
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 به بازبینی یافتهراهآثار 

 ای)مناطق(صحنهبخش تئاتر 

iiutf.ir 

 

تقاضيان متئاتر دانشگاهی ایران، اسامی  المللیبينجشنواره  و یکمين به گزارش دبيرخانه بيست

پيام الریان، آرمين  انتخاب شامل آقایان اثر توسط هيئت 351اثر ، 422شرکت در این بخش از 

م گردی.  اعال )مناطق(براي مرحله بازبينی بخش تئاتر صحنه کاهانی پذیرفته وجوان و ابوالفضل 

 بينیبراي باز ش.هپذیرفتهاسامی آثار ، با توجه به شرایط و ضوابط این بخش، من.رج در فراخوان

 : داردمیرا به شرح زیر اعالم 



 

 ردیف نام نام خانوادگی نام اثر توضیحات

 

   3 روزبه ابراهيمی " آ ، حق با تو بود ، جيسون م.ه" 

   4 ابوالفضل اجاقپور محمودي مضحکه ي جاده ي باریک و حلقه ي تاریک 

   1 آرمان احم.ي ساحل یا ساعت دیواري 

 Picnic on the battlefield 2 سياوش احم.ي   

   5 شقایق احم.ي ملکه هاي فرانسه 

   6 سعي. ارغوانی ازدواج هاي مرده 

   7 مرتضی اسحاقی کوچکیه اتفاق  

   8 امير اس.اللهی آدم 

   9 سجاد اسع.ي قصه هاي درباره عوام    

   31 مه.ي اسع.ي بوفالوي آمریکایی 

   33 اشکان اسالمی مرز 

   34 فرزاد اشرفی گودو می آی. 

   31 نوی. اصغري خانه پ.ري 

   32 ژاله افشارمنش درس 

   35 اميربهاور اکبرپور دهکردي آنشرلی با موهاي خيلی قرمز 

   36 پریا انصاردزفولی و خ.اون. درون یک مرد دو قلب قرار ن.اد 

   37 اتابک انوري ان.وه پریشان واقعيت رستاخيز رستم 

   38 رسول یرانزاد آقاميرلوا گورکن 

   39 عب.الرسول ایزدجو شب مهتابی پلنگ 

   41 حمي. رضا آقاجانپور ذهن بازي 

   43 محم.رضا آگاه شهر موشها 

   44 مریم بابایی داستان نيمه شب 

 ب  41 سعي. بادینی آیفون 



 

   42 اميرحسين بازگير بن. 

   45 داوود باقرزاده تام و جري 

   46 سجاد باقري مردان م.ار بسته 

   47 الهه بایراميان اتاق 

   48 مه.ي بخشی هرکسی روز می ميرد یا شب، من شبانه روز 

   49 مهرداد بخشی نگاتيو 

   11 بهنام بشارت مسخ 

   13 هانيه بن راضى غابش البى 

   14 عليرضا بهجتی کلوچه صمصام 

   11 یاسين بهرامی گربه اي در حوالی این خانه 

   12 مينا بيرامی همه دزد ها که دزد نيستن. 

   15 ساسان بيژنی نسب آال صبح زود رفت 

   16 محم.رضا بيگ.لی از خواستگاري متنفرم نه از چخوف 

 
 همهمه ساليان دوردست

 

 پاداش اصل

 
   17 علی

   18 امي. پاریاب پور کافه سایه 

   19 حسين پرتوي نگين 

   21 سنا پورسعي.ي ترانه هاي تلخ تارا 

   23 شيما پورسهم ال.ین خوابگردها 

   24 مه.ي تقی زاده آسوکه زرنج 

   21 صادق جعفري جبلی تا دوباره 

   22 حام. جعفریان پائيز؛ دختري براي تمام فصل ها 

   25 محم. جواد برزگر گام معلق خفتگير 

   26 امير حسين چراغی پور دختر ایرونی 

   27 حام. حاجی پور آقاي اشميت کيه ؟ 

   28 حسين ح.ادي راد آرت 



 

   29 مانلی حسين پور دلقک ها 

   51 ریحانه حسين زاده افرا 

   53 رازغ حسين نيا اسب قاتلين 

   54 سي. محم. حسينی غریبه اي در دیتون 

   51 سي.رضا حسينی شاه کج کاله 

   52 فرشاد حمي.ي اميراباد اسب طاعون 

   55 محم. رشي.يخال.ي  پرسه هاي موازي 

   56 محمود خ.اوردى چيز 

   57 سميه خ.ایاري تانکر 

   58 ولی اهلل داوري در رویاي عروسی وامان.ه 

   59 مجي. درویش نژاد مردي که مار ش. 

   61 بارب.)مصطفی( دري خاکسپاري اسپوزیتو 

   63 سيامک دري س.ه معصوم اول 

   64 زیبا دریاسفر سنگی بر گورم 

   61 بابک دسينه کوه کنار پ.ر 

   62 اميرفرزام دهنوي هنرمن. کوچک 

   65 رضا ذهبی اردکانی فراخوان بازیگري 

   66 محم. رادمهر تتراکرومات 

   67 رضا رجایی ص.اي انسانی 

   68 احسان رجائی مرگ 362واح.  

   69 سعي. رسولی چشمش به دشت باز 

   71 شاهو رضایی چهارشنبه 

   73 مریم رضایی گالي.ارک 

   74 حانيه رضوي بزاز سمفونی قبرستون 

   71 ایمان رمضانی 318سفارش براي اشتراک  



 

   72 ساسان ریاحی پور مراسم قطع دست در اسپوکن 

   75 رضا زارع پور من 

   76 مرجان زارعی سونوآلبوم 

   77 نجمه زارعی بریم مين بچينيم 

   78 شادان زی.آبادي نژاد سمفونی پنج نفره 

   79 حام. ساالري رابر شوخی کوچک جناب ميم 

   81 مه.ي س.هی سنگ ميخوان.شآنکه کلوخ برسر ميزن.  

   83 علی سعادتی خلسه هاي مردي به نام پينوکيو 

   84 امي. سعي.پور ترانه هاي تلخ تارا 

   81 سجاد سفي. فرد جهرمی از عمق تاریک صحنه 

   82 پویان سهرابی این روزها 

   85 ن.ا شاهسونی رازها و دروغ ها 

   86 صادق شعبانی رابطه ها و دروغ ها 

   87 عرشيا شفيعيون اکزیون 

   88 احم. شکرانه خاطره مجلس سوخته ي یک زن 

   89 کمن. شمس هفشحانی ماهی هاي نه ماهی 

   91 محم. شهپر جرم 

   93 ميثم شهرناز کيان سرای.ار 

   94 حجت صادقی بر پهنه دریا 

   91 روح اهلل صالحی آک بث 

   92 کوثر صالحی خ م 

   95 مهرداد صالحی پشت دیوارهاي هيج.هم مرداد 

   96 زهرا ص.ري دومخاطرات هنرپيشه نقش  

   97 محم. صفائی زاده نسبيت خاص 

   98 مرتضی صفري اعترافاتی درباره ي زنان 



 

   99 یونس ظریف ایوانف 

   311 امين عالمی فردا روز نهم است 

   313 ابراهيم عرب نژاد رِکوئيم 

   314 آی.ا عزت آبادي پور زار 

   311 زهرا عزیزي مارش خروسی جنگ 

   312 سعي. علمی پاشا بيگ هيپوفيز 

   315 سپهر غفاري شومیازده  

   316 بهزاد فرمانی باهم بی هم 

   317 ابوالفضل فرهادي شب،باران،مهتاب 

   318 محم. فواد زی.انلو روز4724 

   319 آرزو قادري بهشت حکيم اهلل 

   331 حسين قاسمی تراژدي شيرین 

   333 محم.رضا قاسمی فالورجانی یرما 

   334 روزبه قبادي اوتيسم 

   331 ليال قربانی روز از نو روزي از نو 

   332 پوریا قصابی سيل ساکن تفکرات اذهان بيخودي نا آرام 

   335 شيما کاظمی فقط براي یک ماه 

   336 منصور کامکار جن نامه  )عزل و قتل ( 

   337 حمي.ه کبریتی کرمانی کله پوکها 

   338 محم.رضا کبگانی فروپاشی در وقت مقرر 

 شوربخت کهکش پور شوربخت 
 

   339 پریسا

   341 احم. گودرزي سنگ،کاغذ، قيچی 

 
 سال هاي فرسودگی

 

 لطفی

 
   343 علی رضا

   344 سوسن مال.ار هتل ایران 

   341 نازنين مج.ي آنها 



 

   342 نسرین محبی فانی زبان کوهستان 

   345 هادي محرابی ناتان و تبيلت 

   346 سي. علی محم. حسينی م.ه آ 

   347 نادیا محم. حسينی رقص کاغذ پاره ها 

   348 امير محم.زاده در خواب دیگران 

   349 ميثم محم.ي آنفوالنزاي خوکی 

   311 ایمان محم.ي ده آبادي دور از دسترس اطفال نگه.اري شود 

   313 فائزه محمودزاده بخت آباد آوینيون 

   314 مه.ي مروانه پور اژدهاک 

   311 سارا المشعل آالن 

   312 سپهر مالحسينی تنهایی،دسته جمعی 

   315 نعيم منفرد برلين 

   316 سعي. موذنی سودابه و خواب عروسک ها 

   317 فاطمه مومنی مق.م مرگ و دوشيزه 

   318 ماهنی مهرپور کلکسيون 

   319 ستار مهرشاد به خن.ه ي گن.م، که رویاي آرد 

   321 محسن ميرزایی سن قانونی 

   323 پيام ميرکی هيچ نگو هملت 

   324 حسين ناظميان پور و باز هم ادامه ي یک داستان هميشگی 

   321 محم.هادي نام.اري تله 

   322 نيما نطاق شازده کوچولو 

   325 طهمورث کوچی نوري آس پيک 

   326 سارا نيرآبادي هيچکس جيمی نميشه 

   327 پونه وليان رقص هانتيگتون 

   328 مریم وليخانی خرس 



 

   329 کاویان همتی خواب اقاقياها 

   351 ليال یارمحم.ي هيچ نگو هملت فقط سه روز 

   353 احسان یزدان پناه نافرمانی 

   354 ابوالقاسم یزدانی غشمار 

 
 فریاد بی ص.ا

 

 یزدانی

 
   351 مه.ي

 1 


