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 اول بازبینی یمرحلهبه  یافتهراهآثار    

 ایصحنهبخش تئاتر 

iiutf.ir 

 

تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی  المللیبينجشنواره  و یکمين به گزارش دبيرخانه بيست

، براي مرحله بازبينی اول بخش تئاتر صحنه اعالم گردید. شدهپذیرفتهو آثار  کنندگانشرکت

پيام الریان، آرمين جوان و  متقاضی در این بخش، شامل آقایان هايانتخاب پيشنهادنامه هيئت

اسامی آثار ، با توجه به شرایط و ضوابط این بخش، مندرج در فراخوان ابوالفضل کاهانی

 دارد:میاول را به شرح زیر اعالم  براي مرحله بازبينی شدهپذیرفته
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 ردیف نام نام خانوادگی اثر نام توضیحات

 

  .1 اميرنيما الهی امروز دیروز فردا 

  .2 رضا الهی ارباب خودم 

  .3 سيد امير ابراهيم زاده روشن 

  .4 نيکی ابراهيم شاه تاجر ونيزي 

  .5 عرفان ابراهيمی کمانگير 

  .6 اميرمحمد ابراهيمی هيچ نگو هملت ... 

  .7 مسعود ابراهيمی خواب خيس ماه 

  .8 جواد نژاد ابراهيمی خاک 

  .9 عليرضا اجلی لوله 

  .10 علی اکبر احمدزاده غرب مغموم 

  .11 سينا احمدي ترجيح ميدم کور بشم 

  .12 اميد احمدي جایی در ميان خوک ها 

  .13 سينا احمدي ویتسک 

  .14 سام )قاسم( اختياري ي امير و مانینامهنمایش 

  .15 امير اخوان پوبليکومس بشيمپوفونگ 

  .16 شهرزاد اردستانی این قصه آن قصه که ... 

  .17 روح اهلل اسدي فيالمان 

  .18 مهدي اسکندري جور دیگر 

  .19 احمد اسالمی زیرکی سلطان مار 

  .20 هدا اسماعيل تبار ریروارد 

  .21 حامد اصغرزاده دانتون 

  .22 افشين علی اصفهانی پيکر زن همچون ميدان نبرد... 

  .23 مليکا اصل پور شاه اوبو 
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  .24 ليال اصالنی سفرنامه گالبتون به خوارزم 

  .25 عباس اکبري کسوف 

  .26 نيما امين فاستوس 

  .27 فتامه امينی آن مرد گوژپشت 

  .28 اردوان انتظاري مهمون خونه 

  .29 الهام ایروانی هاکلفت 

  .30 محمدرضا ایزدي نواحی خنک بالش 

  .31 اشکان آبگون هياهو در خفقان 

  .32 علی آتشانی یک نوکر و دو ارباب 

  .33 اميرمحمد آتشی اسوالد 

  .34 امين آثم باالبر غذا 

  .35 معصومه آرامی ال بل )یک بيماري خاص( 

  .36 مرضيه ژینیآ هيچ پدري، هيچ مادري، فرزندهایش را... 

  .37 اعظم آقاجانی بدون دعوت به صرف مهمانی 

  .38 محمدجواد آقایانی صفِ مورانِ خواب آلود 

  .39 امير باباشهابی نامفهوم 

  .40 دنيا بازیار خوشرودي حسنک وزیر 

  .41 مهدي باقرکنی نخواستنی 

  .42 غزاله بداقی هاجستاري در باب ضرورت امحاي گربه 

  .43 راحله بدیعی هاتنها صداي موریانه 

  .44 لبخند بدیعی بهنميري آسانسور نداره 

  .45 مسعود براهيمی خواستگاري 

  .46 مهدي )بهرام( برخورداري سگدونی 

  .47 محمدرضا بشکار خط ممتد سفيد 

  .48 محمدرضا بصيري یخ زدهصيد ماهی در ردیاچه  
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  .49 بهداد )ميثم( بليغ فر گزارش فرار محمود 

  .50 سارا بهاریه نمایشنامه 

  .51 انسيه بهلولی رقص ناکوک زمين 

  .52 محمدصادق بيدآبادي مقدم والهاال 

  .53 اميرحسين پارسا فوبياي جنگ 

  .54 پویان پاکنژاد "من"ي آقاي خانه 

  .55 آیدا پاليزگر بازیگرخانه 

  .56 محمدحسين پورابولی تعليم ریتا 

  .57 عرفان پورمحمدي برجک 

  .58 حسين پوریانی فر استحاله 

  .59 بهزاد ترابی اتاق 

  .60 راهله تعبدي نسبت 

  .61 حسين جزءجوادي چنگال 

  .62 فاطمه جعفرنيا ساهی 

  .63 فرزانه سادات جعفرنيا قلقلک 

  .64 هستی جعفري هاافليا دوچرخه 

  .65 شکوفه جعفري وات 1200جنون  

  .66 حسين جعفریان فقط سيگار 

  .67 اهورا جاللی محله قدیمی 

  .68 آرزو جاللی ابيانه نمایشنامه 

  .69 مرتضی جليلی دوست تجزیه 

  .70 رقيه جودي آرایشگر نظامی 

  .71 پوریا جوراسفند هيچی و خاموشی 

  .72 نگار جوکار جهان انزوا 

  .73 علی چاقوچی دوبرمن 
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  .74 راضيه چهره قانی مردان بالشی 

  .75 نوید هاحاج شفيع کوتارد 

  .76 مژگان حامدي جادوگر شهر از 

  .77 نرجس زاده دهستانیحسن اندرزنتکرانتز و گيلدنسرن مرده 

  .78 طه حسين نژاد ي آقاي نخست وزیرپرتره 

  .79 حجت حسينی مفشو 

  .80 نگار حسينی قهوه تلخ 

  .81 محمدناصر حق خواه قيلوله 

  .82 شقایق حمزه لو پرولوگ در هشت دقيقه 

  .83 سياوش حيدري داش آکل 

  .84 یاسمين خالصی صالحان 

  .85 عاطفه خداکرمی در انتظار گودو 

  .86 محمد خداوردي دلفين ها 

  .87 علی خسروجردي گرددگيلگمش بازمی 

  .88 سهند خليلی ناصرالدین چاه 

  .89 اميرابراهيم خليلی استسعاد 

  .90 علی خوانساري ناف 

  .91 آریا داراب پور ادوارد 

  .92 سامان داوري هارلی –جوکر  

  .93 حسين دریس هملت 

  .94 مانا دهقانی راد بن بست 

  .95 مصطفی ذره پرور مستند 

  .96 حميدرضا ذکيانی کشددر این نمایش حميد حجت را می 

  .97 وحيد رابودان داستان باغ وحش 

  .98 فاطمه رادمنش سه خواهر 
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  .99 مجتبی راوش سون سی 

  .100 دانيال رجبی گيجگاه استخوان ندارد 

  .101 الهه رحمانی ميرندها نمیشخصيت 

  .102 نيوشا رحمانيان هتل 

  .103 اميرحسين رحمی دمقی باج گاه 

  .104 وحيد رحيمی ننگسار 

  .105 کيانا رستگار نژاد کنيمسکوت می 

  .106 مجتبی رسولخانی پرده ششم هملت 

  .107 رضا رشادت از خط زرد فاصله بگيرید 

  .108 آرزو رشوند خداي دوزخ 

  .109 نرگس رشيدیان در دانسينين اتفاق افتاد )مکبث( 

  .110 بهار رضا زاده پِرتی 

  .111 باسط رضایی حضورِ ذهن 

  .112 پرهام رمضانی ریتا 

  .113 ژارهه رمضانی دختر وحشی 

  .114 فرزام رنجبر اتاق مدیریت 

  .115 جواد رنجبرزاده زوال 

  .116 مبينا روزبهانی مرگ نویسنده 

  .117 نغمه رهگذر سالم خداحافظ 

  .118 مهسا زارع ابراهيمی شهدونم فردا چی مینمی 

  .119 فاطمه )سمانه( زارع پور تاچ 

  .120 حسينيه زاهدي نيست 

  .121 هدي زاهدي اپيزود صفر 

  .122 جالل زرگانی رد پا اگر ماندنی بود .... 

  .123 آرزو زنگنه موریانه 
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  .124 اميرعلی زیارتی عشق در نگاه دوم 

  .125 ابوالفضل زینلی آنتيگون 

  .126 عطيه سادات دیباجی شب هزار و یکم 

  .127 مسعود ساالري اتفاق 

  .128 مبين سپاس زاده زرافهمالقات با  

  .129 محمد حسين سپنج دگماليون 

  .130 محمد جواد سجادي هيچ کس رو... 

  .131 محمدرضا سخایی خداحافظ پالرمو 

  .132 سارا سرابی قضيه دو شرطی 

  .133 پویا سعيدي النچر 

  .134 پگاه سعيدي بی حسی موضعی 

  .135 مریم سعيدیان شوفاژ 

  .136 ابوالفضل سلحشور نوري واو 

 Office 2050 137 رها سليمانی.  

  .138 رضا سليمی هاي وارونه ...ثانيه 

  .139 مرضيه سليمی فرد بيرون پشت در 

  .140 پوریا سمندري چشم اندازي از پل 

  .141 آقارضی سياوش گرددکافمن برمی 

  .142 مصطفی سياوش دو شخصيتی 

  .143 مجيد سيد آبادي پاره سنگ در جيب هایش 

  .144 اميد سيفی هملت ماشين 

  .145 نظري سينا دمل 

  .146 عليرضا شاکري سياوشانی ورونيکااتاق  

  .147 مهسا شاملو فرهمند اوپِن اِیر 

  .148 نيلوفر شاهين شب بخير مادر 
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  .149 عارف شریفی اینخانه، من است 

  .150 روزبه شفيعی شهر جدید 

  .151 سهيل شفيعی دوئاليتی 

  .152 جمال شکرزاده هاصندلی 

  .153 فاطمه شکري گنزق سه مرثيه هذیان 

  .154 حميدرضا شکوهی خرمی مکبث 

  .155 نيما شکيبایی جهان انزوا 

  .156 سردار شمس آوري آقاي بيژامه پوش 

  .157 آرمان شهبازي 13 2029اکتبر  

  .158 نيما شهرابی نظارت عاليه 

  .159 پویا شهرابی  همه نام قاتل... 

  .160 امين شيبانی پرسه هاي موازي 

  .161 عليرضا شيخی تاریک همچون رویا... 

  .162 علی صابرالشعرا اتاق انتظار 

  .163 مریم صابونی دریچه 

  .164 رامتين صادقی نژاد روبيک 

  .165 صدرا صباحی خشک کردن تنها جوراب... 

 .166 محمد امين صبوري نوار موبيوس 

  .167 سامان صدیق زاده آخرین روز کاري ارمایل 

  .168 پدرام صمدي اقليت 

  .169 احمد صميمی ایست...گاه بعدي 

  .170 ميالد صيادي لنج 

  .171 نگين ضيایی آپارتاید 

  .172 محمدرضا طاهرنژاد امدادي 

  .173 محمد ظهرابی برف 
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  .174 سيد محمد عابدي نسب هاساعت 

  .175 محمدمهدي عباسی هفت معلق 

  .176 اميرحجت عباسی پراتيک 

  .177 راميار عبدالهی مشاعی کنان ... هرگز!البه 

  .178 نسيم)فاطمه( عرفانی کلفت ها 

  .179 سارا عزت آبادي پور آسمان روزهاي برفی 

  .180 پيمان عزتی معاوضه 

  .181 مهري عزیزمحمدي هاي عاشقانهسال 

  .182 رویا زاده اصلعطار مرگ رقص 

  .183 فاطمه عطوفی یک وقت آدم دلش ... 

  .184 محمدرضا عظيما شب در رستوران تاک هاس 

  .185 آوا عقدایی ماندبدون تغيير باقی می 

  .186 فرزاد علوي قرمز 

  .187 الهه عيسی زاده طبقه چهاردهم 

  .188 اميرمهدي غرشی پوکه 

  .189 غزاله غریفی عنکبوتبوسه ي  

  .190 هاله غزایی یگانه ایستگاه ویکتوریا 

  .191 اميد غفاري شيمر 

  .192 الهه غالم زاده تصویر یک جنون 

  .193 ميالد غنی بانگی فالش خوانی در چهار راه فخرآباد 

  .194 صادق فتح الهی منفی من 

  .195 هليا فتحی جایی ميان خواب و بيداري 

  .196 شقایق فتحی قهدقيتصادف در قطار پنج و بيست و پنج  

  .197 ميالد فرج زاده درها و دیوارها 

  .198 زینب فرحزادي کارنامه بندار بيدخش 
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  .199 سينا فرخی طریق شاد کردن ارواح درگذشتگان 

  .200 فرانک فروتن نقطه صفر 

 ض .201 احسان فالحيان هملت ماشين 

  .202 سيد مهدي فوالدگر خواستگاري 

  .203 مرضيه فيلی روز از نو روزي از نو 

  .204 محمدرضا قادري شناسی؟میمنو  

  .205 مهران قادري رافلزیا 

  .206 فاطمه قادري نجف آبادي زندگی گودو 

  .207 حانيه قاسمی شب بخير مادر 

  .208 فروزان قاسمی 1آزمایشگاه تئاتر: شماره  

  .209 ندا قاسميان آمده 

  .210 علی قانعی اتاق گریم 

  .211 حميدرضا قربانی یه اتفاق 

  .212 رامين کاظمی کاش 

  .213 حسين کاظمی اسفه ایالت سچوآنآدم خوب  

  .214 عماد کاظمی حاتمی هاپشت شيشه 

  .215 روزبه کاظمی نشاط کارگران مشغول کارند 

  .216 پوریا کامرانی خواب دیدم 

  .217 علی کرسی زر فرایند 

  .218 رضا کرمی شنستقی بوطيقا 

  .219 سهراب کریمی اتاق تاریک 

  .220 محمد ابراهيم کریمی سونات مهتاب 

  .221 سيده معصومه کریمی جمهوري در اتوبوس 

  .222 شوکا کریمی دستگردي ماتادور 

  .223 شهاب کسرایی زمين صفر 
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  .224 اسماعيل کمالی دهقان مات 

  .225 اميرحسين گلکار شاهنامه آخرش خوشه 

  .226 رهام گيالسيان تپانچه چخوف 

  .227 عباس لطفی پيچک 

  .228 عليرضا زادهلطفی هاي بسته از خوابچشم 

  .229 الدینحسام لک در انتظار گودو 

  .230 فرشاد مالمير سيون؛ جيغ بنفشپامر 

  .231 مصطفی مباشرامينی دست من نيست... 

  .232 علی متقی جن زده 

  .233 مجتبی مجدیان کافه انتظار 

  .234 ميالد محبيان مسخ 

  .235 یزدان محمد کاضمی ژی حسن و دیوسفر دراماتور 

  .236 کریم محمدي واریاسيون هاي آناکرونيستيک 

  .237 مرتضی محمدي خوکدونی 

  .238 حسين محمدي عاديروال  

  .239 سعدي محمدي عبد مقدس 

  .240 آزاده محمدیان موبيدیک 

  .241 پویان محمودي راز بقا 

  .242 فاطمه محمودي ایده خوره 

  .243 محمدرضا محمودي کابوس هاي سرمه اي اسبی که ... 

  .244 حسام الدین مختاري عصرانه لعنتی 

  .245 محمد مرادي فر پشت پرده خصوصی یک زندگی مشترک 

  .246 سپيده مرویان 21تریزومی  

  .247 علی مست علی نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد 

  .248 اميرحسين مستفيضی دایره 
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  .249 اميد مشهدي اغزش آنی کالم 

  .250 مهدي مشهدي کاظمی سریر 

  .251 بهاره مشيري یرما 

  .252 روزبه معادي هيپنوتيزم 

  .253 پدرام معصومی گنگ 

  .254 محمدنوید معمار کرمانی شير خشک 

  .255 مهدي معماري قوطی در بسته نفس کشيدن تو 

  .256 آرش مالح صفایی بعد از یک نمایش 

  .257 حسين ملکی مرزداران 

  .258 سيد وحيد رضا منتظري راندوو)یک قرار عاشقانه( 

  .259 اطلس منصوري سفر خوش به ترنتون و کامدن 

  .260 مهسا منصوري طارمی نژاد مشت،زن 

  .261 پوریا موسوي ماجراي زینب 

  .262 رسول مهاجر شب خاموش 

  .263 هنگامه مهدي خون سفيد 

  .264 تابی مهدي زاده سرابی طاعون تيک 

  .265 ستار مهرشاد به خنده ي گندم، که رویاي آرد 

 .266 رضا نادري فرادنبه نام اثر موجود نيست 

  .267 فرشيد ناصري سونا بخار 

  .268 آرین ناصري مهر من کابيگوال هستم 

  .269 الهه ناظري آ در جنگی نابرابر مده 

  .270 حامد ناوشکی ماریا 

  .271 امير نجفی وزد در اتاق باد می 

  .272 ساالر  نجفيان کمتر از دو متر 

  .273 ماهانا نریمانی لبخن ژکوند 
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  .274 محمدعلی نصيري پور بازي در وقت اضافه 

  .275 رومينا نظامی آن سوي سرزمين هاي یخبندان 

  .276 ميالد نظري جزیره 

  .277 نجال نظریان یازده منهاي یک 

  .278 محمدرضا نوحی زدهغرب غم 

  .279 علی نورانی اصی ال 

  .280 امين نوروزیان تاریخ به روایت نمایندگان مردم 

  .281 اتابک نوري اندوه پریشان واقعيت رستاخيز رستم 

  .282 حسين نيرومند رادیکال 

  .283 ناصر نيکمندان من همسر خودم هستم 

  .284 مهدي وثوقی سالم خداحافظ 

  .285 مجيد وهابی دوزخ 

  .286 سيداحمد هاشمی پرگار 

  .287 پویا یادگاري اکوسيستيم 

  .288 محمد یاراحمدي مرگ نویسنده 

  .289 آرمين یاري خروج اضطراري 

  .290 شایان شناس جهرمیزدان آنتيگون کوچولو 

  .291 تانيا سادات یزدانی طبایی خوابگاه 

  .292 اميرحسين یزدي هملت 

  .293 فائزه یوسفی آشپزخانه 

  .294 فرید یوسفی شودابتدا وارد می 

  .295 فاطمه )ترانه( یوسفی ليدي مکبث به وقت محلی 
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