دهگالن در 
صورتى که اثرى براى اجرا داشته باشند به علت نبود تاالر مناسب اجرا، اغلب در تاالر قروه به هنرنمایى مى پردازند. کامیاران عالوه بر تاالر مجتمع فرهنگى هنرى یک پالتو 

هم براى تمرین تئاتر دارد که هر دو، غیرفعال محسوب مى شوند.
از سوى انجمن هنرهاى نمایشى ایران، تا آبانماه 1396 در مجموع براى 21 گروه تئاترى استان کردستان پروانه فعالیت صادر شده است و تا این تاریخ، مجموع پروانه هاى 

صادر شده در کشور، 777 فقره است.
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تاالرهاى استان کردستان (زمان بازدید: پاییز 1396)
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. اهمیت تاالرهاى برجسته  شده بواسطۀ اجراى نمایش و قابلیتهاى نمایشى آنها بوده است و باقى صرفا جنبۀ آمارى دارد. تعداد تاالرهایى 
که در استان کردستان از طریق منابع موثق و بصورت میدانى شناسایى شد 46 تاالر است که از این تعداد 16 تاالر به اداره فرهنگ و فرهنگ و ارشاد اسالمى تعلق 

دارد. در حال حاضر در این استان 12 تاالر در زمینۀ اجراى نمایش فعال محسوب مى شوند.

صفحهشماره تلفنظرفیتنوع صحنهوضعیتمالکتأسیسنام تاالرشهرستانردیف
2160873424403018قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1375مجتمع فرهنگى و هنرىبانه1
2260873822380022قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1384تاالر فرهاد اصالنى مجتمع امیرنظام گروسىبیجار2
800873822380026بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1389پالتو مجتمع فرهنگى هنرى امیرنظام گروسىبیجار3
8008738234079قاب عکسىغیرفعالحوزه هنرىتاالر حوزه هنرىبیجار4
18008734220566قاب عکسىغیرفعالنهاد کتابخانه هاتاالر کتابخانه عمومىبیجار5
60008738234079قاب عکسىغیرفعالحوزه هنرىتاالر سینمابیجار6
9008724223501قاب عکسىغیرفعالکانون پرورش فکرىتاالر کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانانبیجار7
850873512470029قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1375مجتمع فرهنگى و هنرىدهُگالن8
10008735122288قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون شهید مطهرى(سمیه)دهُگالن9

700873872589032قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1346تاالر کتابخانه شهید بهشتى دیواندره10
2180873872296035قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاد اسالمى1397تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دیواندرهدیواندره11
3020873482318438قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1391مجتمع فرهنگى و هنرىسرو آباد12
2720873622226642قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى 1376تاالر مجتمع فرهنگى هنرىسقز13
35008736226556قاب عکسىغیرفعالآموزش وپرورشتاالر شهید بهشتىسقز14
10008736226556قاب عکسىغیرفعالآموزش وپرورشتاالر شهید باهنرسقز15
40008736315639قاب عکسىغیرفعالفنى و حرفه اىتاالر آموزشکده فنى و حرفه اىسقز16
20008733168204قاب عکسىغیرفعالتبلیغات اسالمىتاالر سازمان تبلیغاتسقز17
13008737249779قاب عکسىغیرفعالسپاه پاسدارانتاالر اجتماعات بسیجسقز18
10008743222830قاب عکسىغیرفعالنهاد کتابخانه هاتاالر اجتماعات کتابخانه عمومىسقز19
8008736228863قاب عکسىغیرفعالشهردارىتاالر شهردارىسقز20
3800873329197647قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1391تاالر فروردین فجر سنندج(تئاترشهر)سنندج21
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• 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 شــمار آید و یا به دلیل تعلق به نهادهایى نظیر آموزش و پرورش و دانشــگاه، صرفا در دسترس دانش آموزان و دانشجویان بوده و در موارد 

معدودى در دسترس عموم باشد.

600873329197654بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1390تاالرتماشا(تئاترشهر)سنندج22
35008733664600قاب عکسىغیرفعالدانشگاه کردستانتاالر مولوى(دانشگاه کردستان)سنندج23
30008733232441قاب عکسىغیرفعالعلوم پزشکىتاالر ابن سینا(علوم پزشکى)سنندج24
30008733281540قاب عکسىغیرفعالبهزیستىتاالر بهزیستىسنندج25
18008733285015قاب عکسىغیرفعالآموزش وپرورشکانون فرهنگى هنرى(آموزش و پرورش)سنندج26
80008733285015قاب عکسىغیرفعالآموزش وپرورشتاالر امام خمینى(آموزش و پرورش)سنندج27
25008733660501قاب عکسىغیرفعالصدا و سیماتاالر صدا و سیماسنندج28
15008733660501استودیوغیرفعالصدا و سیماتاالر صدا و سیماسنندج29
35008733234475قاب عکسىغیرفعالهالل احمرتاالر هالل احمرسنندج30
20008733289421قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزادتاالر دانشگاه آزاد اسالمىسنندج31
40008733163813قاب عکسىغیرفعالاستاندارىتاالر پیامبر اعظم(استاندارى)سنندج32
72008733290922قاب عکسىغیرفعالحوزه هنرىتاالر شماره 1 سینما بهمنسنندج33
15008733290922قاب عکسىغیرفعالحوزه هنرىتاالر شماره 2 سینما بهمن سنندجسنندج34
1870873524741058قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1384تاالر شهید هوشنگ ورمقانى مجتمع فرهنگى هنرىقروه35
1000873524741062بلک باکسفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1389پالتو شهید فریدون نعمتىقروه36
30008735220142قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر کانون شهید مطهرى(خانه دانش آموز)قروه37
12008733168204قاب عکسىغیرفعالسازمان تبلیغاتتاالر سازمان تبلیغاتقروه38
12008735232997قاب عکسىغیرفعالدانشگاه آزاد اسالمىتاالر دانشگاه آزاد اسالمىقروه39
10008735220142قاب عکسىغیرفعالآموزش و پرورشتاالر فجر(شهید مطهرى)قروه40
20008735249831قاب عکسىغیرفعالکمیته امدادتاالر والیتقروه41
20008735526100قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاداسالمىمجتمع فرهنگى هنرىکامیاران42
4008735526100قاب عکسىغیرفعالفرهنگ و ارشاداسالمىپالتو تمرینکامیاران43
1800873460115465قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1375تاالر مجتمع فرهنگى و هنرىمریوان44
3050873452115769قاب عکسىفعالفرهنگ و ارشاداسالمى1375تاالر فرهنگسرا(شهردارى)مریوان45
50008734530950قاب عکسىغیرفعالآموزش وپرورشتاالر نشاطمریوان46

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى بانه 
بانه/ کردستانشهر / استان
1375 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان سید جمال الدین اسدآبادىنشانى
با پیش شماره شهرستان 08734244030شماره تماس

18
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

سنگپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اى، نیاز به تعمیر دارد. پرده
در حال حاضر کار نمى کند

سالن تماشا
چوبپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قرمز، صندلى ها
نیاز به تعمیر و تجهیز دارد

پارکت پالستیکى روى سنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنه 2 اتاق مجهز به آیینه، نیاز به تعمیر و اتاق گریم

تجهیز دارد
کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و FIRE تجهیزات آتش نشانى

BOX

شوفاژ نیاز به تعمیر داردگرمایش
کولر آبى و اسپیلتخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
9 دستگاه پرژکتور اسپات از کار افتاده، 2 ترنر6 نور

کاسه اى از کار افتاده، رقص نور
دیمر ندارد، کلیدپریز میز کنترل نور
میکسر  EURODESK 20 خطمیز کنترل صدا

متصدى اتاق فرمان آقاى عزیزتوکلى پناه است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد اما از کار 

افتاده. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل 
اجرایى روى صحنه برقرار نیست. تاالر مجهز به 

یک دستگاه باالبر برقى است که نیاز به تعمیر 
دارد. بر روى دیوار راست صحنه یک نردبان ثابت 
براى دسترسى به نورهاى سقف تعبیه شده است. 
سیم کشى نورهاى تاالر نیاز به تعمیر و تجهیز دارد.

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



مشخصات سالن
21/91طول سرتاسرى

11/82عرض سرتاسرى
11/82عرض صحنه 
11/82دهانه صحنه
6/31عمق صحنه

6/69ارتفاع صحنه (تا سقف)
5/67ارتفاع  قابل دید صحنه

0/80ارتفاع سن 
6/68ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/93ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
شیب داردکف سالن

14تعداد ردیف ها
1/84فاصله ردیف اول تا سن

0/88فاصله بین دو ردیف
216تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها

2*2ابعاد درب ورودى
2*2ابعاد درب خروجى
1/27عرض راهروى میانى
0/75عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى 
سالن است. یک دستگاه پروژکشن لبۀ اتاق فرمان نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به 
هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات رفاهى 

این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. بانه تاالر مناسب دیگرى براى اجراى نمایش ندارد.
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تاالر فرهاد اصالنى مجتمع فرهنگى هنرى امیرنظام گروسى بیجار 
بیجار/ کردستانشهر / استان
1384 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

بلوار رحمانى، مجتمع فرهنگى هنرى امیرنظام گروسى نشانى
بیجار

با پیش شماره شهرستان 08738223800شماره تماس

22
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکت روى سنگپوشش کف صحنه
PVCپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل شکالتى، نیاز به تعمیر و پرده
تجهیز دارد. در حال حاضر کار نمى کند.

سالن تماشا
PVCپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قهوه اىصندلى ها
موکتپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنه. از انتهاى سالن اتاق فرمان

تماشا با پلۀ فلزى به اتاق فرمان راه دارد
پشت صحنه، یک اتاقاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و FIRE تجهیزات آتش نشانى
BOX

هواساز نیاز به تعمیر و تجهیز داردگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

6دستگاه ترنر، 1 نورافکن، بقیۀ منابع نورى خراب نور
است نیاز به تعمیر و تجهیز دارد 

دیمر LITE PUTER  12 خطمیز کنترل نور
میکسر DYNACORD14 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى فهیمى است. آیفون از اتاق  فنى
فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط صوتى 

اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار نیست. 
تاالر مجهز به یک دستگاه باالبر برقى است.

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

23

نقشه شماتیک



مشخصات سالن
22/82طول سرتاسرى

11/71عرض سرتاسرى
10عرض صحنه 
8/80دهانه صحنه
5/80عمق صحنه

4/77ارتفاع صحنه (تا سقف)
4/77ارتفاع  قابل دید صحنه

0/75ارتفاع سن 
5/53ارتفاع سالن تماشا در جلو 
5/25ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
14تعداد پلکان کف سالن

13تعداد ردیف ها
2/23فاصله ردیف اول تا سن

0/93فاصله بین دو ردیف
226تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها

2*2ابعاد درب ورودى
2*2ابعاد درب خروجى
0/96عرض راهروى میانى
0/99عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى

• توضیحات
پوشش کف صحنه تاالر اصالنى 
موکتى اســت که مســتهلک 
شده. الزم به توضیح است که 
پوشــش کف صحنه یا سالن 
تماشا به هیچ وجه نبایست از 
جنس موکتهاى معمولى باشد 
زیرا هم تاب اســتهالك باالى 
تردد صحنه و ســالن را ندارد 
و هم از نظــر آلودگى و تولید 
میکروب و قارچ، اســتفاده از 
این جنس بــراى کف صحنه 
بسیار زیان آور است. این تاالر، 
براى  صحنه  پشــت  راهروى 
دارد.  صحنــه  طرفین  ارتباط 
دکور  انتقال  مسیر  مناسبترین 
بــه صحنه از طریــق دربهاى 
ورودى ســالن است. دوربین 
مدار بســته دارد. دو دستگاه 
پروژکشن، یکى بر روى سقف 
در باالى ردیف سوم، دیگرى 
نصب  فرمان،  اتاق  پنجره  زیر 
شــده و پردة نمایش یکى در 
انتهاى صحنه بصورت ثابت و 
دیگرى وسط صحنه که بوسیلۀ 
کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شود. چون سالن درون 
مجتمع واقع شده واجد سالن 
انتظار است. از جمله امکانات 
سرویس  مجموعه  این  رفاهى 
بهداشــتى و آبسردکن است. 
این تاالر در زمینۀ پخش فیلم 
فعال است. در میان شهرهاى 
استان کردســتان تئاتر بیجار 

فعالیت قابل توجهى دارد.

24



﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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پالتو مجتمع فرهنگى هنرى امیرنظام گروسى بیجار(کارگاه شماره 1)
بیجار/ کردستانشهر / استان
1389 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى، انجمن نمایشمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

تک منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

بلوار رحمانى، مجتمع فرهنگى هنرى امیرنظام گروسىنشانى
با پیش شماره شهرستان 08738223800شماره تماس

26

︋﹫︖︀ر︎﹑︑﹢ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ا﹝﹫︣﹡︷︀م ﹎︣و︨﹩ (﹋︀ر﹎︀ه ︫﹞︀ره ١)



مشخصات سالن
11/68طول سرتاسرى

6/62عرض سرتاسرى
3ارتفاع صحنه (تا سقف)

6/41عمق صحنه
0/69عمق پله  هاى جایگاه تماشا

80گنجایش
3تعداد درب ها

2*0/70ابعاد درب ورودى
2*0/70ابعاد درب خروجى
0/75عرض راهروى میانى

صحنه
بلک باکسنوع صحنه 

پارکت پالستیکى روى سنگپوشش کف 
جاذب صوتى و موکتپوشش دیوارها 
ثابت، فلزى، مشکى، 5 ردیفجایگاه تماشا
پشت جایگاه تماشا، مشرف اتاق فرمان

به صحنه
همان اتاق فرماناتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى تجهیزات آتش نشانى
هشدار دهنده

نصب نشده و نداردگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

10 دستگاه نورافکن و اسپاتنور
دیمر LITE PUTER  6 خطمیز کنترل نور
میکسر  نداردمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. فنى
فضاى پشت صحنه ندارد ولى 
براى رفع این مشکل از سقف 
با فاصله 90 سانتى از دیوار، 
پارچه هاى مشکى سرتاسرى 
آویخته اند که فضایى حائل 
ایجاد کرده که تا حدودى 

قابل استفاده است. سه پنجره 
در این پالتو به بیرون وجود 
دارد که پوشانده شده اما از 
نظر صوتى و برودتى همواره 

باعث بروز مشکالتى مى شود. 
تهویه ندارد و در تابستان 
و زمستان فضاى پالتو را 

براى هنرمندان و تماشاگران 
طاقت فرسا مى کند.

نقشه ترسیمى

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



• توضیحات
راهروى پشــت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. مناسبترین مسیر انتقال 
دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن است. پروژکشن و پردة نمایش 
ندارد. دیوارها بطور کامل آکوســتیک نیســت و نیاز به تجهیز دارد. کنتور برق 
فعلى نمى تواند توان منابع نورى را  تأمین کند و سیم کشى ها هم نیاز به وارسى و 
تعمیر دارد. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله 

امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دهگالن
دهگالن/ کردستانشهر / استان
1375 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
غیرفعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

دهگالن، میدان معلم، کنار دادگسترى، مجتمع نشانى
فرهنگى هنرى دهگالن

با پیش شماره شهرستان  08735124700شماره تماس

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



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

سنگپوشش کف صحنه
بِلکاپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل طالیىپرده
سالن تماشا

بِلکاپوشش دیوارها
شماره گذارى نشده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل زرد صندلى ها

طالیى
سنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنه. مسدود شده و در حال حاضر غیرقابل اتاق گریم

استفاده است
کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى

شوفاژگرمایش
کولر آبىخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
4 نورافکن 500 وات، 16 دستگاه اسپات. منابع نور

نورى نیاز به تعمیر و تجهیز دارند
دیمر LITE PUTER  12 خطمیز کنترل نور
میکسر DSP 6 خطمیز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى ناصرى است. آیفون از فنى
اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست. 

• توضیحات
این تاالر فضاى پشت صحنه ندارد. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. 
یک دســتگاه پروژکشن بر روى سقف، وسط ســالن، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. البته در حال 
حاضر غیرقابل استفاده است. عمق کم صحنه و کمبود امکانات فنى باعث شده تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دهگالن بیشتر محل تمرین باشد و کمتر اجرایى در آن به 
صحنه  رود. تئاترهاى هنرمندان دهگالن به علت نبود تاالر مناســب اجرا اغلب در تاالر قروه به صحنه مى روند. چون ســالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار 

است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 
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مشخصات سالن
11/62طول سرتاسرى

12/51عرض سرتاسرى
8/67عرض صحنه 
8/67دهانه صحنه
3عمق صحنه

5/8ارتفاع صحنه (تا سقف)
5/8ارتفاع  قابل دید صحنه

0/65ارتفاع سن 
6/45ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/55ارتفاع سالن تماشا در انتها

2تعداد پلکان سن
نداردتعداد پلکان کف سالن

7تعداد ردیف ها
2/45فاصله ردیف اول تا سن

0/82فاصله بین دو ردیف
85تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها

1/46*2/10ابعاد درب ورودى
1/46*2/10ابعاد درب خروجى
1عرض راهروى میانى

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى دیواندره
دیواندره/ کردستانشهر / استان
1397 خورشیدى. هنوز راه اندازى نشدهسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
غیرفعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

دیواندره، شهرك اوباتو، مجتمع فرهنگى هنرى دیواندرهنشانى
با پیش شماره شهرستان  08738722960شماره تماس
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د﹢ا﹡︡ره︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیکىپوشش کف صحنه
PVC  و جاذب صداپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قرمزپرده
سالن تماشا

PVC  و جاذب صداپوشش دیوارها

شماره گذارى نشده/ تاشو، فلزى با رویۀ صندلى ها
مخمل قرمز

پارکت پالستیکىپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
3 اتاق در پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و تجهیزات آتش نشانى
FIRE BOX فعال نیست

هواسازگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

نداردنور
دیمر نداردمیز کنترل نور
آمپلى فایر ایراد داردمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. آیفون از اتاق فنى
فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى 
صحنه برقرار نیست. 

• توضیحات
دربهاى تاالر چوبى است و آکوستیک نیست. این تاالر هنوز بهره بردارى نشده(مهرماه 96) ولى در سال 96 تحویل داده شده. با اینکه نوساز است اما چندان به کار 
اجراى نمایش نمى آید. قوس جلوى سن و فاصلۀ آن تا پرده چنان است که بخش عمده اى از سن را براى اجراى تئاتر نامناسب ساخته. عالوه بر این عمق صحنه در 
بیشترین انحناى قوس 4متر و40 سانت است که اندك است. در جایگاه تماشا نقاط کور بسیارى وجود دارد. با وجود این موارد به نظر میرسد کاربرى این تاالر بیشتر 
مناســب ســخنرانى و همایش هاى ادارى باشد. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى 
سالن است. یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، در وسط سالن، نصب شده و پردة نمایش ندارد. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله 
امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. در این مجتمع دو محوطه براى تمرین تئاتر در نظر گرفته شده که البته هیچ امکاناتى ندارد. ابعاد 

محوطۀ اول: 6/93*8/35 و محوطۀ دوم 13/58*13/43 با ارتفاع 2/53 متر و البته محوطۀ دوم به صورت یک چندضلعى نامنتظم است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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مشخصات سالن
17/15طول سرتاسرى

20/66عرض سرتاسرى
7/1عرض صحنه 
7/62دهانه صحنه
4/40عمق صحنه

5/38ارتفاع صحنه (تا سقف)
5/38ارتفاع  قابل دید صحنه

0/77ارتفاع سن 
6/1ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/30ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
11تعداد پلکان کف سالن

8تعداد ردیف ها
2/81فاصله ردیف اول تا سن

0/94فاصله بین دو ردیف
218تعداد صندلى ها
5تعداد درب ها

1/5*2ابعاد درب ورودى
1/5*2ابعاد درب خروجى
1/61عرض راهروى میانى
1/19عرض راهروى کنارى
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تاالر کتابخانه شهید بهشتى دیواندره 
دیواندره/ کردستانشهر / استان
ساخت: 1346 خورشیدى؛ بازسازى: 1378 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

خیابان امام، جنب پارك ملت، مجتمع کتابخانه عمومى نشانى
شهید بهشتى

با پیش شماره شهرستان 08738725890شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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﹩︐︪︋ ︡﹫︫ ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ا﹡︡ره︑︀﹐ر﹢د



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

موکتپوشش کف صحنه
گچپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخملپرده
سالن تماشا

گچپوشش دیوارها
صندلى ثابت ندارد. تا حدود 70 صندلى چیدمان صندلى ها

مى شود و قابل کم و زیاد شدن است
سنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
چپ صحنه، غیرقابل استفادهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

نداردخنک کننده
تجهیزات نور و صدا

4 دستگاه اسپات، 4 ترنر 6 کاسه اى و 3 کاسه اى، نور
منابع نورى کال از کار افتاده

دیمر ندارد و جعبه کلید است میز کنترل نور
میکسر ندارد. آمپلى فایرمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا ندارد. آیفون از اتاق فرمان به فنى
پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با 

عوامل اجرایى روى صحنه برقرار نیست. 

• توضیحات
این تاالر صندلى ثابت ندارد و چیدمان مى شود. کف سالن تماشا شیب دارد. درب 
سالن تماشا چوبى است و آکوستیک نیست. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین 
صحنه دارد. مناسبترین مســیر انتقال دکور به صحنه از طریق درب ورودى سالن 
است و همین یک درب را براى ورود و خروج دارد. دوربین مدار بسته دارد. دستگاه 
پروژکشن و پردة نمایش ندارد. کتابخانه شهید بهشتى در همین مجتمع قرار دارد. 
از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. در حال 
حاضر تنها تاالر فعال تئاتر در دیواندره همین است. همچنین تا کنون (آبان 96) سه 

دوره جشنواره تئاتر طنز دیواندره به صورت استانى در این شهر برگزار شده است.
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نقشه شماتیک



مشخصات سالن
15طول سرتاسرى

8/70عرض سرتاسرى
8/70عرض صحنه 
8/70دهانه صحنه
4/81عمق صحنه

4/73ارتفاع صحنه (تا سقف)
4/73ارتفاع  قابل دید صحنه

0/65ارتفاع سن 
6/73ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/31ارتفاع سالن تماشا در انتها

2تعداد پلکان سن
70ظرفیت

1تعداد درب ها
1/5*2ابعاد درب ورودى

نقشه ترسیمى

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى سروآباد
سروآباد/ کردستانشهر / استان
1391 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکف بالکن تاالر محسوب محل استقرار

مى شود و طبقۀ پایین فضاى اصلى تاالر است.
سروآباد، بلوار معلم، خیابان ارشاد، کنار کتابخانه و نشانى

فرماندارى
با پیش شماره شهرستان 08734823184شماره تماس
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︨︣وآ︋︀د︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیکىپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اىپرده
سالن تماشا

چوبپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل قهوه اىصندلى ها

پارکت پالستیکىپوشش کف
بالکن، پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنه، تجهیز نیستاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و FIRE تجهیزات آتش نشانى
BOX

چیلرگرمایش و خنک کننده
تجهیزات نور و صدا

11 دستگاه اسپات که سه تاى آن از کار افتاده است، نور
7 نورافکن 500 وات که 4 دستگاه آن خراب است

دیمر STAGE DESIGNER 24 خط میز کنترل نور
میکسر 12 خط APM120 که 8 خط آن قابل استفاده میز کنترل صدا

است
متصدى نور و صدا آقاى ایوب رئیسى است. آیفون فنى

از اتاق فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 
صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار 
نیست. تاالر مجهز به یک دستگاه باالبر برقى است اما 

براى تنظیم نورهاى سقف قابل استفاده نیست چون 
عرض آن از عرض راهروهاى تاالر کمتر است و به 

همین دلیل المپهاى سقف سالن تماشا هم اغلب سوخته 
و غیرقابل تعویض است. برق اضطرارى ندارد. براى 
برنامه هاى مختلف میکروفن بى سیم و یقه اى مورد 
نیاز است که ندارد. همچنین یک دستگاه لب تاب و 

چند پایه میکروفن هم جزو ملزومات به شمار مى آید. 
دستگاه پخش فیلم براى اتصال به پروژکشن وجود 

ندارد و با این شکل، سیستم پروژکشن بالاستفاده است. 
کابل کشى نورها از اتاق فرمان به صحنه مشکالت 
اساسى دارد و پس از چند دقیقه روشنایى صحنه، 

دچار اتصالى و گاهى خاموشى مى شود که به نظر بسیار 
حادثه ساز مى رسد.

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه ندارد. تاالر سروآباد واجد بالکن 
اســت که 78 صندلى دارد و مجموع صندلى هاى پایین و باال 302 فقره اســت.  
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. یک 
دستگاه پروژکشــن بر روى سقف، باالى ردیف سوم ســالن، نصب شده و پردة 
نمایش در انتهاى صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. 
چون ســالن درون مجتمع واقع شده واجد ســالن انتظار است. از جمله امکانات 

رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 

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



مشخصات سالن
16/95طول سرتاسرى

16/29عرض سرتاسرى
11/54عرض صحنه 
11/54دهانه صحنه
5/39عمق صحنه

4ارتفاع صحنه (تا سقف)
4ارتفاع  قابل دید صحنه

1ارتفاع سن 
5/16ارتفاع سالن تماشا در جلو 
6/22ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
6تعداد پلکان کف سالن

9تعداد ردیف ها
2/62فاصله ردیف اول تا سن

0/90فاصله بین دو ردیف
302تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها

1/88*1/99ابعاد درب ورودى
1/88*1/99ابعاد درب خروجى
1/14عرض راهروى میانى

نقشه ترسیمى
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﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى سقز
سقز/ کردستانشهر / استان
1376 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک 
بخش خصوصى، رئیس انجمن نمایش سقز، آقاى زارع زادهبهره بردار

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

بلوار شهید بهشتى، ضلع جنوبى پارك مولوى، اداره نشانى
فرهنگ و ارشاد اسالمى سقز

با پیش شماره شهرستان 08736222266شماره تماس
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︨﹆︤︑︀﹐ر ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

کف پوش روى سنگپوشش کف صحنه
موکت قهوه اىپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اى سوختهپرده
سالن تماشا

آجر و سنگپوشش دیوارها
شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ صندلى ها

مخمل قرمز جگرى
پارکت پالستیکىپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق با حمام و سرویس بهداشتى، نیاز به اتاق گریم

تعمیر و تجهیز
کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده تجهیزات آتش نشانى

FIRE BOX و
فن کوئلگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
25 دستگاه اسپات و نورافکن، 5 دستگاه نور

ترنر 3 کاسه اى، رقص نور، فلشر
دیمر LITE PUTER 12 خطمیز کنترل نور
میکسر  DYNACORD 8 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى مجید زارع زاده فنى
است. آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه 

دارد. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با 
عوامل اجرایى روى صحنه برقرار است. 

تاالر مجهز به یک دستگاه باالبر برقى 
است. تجهیزات صوتى نیاز به تعمیر و 

وارسى دارد.

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



• توضیحات
این تاالر بیمه حوادث شده. نردبان ثابت فلزى براى تنظیم نور در پشت صحنه تعبیه شده است. راهروى پشت صحنه براى ارتباط 
طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق دربهاى دکور در پشت صحنه به ابعاد 1/30*1/88 متر است. 
یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، باالى ردیف دوم، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم 
جمع و یا باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس 
بهداشــتى و آبسردکن است. بخش خصوصى از این تاالر به عنوان سالن سینما استفاده مى کند. امسال چهاردهمین دوره جشنواره 
تئاتر  ُکردى سقز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى سقز و انجمن هنرهاى نمایشى استان با 
همکارى اداره کل هنرهاى نمایشى، انجمن هنرهاى نمایشى ایران، فرماندارى سقز، شوراى اسالمى شهر و شهردارى سقز برگزار 
شد. این جشنواره از سال 78 به مدت شش سال برگزار شد. بعد از آن به دلیل مشکالت دچار وقفه گردید و سال 87 برگزارى 
آن از سر گرفته شد و تا سال 90 به مدت چهار دوره دیگر برگزار گردید. سال 94 دوازدهمین دوره این جشنواره با حضور 12 
گروه نمایشى از ایالم، بانه، بوکان، تهران، دیاربکر ترکیه، سقز، سلیمانیه عراق، سنندج، شیروان، کرمانشاه و مریوان از 15 تا 19 

شهریور در همین تاالر برگزار شد.
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مشخصات سالن
28طول سرتاسرى

12/32عرض سرتاسرى
12/32عرض صحنه 
11/32دهانه صحنه
7/65عمق صحنه

6/49ارتفاع صحنه (تا سقف)
5/52ارتفاع  قابل دید صحنه

1ارتفاع سن 
6/51ارتفاع سالن تماشا در جلو 
3ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
شیب داردکف سالن

18تعداد ردیف ها
2فاصله ردیف اول تا سن

0/86فاصله بین دو ردیف
272تعداد صندلى ها
4تعداد درب ها

1/68*2/1ابعاد درب ورودى
1/68*2/1ابعاد درب خروجى
1/20عرض راهروى میانى
1/10عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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تئاترشهر- تاالر فروردین مجتمع فرهنگى هنرى فجر سنندج 
سنندج/ کردستانشهر / استان
1391 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

میدان بسیج، خیابان گریاشان، پایین تر از دادگسترى، نشانى
روبروى بنیاد مسکن

با پیش شماره شهرستان 08733291976شماره تماس

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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︨﹠﹠︡ج︑︫︣︑︀︣- ︑︀﹐ر ﹁︣ورد﹟ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹁︖︣



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیکىپوشش کف صحنه
چوب و جاذب صوتىپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اىپرده

سالن تماشا
چوب و جاذب صوتىپوشش دیوارها

شماره گذارى نشده/ تاشو، فلزى با رویۀ صندلى ها
مخمل کرم و قهوه اى

پارکت پالستیکىپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
3 اتاق پشت صحنه، مجهز به حمام و اتاق گریم

سرویس بهداشتى با امکانات الزم
کپسول آتش نشانى و شستى هشدار تجهیزات آتش نشانى

FIRE BOX دهنده و
چیلر، هواساز نیاز به تعمیر و تجهیزگرمایش خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
29 دستگاه اسپات تک لنز و دو لنز، 3 نور

دستگاه نورافکن 1000 وات، 4ترنر 4 
کاسه اى، 2 نورافکن 4 هزار در طرفین 

سالن تماشا براى روشنایى جایگاه 
تماشاگران، یک بار(میلۀ نصب نور) روى 

سقف در باالى ردیف سوم
دیمر LITE PUTER 84 خطمیز کنترل نور
میکسر YAMAHA 20 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى جمشید خوش فنى
کیفى است. آیفون از اتاق فرمان به پشت 

صحنه دارد. سیستم ارتباط صوتى اتاق 
فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار 

است. انبار نور و صوت در پشت صحنه 
دارد. سقف تاالر اصلى، فاقد نورخان و 

تجهیزات فنى مربوط به آن است.
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نقشه شماتیک



مشخصات سالن
28/90طول سرتاسرى

22/23عرض سرتاسرى
17/83عرض صحنه 
17/83دهانه صحنه
10/50عمق صحنه

6/55ارتفاع صحنه (تا سقف)
6/55ارتفاع  قابل دید صحنه

0/88ارتفاع سن 
7/81ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/40ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
15تعداد پلکان کف سالن

16تعداد ردیف ها
3فاصله ردیف اول تا سن

0/90فاصله بین دو ردیف
380تعداد صندلى ها
6تعداد درب ها

1/70*2/13ابعاد درب ورودى
1/70*2/13ابعاد درب خروجى
1/22عرض راهروى میانى
نقشه ترسیمى1/80عرض راهروى کنارى

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق 2 درب دکور، در پشت صحنه به ابعاد 1/65*2/20 متر است. 
اتاق فرمان در طبقۀ دوم است که از پله هاى داخل مجتمع قابل دسترس است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه پروژکشن HD زیر پنجره اتاق فرمان نصب شده 
و پردة نمایش در میانۀ صحنه که بوســیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شــود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات 
رفاهى این مجموعه ســرویس بهداشتى و آبســردکن است.  تاالر تماشا و پالتوهاى امانیه و آبیدر هم در این مجموعه قرار دارد. پالتو آبیدر بیشتر براى تمرین مورد 

استفاده قرار میگیرد. در محوطۀ تئاترشهر، یک فضاى باز براى اجراى نمایشهاى میدانى به قطر 16 متر تعبیه شده است.
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﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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تئاترشهر- تاالر تماشا مجتمع فرهنگى هنرى فجر سنندج 
سنندج/ کردستانشهر / استان
1390 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک 
انجمن نمایشبهره بردار

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ سوممحل استقرار

میدان بسیج، خیابان گریاشان، پایین تر از دادگسترى، نشانى
روبروى بنیاد مسکن

با پیش شماره شهرستان 08733291976شماره تماس
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︨﹠﹠︡ج︑︫︣︑︀︣- ︑︀﹐ر ︑﹞︀︫︀ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹁︖︣



صحنه
بلک باکسنوع صحنه 

کفپوش پالستیکىپوشش کف 
موکتپوشش دیوارها

استادیومى، ثابت، مشکىصندلى ها
کنار جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
پشت صحنهاتاق گریم

کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى
بخارى و کولر ایستاده LGگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
12 دستگاه اسپات تک لنز و دو لنزنور

دیمر LITE PUTER  12 خطمیز کنترل نور
میکسر SOUNDCRAFT  6 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى حمید کردستانى فنى
است. آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه 

دارد. سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با 
عوامل اجرایى روى صحنه برقرار است. تاالر 

مجهز به یک دستگاه باالبر برقى است.

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور 
به صحنه از طریق دربهاى ورودى سالن است. دستگاه پروژکشن ندارد. اتاق گریم 
و رختکن براى استفاده آقایان و خانمها از راه پله در پشت صحنه است. یک فضاى 
کنار صحنه در پشــت ستونها براى عوامل اجرا دارد. چون سالن درون مجتمع واقع 
شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى 
و آبسردکن است. پالتو آبیدر و پالتو امانیه هم در همین طبقه قرار دارد. از پالتو امانیه 
گاهى براى اجراى نمایش استفاده مى شود اما پالتو آبیدر مختص تمرین است. یک 

آرشیو لباس در طبقۀ چهارم جزو دیگر امکانات این مجموعه است.

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



مشخصات سالن
10طول سرتاسرى

12/74عرض سرتاسرى
6/15عرض صحنه (فاصله بین دو ستون)

0/30*0/30ابعاد هر ستون
6/30عمق صحنه

3/85ارتفاع صحنه (تا سقف)
5تعداد ردیف ها

0/72عمق پله ها(جایگاه تماشا)
60تعداد صندلى ها
1تعداد درب ها

1/70*1/90ابعاد درب 
0/42عرض راهروى میانى

نقشه ترسیمى

56



پالتو آبیدر و پالتو امانیه در طبقه سوم مجتمع فرهنگى هنرى سنندج قرار دارد. از پالتو امانیه گاهى براى اجراى نمایش استفاده میشود اما پالتو آبیدر مختص تمرین 
است. ابعاد پالتو آبیدر: 6/84*6/28 با دو ارتفاع مختلف 6/75 و 2/50 متر همچنین ابعاد درب آن 1/75*1/95 متر است.

در محوطۀ تئاترشهر سنندج، یک فضاى باز براى اجراى نمایشهاى میدانى به قطر 16 متر تعبیه شده است.

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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︑︫︣︑︀︣- ︎﹑︑﹢ آ︋﹫︡ر

︑︫︣︑︀︣- ﹁︱︀ی رو︋︀ز

︨﹠﹠︡ج

︨﹠﹠︡ج



تاالر شهید ورمقانى مجتمع فرهنگى هنرى فردوسى قروه 
قروه/ کردستانشهر / استان
1384 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک 
بخش خصوصى، آقاى زاهد دهقانى، بهره بردارى به بهره بردار

عنوان سینما
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

شهرك فرهنگیان، خیابان فرهنگ، مجتمع فرهنگى نشانى
هنرى فردوسى

با پیش شماره شهرستان 08735247410شماره تماس
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﹇︣وه︑︀﹐ر ︫﹫︡ ور﹝﹆︀﹡﹩ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹁︣دو︨﹩



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیکىپوشش کف صحنه
دیوار کاذب ساخته شده از چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل آبىپرده

سالن تماشا
چوب، کنافپوشش دیوارها

شماره گذارى شده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلى ها
سرمه اى

سنگپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق مجهز به حمام و سرویس بهداشتىاتاق گریم

کپسول آتش نشانى تجهیزات آتش نشانى
چیلر و شوفاژ نیاز به تعمیر و تجهیز داردگرمایش

چیلرخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
3 ترنر 4 کاسه اى، 2 دستگاه نورافکن 500، نور

فلشر، 13 دستگاه اسپات
دیمر LITE PUTER 12 خطمیز کنترل نور
میکسر XENYX  14 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا اقاى حسین ورمقانى است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. 
سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل 

اجرایى روى صحنه برقرار نیست. تاالر مجهز به 
یک دستگاه باالبر فلزى است. تاالر آکوستیک 
نیست. به دلیل اینکه عموما گروه هاى نمایش 

در ساعتهاى غیرادارى تمرین مى کنند نیاز است 
که در این ساعات نظارتى بر تجهیزات اتاق 

فرمان باشد تا در اثر حضور افراد غیرمتخصص 
دستگاه ها آسیب نبینند.

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



مشخصات سالن
21/88طول سرتاسرى

11/66عرض سرتاسرى
11/66عرض صحنه 
11/66دهانه صحنه
6/66عمق صحنه

5/93ارتفاع صحنه (تا سقف)
4/98ارتفاع  قابل دید صحنه

0/91ارتفاع سن 
5/88ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/85ارتفاع سالن تماشا در انتها

4تعداد پلکان سن
نداردتعداد پلکان کف سالن

12تعداد ردیف ها
2/99فاصله ردیف اول تا سن

0/96فاصله بین دو ردیف
187تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها

1/80*2ابعاد درب ورودى
1/80*2ابعاد درب خروجى
نداردعرض راهروى میانى
1/53عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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• توضیحات
در پشت صحنه یک درب مخصوص دکور به ابعاد 1/39*2 متر دارد با اینحال عرض راهروى حائل بین این در تا صحنه 1/40 متر است که براى دکورهاى عریضتر 
امکان ورود از این مسیر میسر نیست. راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. دو دستگاه پروژکشن بر روى سقف، یکى در باالى ردیف سوم و آن یکى 
هم که قابلیت پخش سینمایى با کیفیت HD دارد در اتاق فرمان، نصب شده و پردة نمایش یکى در انتهاى صحنه ثابت شده و دیگرى در وسط صحنه بوسیلۀ کنترل، 
به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از جمله امکانات فرهنگى این مجموعه یک کتابخانه عمومى و امکانات 

رفاهى آن سرویس بهداشتى و آبسردکن است. این مجموعه یک پالتو هم براى اجرا دارد. 

﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀︫︀︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ان
︑︀﹐ر﹨︀ی ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن
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پالتو شهید فریدون نعمتى قروه 
قروه/ کردستانشهر / استان
1389 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک 
انجمن نمایشبهره بردار

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
تک منظوره- تئاترکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

شهرك فرهنگیان، خیابان فرهنگ، مجتمع فرهنگى نشانى
هنرى فردوسى

با پیش شماره شهرستان 08735247410شماره تماس
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﹇︣وه︎﹑︑﹢ ︣﹁ ︡﹫︫︡ون ﹡︺﹞︐﹩



صحنه
بلک باکسنوع صحنه 

پارکت پالستیکى مشکىپوشش کف صحنه
موکتپوشش دیوارهاى صحنه 

ثابت، ساخته شده از نئوپان. شاسى کشى شدهجایگاه تماشا
پارکتپوشش کف
اتاقک پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
بیرون از فضاى پالتو، 3 اتاق تجهیز نیستاتاق گریم

کپسول آتش نشانى، فعال نیستتجهیزات آتش نشانى
چیلرگرمایش و خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
8 دستگاه اسپات و نورافکننور

دیمر LITE PUTER  12 خطمیز کنترل نور
میکسر ندارد. آمپلى فایرمیز کنترل صدا

متصدى پالتو انجمن نمایش است. آیفون از اتاق فنى
فرمان به پشت صحنه ندارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه 
برقرار نیست.

• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور 
به صحنه از طریق دربهاى ورودى ســالن است. یک دستگاه پروژکشن سیار جزو 
اموال اداره است و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم 
جمع و یا باز مى شود. چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. از 

جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 

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



مشخصات سالن
9/50طول سرتاسرى

7/20عرض سرتاسرى
7/20عرض صحنه 
7/20دهانه صحنه
4/93عمق صحنه

3/34ارتفاع صحنه (تا سقف)
3/34ارتفاع  قابل دید صحنه

7تعداد ردیف ها
100تعداد صندلى ها
2تعداد درب ها

1/60*2/10ابعاد درب ورودى
1/60*2/10ابعاد درب خروجى

0/80عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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تاالر مجتمع فرهنگى هنرى مریوان
مریوان/ کردستانشهر / استان
1375 خورشیدىسال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک و بهره بردار
فعالوضعیت اجراى نمایش                                      

چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

مریوان، بلوار ارشاد، روبروى اداره ثبت اسناد، مجتمع نشانى
فرهنگى هنرى مریوان

با پیش شماره شهرستان 08736401154شماره تماس

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



صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیکىپوشش کف صحنه
چوبپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو، مکانیزه، مخمل قهوه اىپرده
سالن تماشا

موکتپوشش دیوارها
شماره گذارى نشده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل ِکِرمصندلى ها

پارکت پالستیکىپوشش کف
پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق مجهز به حمام و سرویس بهداشتى که دایر نیستاتاق گریم

کپسول آتش نشانى و شستى هشدار دهنده و FIRE BOXتجهیزات آتش نشانى
فن کوئلگرمایش

چیلر خنک کننده

تجهیزات نور و صدا
19 دستگاه پرژکتور اسپات و نورافکن، فلشر، رقص نور

نور، یک بار(میله) نور باالى ردیف اول
دیمر LITE PUTER  84 خطمیز کنترل نور
میکسر DYNACORD 10 خطمیز کنترل صدا

تکنیسین نور و صدا آقاى لقمان جعفرى است. آیفون  فنى
از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. سیستم ارتباط 

صوتى اتاق فرمان با عوامل اجرایى روى صحنه برقرار 
است. تاالر مجهز به یک دستگاه باالبر برقى است. یک 
نردبان فلزى ثبات شده بر روى دیوار راست صحنه هم 
براى دسترسى به نورخان وجود دارد. از جمله امکانات 
نورخان مسیر مناسبى است که براى دسترسى تکنسین 

نور به تجهیزات آن دارد.  یکى از نکات جالب توجه 
در تاالر مجتمع فرهنگى هنرى پوشش چوبى کشویى 

مناسب و منحصربفردى است که براى دیمر و میکسر 
اتاق فرمان تعبیه کرده اند تا این دستگاه ها از گرد و غبار 

و آسیبهاى افراد غیرمتخصص مصون باشد.
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• توضیحات
راهروى پشت صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه از طریق درب دکور، در پشت صحنه، به ابعاد 2/39*2 متر است و عرض 
راهروى پشــت صحنه، براى ورودى دکور از آنجا 1/47 متر اســت و عرض درب ورودى این راهرو به صحنه 1/37 متر است. دوربین مدار بسته دارد. یک دستگاه 
پروژکشــن پاناســونیک بر روى سقف، در باالى ردیف سوم سالن، نصب شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا باز مى شود. 
چون سالن درون مجتمع واقع شده واجد سالن انتظار است. یک کتابخانه دارد و از جمله امکانات رفاهى این مجموعه سرویس بهداشتى و آبسردکن است. در صورت 
تأمین بودجه مقرر شــده در محوطۀ این مجتمع پالتویى ســاخته شود. حضور آقاى معین افشار به عنوان رئیس اداره به بهبود و رونق اوضاع تئاتر و هنر مریوان کمک 

شایانى نموده است. همچنین ایشان از هنرمندان باسابقه تئاتر محسوب مى شوند. 
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مشخصات سالن
21/95طول سرتاسرى

11/90عرض سرتاسرى
11/90عرض صحنه 
11/90دهانه صحنه
6/42عمق صحنه

6/25ارتفاع صحنه (تا سقف)
5/33ارتفاع  قابل دید صحنه

0/89ارتفاع سن 
6/20ارتفاع سالن تماشا در جلو 
2/92ارتفاع سالن تماشا در انتها

3تعداد پلکان سن
نداردتعداد پلکان کف سالن

13تعداد ردیف ها
2/56فاصله ردیف اول تا سن

0/91فاصله بین دو ردیف
180تعداد صندلى ها
3تعداد درب ها

1/95*2ابعاد درب ورودى
1/95*2ابعاد درب خروجى
1/22عرض راهروى میانى
0/81عرض راهروى کنارى

نقشه ترسیمى
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تاالر فرهنگسرا(شهردارى) مریوان 
مریوان/ کردستانشهر / استان
1375سال تأسیس

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمىمالک 
شهردارىبهره بردار

فعالوضعیت اجراى نمایش                                      
چند منظورهکاربرى تاالر
داخل مجتمع، طبقۀ همکفمحل استقرار

بلوار معلم، روبروى قرارگاه رمضان، فرهنگسراى مریواننشانى
با پیش شماره شهرستان 08734521157شماره تماس
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صحنه
قاب عکسىنوع صحنه 

پارکت پالستیک روى سنگپوشش کف صحنه
موکتپوشش دیوارهاى صحنه 

کناره رو ندارد. یک پرده باالپایین رو دارد که پرده
خراب است

سالن تماشا
موکت و یک پنجم سنگپوشش دیوارها

شماره گذارى نشده/ تاشو، فلزى با رویۀ مخمل صندلى ها
قرمز

سنگپوشش کف
بالکن، پشت جایگاه تماشا، مشرف به صحنهاتاق فرمان
2 اتاق تجهیز نیست با حمام غیرقابل استفادهاتاق گریم

کپسول آتش نشانىتجهیزات آتش نشانى
شوفاژگرمایش

کولر آبىخنک کننده

تجهیزات نور و صدا
6 دستگاه نورافکن و اسپات، فلشر، منابع نورى نور

نیاز به تجهیز دارد
دیمر PSL 24 خط میز کنترل نور
میکسر  DYNACORD 16 خطمیز کنترل صدا

متصدى نور و صدا آقاى حسین امینى است. فنى
آیفون از اتاق فرمان به پشت صحنه دارد. 
سیستم ارتباط صوتى اتاق فرمان با عوامل 
اجرایى روى صحنه برقرار نیست. نورخان 
فلزى دارد و پلکان فلزى ثابت روى دیوار، 

در کنار صحنه براى تنظیم نورهاى آن قرار 
دارد. از ایرادات اساسى تاالر، ارتفاع کوتاه 61 

سانتى مترى سن است که مانع دید مناسب 
تماشاگران مى شود.
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مشخصات سالن
24/30طول سرتاسرى

13/12عرض سرتاسرى
10عرض صحنه 
8/67دهانه صحنه
8/12عمق صحنه

7/26ارتفاع صحنه (تا سقف)
7/26ارتفاع  قابل دید صحنه

0/61ارتفاع سن 
7/76ارتفاع سالن تماشا در جلو 
7ارتفاع سالن تماشا در انتها

2تعداد پلکان سن
نداردتعداد پلکان کف سالن

12تعداد ردیف ها
1/32فاصله ردیف اول تا سن

0/90فاصله بین دو ردیف
305تعداد صندلى ها
1تعداد درب ها

2/32*2/2ابعاد درب ورود و خروج
0/85عرض راهروى میانى
1/15عرض راهروى کنارى

• توضیحات
تاالر واجد بالکن با ظرفیت 36 صندلى 
است. دیوار هاى راست و چپ صحنه 
نــم زده و در برخى نقاط گچ دیوار و 
سقف فرو ریخته است. راهروى پشت 
صحنه براى ارتباط طرفین صحنه دارد. 
مناسبترین مسیر انتقال دکور به صحنه 
از طریق دربهاى ورودى سالن است. 
یک دستگاه پروژکشن بر روى سقف، 
در محل تالقى صحنه و ســالن، نصب 
شده و پردة نمایش در انتهاى صحنه که 
بوسیلۀ کنترل، به هنگام لزوم جمع و یا 
باز مى شود. چون سالن درون مجتمع 
واقع شده واجد سالن انتظار است. از 
جمله امکانــات رفاهى این مجموعه 
سرویس بهداشتى و آبسردکن است. 
طبقۀ باالى فرهنگسرا انجمن نمایش و 
انجمن موسیقى هر یک اتاقى جداگانه 
دارند. یک کتابخانــه بزرگ هم در 

فرهنگسرا وجود دارد.

نقشه ترسیمى
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نخستین دوره جشنواره تئاتر خیابانى مریوان سال 1385 خورشیدى برگزار شد که تا کنون(آذرماه 1396) دوازده دوره آن در سطح بین المللى برگزار شده است. به مناسبت 
این جشنواره سه محوطۀ عمدة نمایشى آن معرفى مى شود. 

- پارك شانو. شانو به معناى نشان دادن و نمایش است. پارك شانو با مساحت 4 هزار و سیصدمتر مربع، هم زمان با نهمین دوره جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان 
گشــایش یافت. این پارك داراى دو محوطه اجراســت که نورهاى تعبیه شــده در آن امکان اجراهاى شبانه را نیز فراهم کرده است. محوطۀ اول شامل یک نیم بیضى به 
قطر 14 متر و شعاع 10 متر است و که پشت اجراکنندگان هم دیوار قرار دارد. روبروى آن 6 ردیف به شکل نیم دایره، براى نشستن جا دارد. فاصلۀ بین فضاى اجرا و 

جایگاه تماشاگران هم 1/50 متر است. محوطۀ دوم پارك شانو در واقع آب نماى پارك است به شکل مربع و به ابعاد 12*12 متر. 
- محوطۀ پارك ملت در نقطه اى دیگر از شهر یک سکوى گرد به قطر 10 متر و ارتفاع 70 سانتیمتر است.

- محوطۀ دریاچه زریوار نیز جزو مکان هایى است که در جشنواره تئاتر خیابانى مریوان مورد استفاده و اجراى گروه هاى هنرى قرار مى گیرد.

 محوطه پارك ملت - مریوان
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با سپاس از همراهى 
همکارى صمیمانه و دقیق کورش احمدى، کارشناس تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى کردستان
حسین پناهى، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى کامیاران
 روخنده، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى سروآباد

 معین افشار، رییس و جعفرى نژاد، از کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مریوان
 امید رمضانى، سرایدار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى دهگالن

 حسین ورمقانى، کارشناس تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى قروه
 امید منصورى، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى دیواندره

 محمد زارع زاده، هنرمند تئاتر سقز
 مهدى سلطانى، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى بیجار
 عزیز توکلى پناه، سرایدار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى بانه

 برهانى، راهنماى تاالر فروردین سنندج
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى کردستان

و کارکنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى استان کردستان و انجمن هنرهاى نمایشى 
استان کردستان
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