
}  بخش صحنه ای  {

     آثـــار انتخابـــی توســـط هیـــٌات انتخـــاب مرحلـــه نخســـت در بخـــش صحنـــه ای 23امین 
جشـــنواره تئاتـــر دانشـــگاهی ایـــران بدیـــن ترتیـــب اعالم می شـــود :

کارگردان نام   نام اثر

علیرضا اخوان صادقی  سنتز  1

غزال توکلی  ویمبلدون 2

سید محمد عابدی نسب زمانه زنان 3

مهدی بختیاری  ریچارد سوم 4

امیر ساعتچی  باغ موز 5

امین موحدی پور  کاران  آسفالت  6

شادی ضیائی  دل-تا  7

کیهان پرچمی  برنده سهمی نمی برد 8

علیرضا اجلی  رذل  9

رها امامی  ماهی  10

محمود حیدری  کریم  11

مصطفی ذره پرور  ساختن 12

محمد اوحدی حائری  ک.ر.د.ن  13
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کارگردان نام   نام اثر

محمدرضامحمودی  پاپ ژپتو 14

شهاب رحمانی  Home 15

محمد عبدالوند شوخی 16

گل محمدی پریا  سهش 17

سپهر قاسمی نابالغی 18

فریا امامی 384 19

شایان افشردی هملت 20

رضاالهی خواب خرگوشی 21

احسان نگهبانی و بهینا طهماسبی   موجود سوم 22

امیرحسین بریمانی شب شک 23

محمد نورالدینی شب به خیر عباس میرزا 24

پرنیا شمس کوتاه داستان  25

حسین حسینیان بعد از افتادن 26

عرفان صادق نژاد افغان و خون دیده بین ... 27

گورانی دانیال  پسته 28
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کارگردان نام   نام اثر

امیر بابا شهابی برلین 29

ک بازان محبوبه خا خواب 30

میالد افواج و ابوالفضل حسین پور روایتی از آدم و حوا 31

فرزانه جعفر نیا همانند 32

سارا رسول نژاد گویی باز 33

امیرمحمد شکارچی حوادث 34

کرسی زر علی  لولو 35

گر کوزه  علی  مکبث 36

حسین مهدوی اجرای شماره یک.کج 37

کرمبخش آزاده  روشنک 38

محمدرضا زاهدی هفت دقیقه یک نفس سکوت 39

کاوند کا کیمیا  پادگویی 40

بهنام شاملو سپید سپید 41

آیدا خویی پیشانی نگار 42

میالد خرمن بیز همگون 43
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کارگردان نام   نام اثر

علی زمانی عروسی خون 44

نسیم مقدم مجلس شبیه خوانی نسوان 45

ک آیلین بایرا تخت خواب سرد 46

حانیه موسوی خانه روشنان 47

محمدعلی میرزایی گرگم به هوا  48

امیرمحمد محدثی ک 17 واحد 1 پال 49

کرم بیگی محمد  کارگران 50

مریم صادقی نامعلوم  51

شهریار صولتی فک  52

خیزران جهانبانی شرنگ  53

هومن محمودی نامه های شبانه  54

آرزو خرم نیا رخداد/نداد 55

سارا ابراهیمی مرثیه 273 56

امیررضا احمدی دوئت  57

بها رضی زاده زمزمه میکند  58


