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ین  ز با موا ساخنت تئاتری که مطابق 
انسانی و اسالمی باشد زحمت دارد.

حرضت امام خمینی )ره(
یران بنیانگذار جمهوری اسالمی ا

یران، اصالت  تئاتر در جمهوری اسالمی ا
بازگویی  بیان دردها و  را در  واالی خود 
 قصه مظلومیت برشیت در بند، می یابد.

حرضت آیت هللا خامنه ای
مقام معظم رهربی

یرانی  بزار حفظ هویت و تمدن ا  هرن ا
یجاد امید در جامعه است.  و اسالمی و ا

براهیم رئیسی حجة االسالم و املسلمین دکرت سید ا
یران رئیس جمهوری اسالمی ا

یر وز
 فرهنگ و
رشاد اسالمی ا

بسم هللا الرحمن الرحیم

یـم و سـیره و صفـات انبیـاء  ز و رمـز پویـایی هـرن و کشـف معانـی بدیـع و تجلـی جلوه هـای شـهودی معرفـت، کیمیایی اسـت کـه آسـمان هـرن بـه برکـت ُمصحـف کر را
یـن رهگذر،انسـان خاکـی را بـه معـراج افالکـی برسـاند. ز ا و اولیـاء بـر صحنـه  هسـتی رقـم می زنـد تـا ا

یبائی به  ین فرصت ستودنی و تأمل را بر صحنه های نمایش خود با اکسیر حکمت و ز ین فراتر که هرنمندان و آفرینشگران صحنه های تئاتر، ا ز ا  چه موهبتی ا
یبا هرنی که قبای پرنیانی اش به عطر و بوی گلستان قدسی آمیخته شود.  کمال  رسانده و چه خّرم هرنی که از چشمه های معارف معنوی سیراب گشته و چه ز
یـن  ز ا یـان ا یـش داشـته و چـون گنجـی بی پا ره بـه سـوی خیـر و کمـال و حکمـت معنـوی گرا ـخ هـرن همـوا ی ر یرانی در طـول تا فرهنـگ غنـی و شـکوهمند اسـالمی،ا

یـر قدسـی بهـره گرفتـه و بـه فراخـور، آثـار مانـدگاری را بـه صحیفـه هسـتی رقـم زده و بـه یـادگار گذاشـته اسـت. ذخا
بـر  و خالقیـت اسـت  را کـه همانـا آفرینـش  یکـی از صفـات خداونـدی  و  ز معنویـت دارد  برخاسـته ا ینگـی خـود، ذاتـی  و دیر بـا فطـرت  یـش نیـز  و نما هـرن تئاتـر 
بـرش قلمـداد می کننـد. و تعالـی  رشـد  بـرای  را مقّومـی فرهنگـی  و اعتبـار اسـت کـه آن  بـه همیـن مزنلـت  و  را آشـکار سـازد   صحنـه جـان می بخشـد تـا حقیقتـی 
ره بین املللی تئاتر فجر که چهلمین دوره برگزاری خود را آغاز می کند، مجال و فرصت مغتنمی ا سـت تا همسـو و همپا با برنامه های فرهنگی گام دوم  جشـنوا
یبایی با رویکردی اصیل و انقالبی به صحنه های داخلی و خارجی معرفی  انقالب اسالمی، قدم های محکم و تازه ای بردارد و آثار درخشانی را به مدد ذوق و ز
ر گیرد. وزارت فرهنگ و  یشـی به عنوان یک اولویت، مورد توجه اصحاب هرن نمایش قرا ین مهم زمانی حاصل می شـود که نگارش متون ارزشـمند نما ید. ا نما
ین راستا همت  ین رویکرد ارزشی و فاخر را با حضور و مشارکت هرنمندان دنبال کند. در ا ارشاد اسالمی بر آن است تا با حمایت های همه جانبه و فراگیر خود، ا
یسته برای دسرتسی عادالنه هرنمندان رسارس کشور به  امکانات موجود،  ین است تا با رسلوحه قراردادن شعار دولت سیزدهم عدالت فرهنگی، حرکتی شا بر ا
یرانی اسالمی صورت گیرد. یه فرهنگ اصیل ا یران اسالمی از محصوالت متنوع و ارزشمند هرنی برپا  و بهره مندی تمامی هموطنان گرانقدر در گوشه گوشه ا
ره  ین هرن در کنار نسـل جوان و حضور چشـمگیر هرنمندان اسـتانی از رسارس کشـور جشـنوا بی شـک حضور همدل و همراه پیشکسـوتان و افراد صاحب سـبک ا
ر بـا همـت و کوشـش خـود  یـط سـخت و دشـوا یـن جشـنواره و خانـواده بـزرگ تئاتـر کـه در رشا ین تـر کـرده اسـت. از همـه هرنمنـدان رشکـت کننـده در ا امسـال را وز
ز پروردگار هسـتی بخش سـالمتی، عزت و شـکوهمندی را برای تمام هموطنان  یان ا چراغ صحنه های تئاتر را فروزان نگه داشـته اند،صمیمانه سپاسـگزارم. در پا

رزومندم. و بـه ویـژه خانـواده رشیـف تئاتر کشـور آ

In the Name of God

The secret of the dynamics of art and the discovery of novel meanings and the manifestation of intuitive manifestations 
of knowledge is the chemistry that the sky of art, with the blessing of the Holy Qur'an and the manners and attributes 
of the prophets and saints, forms on the stage of existence. In this way, to bring man to the ascension of the heavens.
What better gift than that, the artists and creators of theatrical scenes have perfected this praiseworthy opportunity on 
their scene stages with wisdom and beauty what an art that is imbued with spirituality and what a beautiful art whose 
clothes are mixed with the fragrance of heaven.
The rich and glorious Islamic-Iranian culture, throughout the history of art, has always tended towards goodness, 
perfection and spiritual wisdom, and like an endless treasure, has used these spiritual resources and has created 
lasting works and monuments.
The art of theater and drama, with its nature and longevity, has an essence arising from spirituality and brings to life 
on the stage one of the attributes of God, which is creation and creativity, to reveal a truth, and it is this prestige that 
strengthens it. They consider it a culture for human growth and excellence.
The Fajr International Theater Festival, which begins its 40th season, is an opportunity to take firm and new steps 
in line with the cultural programs of the second step of the Islamic Revolution, and to introduce brilliant works with 
an original and revolutionary approach to the domestic and foreign arenas. This is important when writing valuable 
theatrical texts is considered as a priority by the performing arts. The Ministry of Culture and Islamic Guidance intends 
to pursue this valuable and glorious approach with the presence and participation of artists, with its comprehensive 
support.
In this regard, we try to make a worthy move by putting the slogan of the thirteenth government, namely cultural 
justice, for the fair access of artists across the country to the available facilities, and the benefit of all dear compatriots 
everywhere in Islamic Iran from various and valuable products art; based on the original Iranian Islamic culture.
Undoubtedly, the sympathetic presence of veterans and people with the style of this art along with the young 
generation and the significant presence of provincial artists from all over the country, has made this festival even 
more weighty.
I sincerely thank all the artists participating in this festival and the great theater family who, with their efforts and 
efforts, have kept the lights of the theater on fire in difficult and difficult conditions. "In the end, I wish good health, 
honor and glory to all the compatriots, especially the honorable family of the country's theater."

یر فرهنگ و ارشاد اسالمی محمدمهدی اسماعیلی- وز

Mohammad Mahdi Esmaili
Minister of Culture and Islamic Guidance
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بسم هللا الرحمن الرحیم

رویداد با شکوه جشنواره ی بین املللی تئاتر فجر که همه ساله به افتخار و مقارن با جشن های پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود، عالی ترین تجلیگاه تئاتر 
را گردهم می آورد. یران  رائه ی تازه ترین دستاروردهای ذوقی و نمایشی، خانواده و اهالی تئاتر ا کشور است؛ مجال ویژه ای که ضمن ا

ز آن میان وجه اجتماعی آن یکی از شاخصه های بحث انگیز است.  یخ برای هرن نمایش و تئاتر وجوه مختلفی را متّصور بوده اند که ا صاحبنظران در طول تار
ز دل آن جوانه  با تماشاگران، انسانی ترین هرنها نیز لقب دارد که فرهنگ ا برکت هم نفسی  و  بودن  زنده  یُمن و موهبت  به  ین هرن  از سوی دیگر دیدن ا

می زند.
با حضور و مزنلت تئاتر در آن جامعه اندازه گیری می کنند. هرنی که مخاطب اصلی  را  تی 

ّ
یک جامعه و هر قوم و مل جامعه شناسان رشد و تعالی فرهنگی 

آن مردم هستند و مردمی ترین هرنهاست.
ز آنان فاصله نگیرد و همواره  ید رویکردی مردمی داشته باشد و به فرهنگ، دغدغه، آرمان ها، اعتقادات و باورهای آنان پرداخته و ا تئاتر در اولین وظیفه، با

ر سازند. با آن پیوند برقرا رند و  یگاه حقیقی خود می رسد که مردم دوستش بدا ینه ی حیات جمعی و الگوی آن باشد. تئاتر زمانی به جا آ
ز اعتماد هرنمندان و خانواده ی تئاتر  ی و بین املللی حاکی ا

ّ
ین رویداد مل ره با آماری درخور توجه در ا حضور چشمگیر عالقمندان و هرنمندان تئاتر در جشنوا

ین جشنواره امسال در ادامه ی سیاست »تمرکز زدایی« در استان یزد انجام  ز ا ین حرکت فرهنگی ست و جای بسی خوشحالی ست که بخش هایی ا یران به ا ا
ی و وفاق اجتماعی است.

ّ
ین رویداد ارزشمند گامی در جهت تحکیم فرهنگ مل ین مشارکت و همدلی در اشاعه و گسرتش ا می پذیرد که ا

ین ویروس منحوس با  یط بحرانی و باوجود ا ر از هرنمندان و آفرینشگرانی است که در رشا یادآوری است، اظهار تشکر و تقدیر بسیا نکته ی دیگری که قابل 
یران مواجه  رعایت شیوه نامه های بهداشتی خود را مهیّای اجراهای صحنه ای نموده اند که اّمید است با اقبال مخاطبان و مردم رشیف و فرهنگ دوست ا

ید. یران بگشا را به روی افق تئاتر ا شده و پنجره های تازه ای 
ر نمایشگران  یران و مهندسی فرهنگی آن مؤظف می دانم که در کنا یزی تئاتر ا یند رشد و برنامه ر ین جشنواره و هم در جریان و فرآ ینجانب خود را هم در ا ا
با  به هویت ملی خودمان نزدیکرت می سازد  را  رسانه ی رشیف ما  ین  ی، آئینی و سنتی و هر آنچه که از طریق ا

ّ
رویکرد تئاتر مذهبی، مل به  بمانم. و همچنان 

عشق و عالقه مدد رسانم.
یران - محمود ساالری  با آرزوی توفیقات الهی و درخشش هرنمندان تئاتر ا

In the Name of God

The glorious event of the FADJR International Theater Festival, which is held every year in honor of and 
coincides with the celebrations of the victory of the Islamic Revolution, is the highest theater of the country; 
A special opportunity that brings together the family and the people of Iranian theater while presenting the 
latest achievements of taste and drama. 
Throughout history, scholars have considered various aspects of the performing arts and theater, of which 
the social aspect is one of the most controversial features. On the other hand, seeing this art, thanks to the 
grace of being alive and the blessing of being with the spectators, is also called the most humane arts, from 
which culture sprouts.
Sociologists measure the cultural growth and excellence of a society and any nation by the presence and 
prestige of theater in that society. Art whose main audience is people and is the most popular art.
The first task of the theater is to have a popular approach and to deal with their culture, concerns, ideals, 
beliefs and not to distance themselves from them and always be the mirror of collective life and its model. 
Theater reaches its true place when people love it and connect with it.
The significant presence of theater enthusiasts and artists in the festival with a remarkable statistic in this 
national and international event, shows the trust of Iranian theater artists and families in this cultural movement. 
And it is very gratifying that parts of this year's festival are being held in Yazd province as a continuation of 
the "decentralization" policy, and that this participation and empathy in spreading this valuable event is a step 
towards strengthening national culture and social harmony.
Another point is a lot of thanks to the artists and creators who, in critical situations and in spite of this virus, 
have prepared themselves for stage performances by observing the health procedures, which we hope will 
be welcomed by the audience and honorable and culture-loving people of Iran and new windows. Open on 
the horizon of Iranian theater. I consider myself obliged to stay by the side of the actors both in this festival 
and in the process of growth and planning of Iranian theater and its cultural engineering. And I will continue 
to contribute with love and passion to the religious, national, ritual and traditional theater approach and 
everything that brings us closer to our national identity through this noble media.

Wishing divine success and brilliance for Iranian theater artists - Mahmoud Salari
Deputy on Arts Affairs of the Ministry of Culture and Islamic Guidance

 معاون
امور هرنی
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

ر استاندا
یزد

به نام خداوند بخشنده و مهربان

و در انتقال  بوده  رزنده در عرصه های فرهنگی و هرنی  بخشی ا و هویت  زنده  برا و مادر، همواره دارای نقشی  به عنوان هرنی مانا  هرن نمایش 
ر است. بی جهت نیست که رهرب عظیم  ز پتانسیل و ظرفیت های قابل توجهی برخوردا ناب ترین و شیوا ترین مضامین عالی در بخش های مختلف ا
الشان انقالب اسالمی)مدظله العالی( هرن تئاتر را نمایش دهنده ظریف ترین و ملس نکردنی ترین احساسات و عواطف برشی بیان می کنند. تعامل 
به آن گردیده است که امروز از هرن  ین هرن، منجر  زنده ا و جنس  باال، ترکیب هرنهای گوناگون  و صداقت  با مخاطب، رصاحت  رتباط تنگاتنگ  و ا
یگاهی  یاد شود و در دنیای متکرث هرن امروز، جا ز موثر ترین هرنها در انتقال مفاهیم و هدف هرنمند به جامعه مخاطبین  یکی ا نمایش به عنوان 

ید.   را برای خویش بگشا رفیع و متعالی 
یز و هرنپرورش،  رالعباده یزد و مردمان انقالبی، عز ینک که به لطف هرنمند یگانه هستی و به واسطه قابلیت های مثال زدنی رسزمین تاریخی دا ا
یتخت و به میزبانی شهر میراث جهانی یزد برگزار می شود، فرصت مغتنمی فراهم  ز پا ره بین املللی تئاتر فجر، خارج ا یین افتتاحیه چهلمین جشنوا آ
روزافزون  بلند در عرصه مستعد تئاتر استان و توسعه اقداماتی خالقانه و مبتکرانه در مسیر تعالی  برای جهشی  زمینه سازی  ر  آمده است تا در کنا
و  ین سامان  ر، سختکوش، قناعت پیشه و هرنپرور ا ز مردمان متدین، فرهنگ دوست، اخالق مدا ویژگی های ممتاز و چشم نوا ین هرن، معرفی  ا
و  ر گیرد تا هرنمندان  بخش گردشگری نیز مدنظر قرا ویژه در  به  یرانی،  و تمدن اسالمی ا بدیل فرهنگ  بی  ین گنجینه  زدنی ا قابلیت های مثال 
به عنوان سفیران  به فراخور خویش،  یک  رند هر  یزد پای می گذا رالعباده  به دا ز اقصی نقاط میهن عزیز اسالمی  ین جشنواره که ا یز ا میهمانان عز

یران اسالمی جلوه گر شوند.  ز ا یز ا ین خطه عز بازتاب توانمندی های ا بیان و  صادقی در 
ره بین املللی، صحت و سالمتی  ین جشنوا ینجانب با قدردانی صمیمانه از همه هرنمندان رشکت کننده، عوامل و برگزارکنندگان خدوم و پرتالش ا ا
درگاه هرنمند  ز  ا الشان)ره(  راحل عظیم  امام  بلند  آرمانهای  راستای  در  و  الهی  یغ  در بی  الطاف  پرتو  در  را  یز  عز و موفقیت همه هرنمندان 
یزد،  ین رویداد مهم را در  یز در ا یسته از هرنمندان میهمان و رشکت کنندگان عز بی همتای آفرینش مسئلت نموده و سفری پرنشاط و میزبانی شا

رزومندم. یبای آرمیده در بسرت کویر، آ ز ین  ا
یزد ر                                                         مهران فاطمی - استاندا

In the Name of God

The performing arts, as a lasting art and mother, always has a worthy role and valuable identity in 
the cultural and artistic fields, and has considerable potential and capacities in conveying the purest 
and most beautiful themes in various fields. It is not unreasonable that the great leader of the Islamic 
Revolution describes the art of theater as expressing the most subtle and intangible human feelings 
and emotions. Interaction and close communication with the audience, high frankness and honesty, 
combination of different arts and the living nature of this art, It has led to the mention of the performing 
arts as one of the most effective arts in conveying the artist's concepts and purpose to the audience 
community Today, And in today's pluralistic world of art, open a high and transcendent position for 
himself. Now that thanks to God and due to the exemplary capabilities of the historical land of Yazd 
and the revolutionary, dear and art-loving people, the opening ceremony of the 40th Fajr International 
Theater Festival will be held outside the capital and hosted by the World Heritage City of Yazd, a great 
opportunity has been provided to beside the groundwork for a long jump in the talented field of the 
province's theater and the development of creative and innovative actions in the path of increasing 
excellence of this art, introducing the privileged and eye-catching features of religious, culture-loving, 
ethical, hard-working, thrifty and artistic people of this organization and the exemplary capabilities of 
this unique treasure of Iranian Islamic culture and civilization especially in the tourism sector should 
be considered so that the dear artists and guests of this festival who come to Yazd from all over the 
dear Islamic country, each in their own way be manifested as honest ambassadors in expressing and 
reflecting the capabilities of this dear region of Islamic Iran.
I sincerely thank all the participating artists, agents and organizers of this international festival, I wish 
the health and success of all dear artists.
In the light of divine grace and in line with the lofty ideals of the great Imam Raheel from the unique 
artist of creation and I wish a lively trip and a worthy hosting of the guest artists and dear participants 
in this important event in Yazd, this beauty rests on the bed of the desert.

Mehran Fatemi 
 Governor of Yazd
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یبایی و هرن ز یننده  ر آفر به نام پروردگا

یت خواهد کرد. رشحی  ر انقالب؛ چراغ راهی ست که »چگونه بودن ها« و »چگونه ماندن ها« را روا رشِح شور و شعور هرن در خجسته روزگا
یاِن شب  و هم پای هم، پا و هم داستان شدیم  به دست هم دادیم  یاد شدیم. دست  و فر بودیم  زمزمه  یادمان خواهد آورد؛  به  به  که 
زادگی شدند و نقش و نقشه ای نو آفریدند.  زادی و آ شدیم. جشنواره ی تئاتر فجر، ستایش ستم ستیزانی ست که به سالِح هرن، صالگویان آ
به وطن نیندیشیده است. اگر در  ُو جز  را از صحنه ی تئاتر فجر خواهیم شنید. هرنی رشیف که متولِد مردم است  اکنون؛ چهلمین لبیک 
ین رسزمین اند،  روزگار جهل و خشم دشمنانی که در کمین ا به نوشداروی هرن »رویین تنی« طلب می کردیم؛ در  ر انقالب و جنگ  روزگا
ر  بر تن خویش زساوا و رسِ تسلیم  بال گذشته اند  بردباری از هفت خوان  به  رزومند »رویین جانی« مردمانی هستیم که  به کیمیای تئاتر، آ
ز  بیش ا بر آن رسیم که چراِغ چهلم؛  و  را صال می زنیم  ز ماذنه ی معنویِت هرن، چهلمین جشن تئاتر انقالب  ُو حماسه آفریدند. ا ندیدند 

رد.  را به نمایش بگذا همیشه، شکوهمندی فجر 
به ُخرسان صحنه ها و صحنه سازها انجامیده  و گروهی اگر چه مدِت مدیدی،  ُو دورباش های ناگزیر فردی  روزگار کرونا  دشواری های 
و  بازسازی  به  رتر  و امیدوا بیاورد  را ممکن کرد که تئاتر، تاب  ین فرصت  و دیگرمراقبتی ، ا بود اما عزم جزم هرنمندان در خودمراقبتی 
ر ببخشیم که  یام کرونا، شکل تازه ای به داوری آثا ز توسعه ی نظام الکرتونیک در ا با ُحسن استفاده ا بهسازی خویش بیندیشد. کوشیدیم 

ین دوره محسوب می شود.  ز تجربیات مغتنم ا یکی ا در موقعیت موجود، 
تئاتر  به سعادت  ین دوره كه جز  ا و سادگی مجموعه ی خادمان  امیدوارم صداقت  و  را می شنوید  رویداد  ین  ا اكنون چهلمین سالم 
یك رضورت  مثابه ی  به  تئاتر  كه  بالیده است  تئاتر فجر چندان  بگوییم  كه  رسیده است  آن  وقت  به حقیقت دیده شود.  نیندیشیده اند، 
ر  ر بگیرد. لحظه ی سال تحویل تئاتر نزدیك است. دعا كنیم خداوندگا اجتماعی و رسالتی تغییرآفرین، مقبول طبع مردمان و مدیران قرا

را برای تئاتر مقّدر كند. هرن بهرتین حال و روز 
حسین مسافر آستانه - دبیر چهلمین دوره ی جشنواره ی تئاتر فجر

In the Name of God

A description of the passion and consciousness of art in the blessed days of the revolution; Like 
a light, it will tell the story of "how to be" and "how to stay". A description that reminds us that 
we were a whisper and we turned into a shout. We shook hands and allied and together, we 
ended the night. The FADJR Theater Festival praises those who fought against oppression and, 
through art, shouted for freedom and created new maps and plans. now; We will respond to the 
invitation of the 40th stage of FADJR Theater. A respectable art that is born of the people and 
has only thought about the homeland. If in the days of the revolution and the war, we sought 
the medicine of "Invulnerable" through art; But in the age of ignorance and anger, the enemies 
who are lurking in this land, with the magic of the theater, we wish for the "life" of the people 
who have gone through many hardships and they did not deserve to surrender and created an 
epic. Thanks to the spirituality of art, we are holding the 40th Revolution Theater Festival and we 
intend to hold the 40th festival more glorious than ever.
The hardships of the time of Corona and the individual and group distances, although for a 
long time, led to the disappearance of the stage and the people of the theater, But the artists' 
determination in self-care and other care, made the theater endure and think more hopefully 
about its reconstruction and improvement. We tried to take advantage of the development of 
the electronic system in the days of Corona, to give a new form to the judging of works, which 
in the current situation is one of the most valuable experiences of this period.
You are now hearing the 40th greeting of this event, and I hope that the sincerity and simplicity 
of the servants of this period, who have thought only of the happiness of the theater, will be 
seen in truth. It is time to say that FADJR Theater is so proud that theater, as a social necessity 
and a changing mission, is accepted by the nature of the people and managers. The moment 
of the year of theater delivery is near. Let us pray that the Lord of Art determines the best mood 
for the theater.

Hossein Mosafer Astaneh 
 Secretary of the 40th FADJR Theater Festival

دبیر 
ره جشنوا

یبایی و مهر ز یننده  به نام خداوند آفر

به چالش می اندازد. گره ها،  را  و شخصیت های آن  یزد  بهم می ر را  بر جهان نمایش  و حاکم  رخداد، نظم جاری  یک  در ساختار درام کالسیک معموال" 
ین تصمیمات و انتخاب ها و اعمال،  یند ا برآ ز  ین رخدادها دست به عمل می زنند تا ا با ا رویدادها و اتفاقات شکل می گیرند و اشخاص نمایش در مواجهه 
ین  منظر، غالبا" فرجام قهرمان نمایش به نوعی تزکیه،تحول ودگرگونی  زا جهان نمایش به آرامش پیشین برسد یا به جهان متحول شده تازه ای بدل شود. ا
و هرآنچه  و ناظر پویای صحنه  و همراه اشخاص نمایش شاهد فعال  و اتفاقات نیست  رخدادها  ز  بی تاثیر ا بی شک مخاطب نمایش نیز  ختم  می شود. 

برآن می گذرد، است.
ین رسالت را هرنمندان  ز یک دیدگاه، کار هرنمند و رسالت برتر او کمک به بهرت شدن حال جهان است و روشن تر شدن آسمان زندگی مردمان جهان. و ا ا
و  با انسانی ترین نگاه  و در مقاطع مختلف  بزنگاه های گوناگون  راه همواره کوشیده اند . در  ین  به  جان در ا و  به نیکی آموخته اند  بوم  ین مرزو  یسته ا شا
زخم ها  ز سینه ها ؛ التیام  زدودن غم ا برای شاد کردن مردمان و  برای پاسداشت خصائص انسانی و پاالیش جان و جهان.  بوده اند  نیت همواره در میدان 

و تکریم بزرگان و قهرمانان.
زبان شیوای  به  را  ین رسزمین  به خالقانه ترین شیوه ها، گوهرهای گنجینه ارجمند فرهنگ ا یران همواره کوشیده اند  تئاتر ا  نیک اندیشان خانواده پرمهر 
را فروزان  ین خانه  به مهر، چراغ دیرین ا یط،  رترین رشا روزها و دشوا بخشند. در سخت ترین  ز مهرشان، تاللویی دو چندان  برصحنه های گرم ا هرن نمایش 

را بر صحنه ها زیسته اند. ین رسزمین، زندگی   داشته اند و صبورانه برای مردمان نیک ا
بین املللی تئاتر فجر" متجلی  ره  ینه "چهلمین جشنوا ینک در آ ز آن ا را که جلوه ای ا ره  ین حضور هموا را و ا یمردی  ین همت و پا صادقانه سپاس می گویم ا

شده است و نور افشان.
یم تالش و حضور ارزشمند تمامی  ز بودنشان محروم مانده ا یغ و افسوس ا ین سالها با در یاد و نام نیک نامان ارجمند خانواده تئاتر که در ا با گرامی داشت 
ز پروردگار مهربان برای تمامی عزیزان  ره را ارج می نهم و ا یگران برگزاری جشنوا یار گروه های نمایشی، هرنمندان، اساتید و پیشکسوتان، همکاران محرتم و 

رزو می کنم. و مردم رشیف و هرن دوست کشورمان، پیروزی و رسبلندی آ

قادر آشنا - مدیر کل هرنهای نمایشی

In the Name of God

In the structure of classical drama, an event usually disrupts the current order of the play world and challenges 
its characters. Knots, events, and happenings are formed, and the characters take action in the face of these 
events, so that as a result of these decisions, choices, and actions, the world of the play can return to its former 
calm or become a new changed world. From this perspective, the fate of the hero of the story, usually ends 
in cultivation and transformation. Undoubtedly, the audience of the play is not unaffected by the events and 
happenings, and along with the people of the play, it is an active witness and dynamic observer of the scene 
and everything that happens to it.
From one point of view, the work of the artist and his supreme mission is to help make the world a better 
place and to brighten the sky of the life of the people of the world. And this mission has been taught well by 
the worthy artists of this region and they have always tried their best in this way. At different times, with the 
most humane look and intention, they have always been in the field to protect human qualities and refine the 
soul and the world. To make people happy and to remove sorrow from their breasts; Healing wounds and 
honoring great men and heroes. 
The benevolent thinkers of the loving family of Iranian theater have always tried in the most creative ways to 
double the splendor of the precious treasure of the culture of this land in the language of the art of performing 
on warm stages of their love. In the most difficult days and in the most difficult conditions, they have kindled 
the old light of this house and have patiently lived life on the stages for the good people of this land.
I sincerely thank you for this effort and persistence and this constant presence, the manifestation of which is 
now reflected in the mirror of the "40th FADJR International Theater Festival" and shines.
I cherish the memory and name of the well-known theater family; whose regrets we have been deprived of 
all these years. I appreciate the efforts and valuable presence of all theater groups, artists, professors and 
veterans, esteemed colleagues and helpers of the festival and I wish God, the Merciful, victory and pride for 
all the dear and honorable and art-loving people of our country.

Ghader Ashna 
 The General Manager of Dramatic Arts Center

مدیـرکل
هرنهای نمایشی

11 10



1Commemoration

بزرگداشت 



بذر عاشقی و شیدایی  یشان  بودند و هستند و در ژرفای بی نهایت هرنمندی ها بزرگانی که  ز  یاد ها ا کهکشان  هرن بی مثال خراسان نام ها دارد و 
رسانده اند، محمد علی لطفی  به غایت  به حد کمال  را نیز  ورای حقیقت ذاتی هرنیشان انسانیت  را کاشته اند و می کارند. اما نام هایی هستند که 

بر تارک رسزمین آفتاب همچنان می تابد و به غایت هرنمند است. مقدم نامی است که 

ز جنبه های هرنی  را فراتر ا ران است و شوریدگی هایش و دغدغه هایش  زاده دیار رسبدا را از شمال تا جنوب و غرب تا رشق ستایش می کنند،  او 
به منحصه ظهور رسانیده است.

ید یک به یک به خط کرد و در توصیف او مثنوی نوشت برای آنچه که در قلب و جان مردمان رسزمین اش کاشته است. با را  واژه ها 

ز کرده است. برا با عشق ورزی ا را  با مهربانی و عشق  را  او مهر 

ر  و اعمال دانش اش ستودنی است هر چه می گویند و می شنویم در واقعیتی اعجاب انگیز از جادوی کالمش تا اظها

زیسته که  زندگی پربار هشتاد و شش ساله اش آنچنان در صور ارسافیل انسانیت دمیده است و چنان درخشان  دکرت محمد علی لطفی مقدم در 
را مسیری روشن از جان بخشی او بر هرن توشه باشد. یندگان  ین آب و خاک حک نمود تا آ ید بر لوح محفوظ هرن ا با را  یسته است  آنچه می شا

بر او نهاده اند  به حق  را در نامی که  ین ادعا  و گواه ا به چشم دیده  یشان  ز ا را ا بوده است  یسته  و شا یسته  ز آنچه می با وفور ا به  بارها  نگارنده 
می توان جست ./ پدر تئاتر خراسان /

را برای بسیاری  را به جان  خریده است تا مسیر  آری محمد علی لطفی مقدم نه تنها در عرصه هرن بلکه در جهان پر تالطم و التیام انسانیت مالل 
یاد ها که در قلبها نیز هماره جاودان خواهد کرد. را نه در  ین منش و شخصیت او بی شک نامش  از هم کیشانش تسهیل کند، ا

ز و گفت و شنید. ید تا ا ببا سخن بسیار است  و مجال اندک و واژه ها 

ر بر عهده دارم  ین دیا یشان منقش است را به آژان خیل بزرگان ا ین طومار که به نام زرنشان ا ر نگاشنت ا یم و افتخا اکنون که قلم بر کاغذ می فرسا
یم و کالم مخترصکنم. برآ یسته است که  به جمله ای در توصیف شان  شا

محمد علی لطفی مقدم گوهری است در نهاد صدف هرن رسزمین آفتاب .

به نام خدا

In the Name of God

The unique art galaxy of Khorasan has the names and memories of great people who have been and are and 
have sown the seeds of love and mania in the infinite depths of their artists. But there are names that, beyond 
the inherent truth of their art, have also perfected humanity - Mohammad Ali Lotfi Moghaddam is a name that 
still shines on the land of the sun and he is a complete artist.
He is praised from north to south and west to east - he was born in the land of the  "Sarbadars" and has 
expressed his unrest and worries beyond the artistic aspects.
The words should be written one by one and in describing him, a Masnavi should be written, for what he has 
planted in the hearts and souls of the people of his land.
He has expressed love with kindness and love with affection.
Everything they say and hear is amazingly true; From the magic of his words to the expression and application 
of his knowledge is praiseworthy.
In his prolific life of eighty-six years, Dr. Mohammad Ali Lotfi Moghaddam has breathed so much into the israfil 
forms of humanity and lived so brightly that what he deserves should be engraved on the preserved tablet of 
the art of this land to be a baggage that illuminates the path for the future.
The author has seen many things from him that he should have deserved and deserved, and the proof of this 
claim is the name that has been rightly given to him.\ Father of Khorasan Theater\
Yes... Mohammad Ali Lotfi Moghaddam has endured suffering not only in the field of art, but also in this turbulent 
world to facilitate the path for many of his contemporaries - this character and personality will undoubtedly 
make his name not in the memories but in the hearts. Will always be immortal.
There is a lot to talk about, and there are few opportunities and many words to describe him.
Now that I am writing on paper and I am proud to write this petition for him among all the elders of this land, it 
is appropriate for me to come up with a sentence to describe him and summarize the words.
Mohammad Ali Lotfi Moghaddam is a jewel in the art of the land of the sun.

Sincerely Ehsan Rouhi
 Winter 2022

ارادتمند 

احسان روحی - زمستان 1400

محمدعلیمحمدعلی
لطفی مقدملطفی مقدم

Mohammad Ali Lotfi Moghadam
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 شاید هزار سال پیش بود، شاید صدسال، و شاید همین دیروز،

یبای تاالر وحدت، هنگاِم اجرای نمایِش »مرغ دریایی« اثر آنتوان  ز بر صحنه ی 
بازیگری هرنمند مواجه شدم که  با  چخوف، به کارگردانی استاد اکرب زنجان پور 
بیاِن  و   پر قدرت  آوایی، خنده های  بازی های  تفاوت داشت.  دیگر  دیگرانی  با 
را  و حسی اش مرا مجذوب خود کرد. نام اش  بدنی  انعطاف  پرنفوذ در کنارِ 
با همان متانت،  را دیدم،  نمی دانستم، اما در نمایش های دیگری هم که او 
بر صحنه سلطنت  روان  و  راحت  بفروشد،  و فخر  بی این که اضافه کاری کند 

می کرد.

به هم می گذرد، از خود  زلف هایمان  یادی از گره خوردِن  ز اکنون که سالیاِن 
بازیگر، نه تنها تحلیل نمی رود که کیفیت و خالقیت و  ین آقای  می پرسم چرا ا

حضورِ جذاب و توانمندش روز به روز بیشرت می شود؟ 

یاد می آورم که در توانایی و شکوه شان  را به  بزرِگ بسیاری  بازیگراِن زن و مرد ِ
زد و فراموش شدند:  را کنار  بر صحنه ی تئاتر هیچ شکی نبود، اما چیزی آن ها 

خود بزرگ بینی و فخرفروشی! 

را  زیورآالتش  را در خاطر مرور می کنم که ارصار داشت لباس ها و  زنی  بازیگرِ 
بی دلیل از  و  بی جهت  بازی  و تولید کنند. هنگاِم  طبِق خواسته ی او  طراحی 
را جدا می کرد و در نقاطی از صحنه دیالوگ می گفت که  بازیگراِن دیگر خود 
هیچ منطقی نداشت اما به زعم و خیاِل او، همه فقط او را می دیدند؛ اکنون   
بزند و پس از چندسال  یک نقش است؛ اگر  می بینمش که در انتظارِ پیشنهاِد 
به خاطرِ  باز  بگیرد،  نقشی  تئاترهای خصوصی  برای  نمایش  یک  در  بیکاری 
به پا می کند  بلوایی  بزنند  را در پوسرت کجا  یا این که نام اش  با گروه  ناسازگاری 
را  بازیگرِ مردی  را می گذارد و  می رود.  یا در میانه، همه چیز  و در ابتدای اجرا 
یفای نقش ها ی متفاوت آرزوی  یاد می آورم که دیدِن توانمندی هایش در ا به 
بازیگری محبوب ِ دل ها و ماندگارِ ذهن ها  بود؛ اما هیچ گاه در  ما دانشجویان 
روی آورد، هرگز اثری جاودانه هم چون آثار استاد  به کارگردانی  با آن که  نشد. 

به  و ... خلق نکرد. گاه گداری می بینمش که  و خرسوی  رفیعی  و  یان  سمندر
دیگران نازسا می گوید که بازیگر  و کارگردان و مدرس نیستند. 

انجام می دهد،  را  کارش  تمرکز،  و  با مطالعه  بی حاشیه،  یکی،  میان،  این  در 
و  تفسیر  می کند،  دقت  کارگردانش  تحلیِل  و  خواسته ها  به  تمرین  هنگاِم 
و احرتام  و نظم،  را ارائه می دهد، در نهایت وقت شناسی  پیشنهاداِت خودش 
و  یادداشت می کند  به خالقیت می زند،  بازیگراِن مقابل دست  و  به همکاران 
روزنامه ها و  را در  یِت  مهر و ادب کارِ همکارانش  یادداشت می نویسد. در نها
مجالت نقد می کند، نقاط قوت و ضعِف   آنان را بازگو می کند، و تالش می کند 

یبا جلوه کند.  تا جهاِن اطرافش ز

از استادانش در »گروه تئاتر آناهیتا« با احرتام و عشق یاد می کند، و ابایی ندارد 
برای  او  او آموخته اند.  به  را  تئاتر  روی صحنه ی  بر  رفنت  راه  بگوید آن ها  که 
بازیگری وسیله ای است برای کشف و شهود:  »بازیگری« به دنیا نیامده، بلکه 
و  به ظلم ها  زباِن هرن نسبت  با  را درک کند،  بشناسد، هستی  را  این که خود 
پلشتی های این جهان اعرتاض کند، و به چشماِن خسته ی تماشاگرانش مهر و 

به لب های پژمرده ی آنان لبخند هدیه کند.

بازیگر ما چه بر صحنه و چه در برابر دوربین های سینما و  آن چه در کارِ آقای 
تلویزیون جلوه گری می کند، تنوع نقش هاست. برای او کوتاهی یا بلندی نقش، 
یا معارص بودن تفاوتی  یا روستایی بودن، تاریخی  یا مثبت بودن، شهری  منفی 
نمی کند. او پس از مطالعه و پذیرش یک نقش با دفرتچه  ی یادداشتی که دارد 
سفرش را آغاز می کند: می پرسد و از پرسش های ساده خسته نمی شود. برای 
کاراکرتی که بازی می کند دست به طراحی می زند، برای بدن و بیان و میمیِک  
را می ُکشد تا  آن اتود می زند؛ در خودش دست به قربانی کردن می زند، کسی 
کسی دیگر متولد شود، و این چنین هربار ققنوس وار بر خاکسرتِ خویش حیاتی 

تازه را آغاز می کند: ایشان عالی جناب »کاظم هژیرآزاد« هستند.

یسته است را ز برای مردی که عاشقی 

For a man who has lived a lover

Maybe a thousand years ago, Maybe a hundred years, 
And maybe just yesterday,
On the beautiful stage of Vahdat Hall, while performing 
the play " Seabird" by Antoine Chekhov, directed by Akbar 
Zanjanpour, I came across an actor who was different from 
the others. I was fascinated by vocal games, powerful 
laughter and influential expression along with his physical 
flexibility and senses. I did not know his name, but in 
other plays that I saw him, with the same sobriety, without 
overworking and selling pride, he reigned comfortably on 
the stage.
Now that many years have passed since our friendship, I 
wonder why this actor, not only does not back down, but 
his quality, creativity and attractive and capable presence 
are increasing day by day?
I remember many great male and female actors who had no 
doubt in their ability and glory on the stage, but something 
sidelined them and they forgot: self-aggrandizement and 
pride!
I remember an actress who insisted that her clothes and 
jewelry be designed and produced according to her wishes. 
During the play, she unnecessarily separated herself from 
the other actors and said in parts of the dialogue scene 
that he had no logic, but in her opinion, everyone only saw 
her; Now I see her waiting for a role offer; If, after years 
of unemployment, she takes a role in a play for private 
theaters, she again starts a riot because of incompatibility 
with the group or where her name is on the poster, and 
leaves everything at the beginning or in the middle of the 
performance.
I remember an actor whose dreaming as a student was to 
see his abilities in different roles; But he never became a 
beloved actor of hearts and minds. Although he turned to 

directing, he never created a lasting work like the works of 
Professor Samandarian, Rafiei, Khosravi and... Sometimes I 
see him insulting others that they are not actors, directors 
or teachers.
In the meantime, one does his work unabashedly, by 
studying and concentrating, paying attention to his 
director's wishes and analysis while rehearsing, giving his 
own interpretation and suggestions, and finally punctuation 
and discipline, and respect for colleagues and other actors, 
creates creativity, rites notes. He politely critiques the work 
of his colleagues in newspapers and magazines, recounts 
their strengths and weaknesses, and strives to make the 
world around him beautiful.
He remembers his teachers in the Anahita Theater Group 
with respect and love, and does not hesitate to say that 
they taught him to walk on the stage. He was not born for 
"acting," but acting is a means of discovery and intuition: 
to know oneself, to understand existence, to protest in the 
language of art against the oppression and vulgarity of this 
world, and to love the weary eyes of its spectators, and 
give a smile to their withered lips.
What stands out in our actor's work, both on stage and 
in front of cinema and television cameras, is the variety of 
roles. It does not matter to him whether the role is short 
or long, negative or positive, urban or rural, historical or 
contemporary. After studying and accepting a role, he 
begins his journey with a notebook: he asks and does not 
tire of simple questions.
He designs for the character he plays, etudes for the body 
and its expression and mimicry; He sacrifices himself, kills 
someone so that someone else is born, and so each time 
the phoenix rides on his ashes begins a new life:
He is His Excellency "Kazem Hajirazad". 

Hamid Reza Naeimi  -  Playwright, director, actor and theater teacher

یگر و مدرس تئاتر حمیدرضا نعیمی - درام نویس، کارگردان، باز

 کاظم کاظم
 هژیرآزاد هژیرآزاد

Kazem Hazhir Azad
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زن های محله  یعنی سال 1334 شمسی خورشیدی   شصت و شش سال پیش 
حاجی یوسف یزد از تولد فرزند حسن  آقای دندانساز تجربی به هم می گفتند که 
نامش را محمدرضا گذاشتند.  نیمه های شعبان آن سال ها اوج هرن نمایی بچه های 
محله بود و محمدرضا از همان کودکی شیفته هرن نمایش شد آنچنان که از هفت 

سالگی خود یک بازی ساز شیرین سخن نمایش های نیمه شعبانی بود. 

تئاترش  که  غربی اش  سیاق  و  سبک  به  نمایش  صحنه  در  حضورش  اولین 
برای نورپردازی دارد سال  و پرژکتوری  و ساختمانی  می نامیم و سن و صحنه 
1347 شمسی است با نویسندگی و کارگردانی نمایشی به نام پلیس  که از آن 

ورود تا کنون 53 سال می گذرد. 

مراکز   به  تهران  از  نمایشی  هرنهای  کارشناسان  که  زمانیست    1349 سال 
خانه  در  پدر  تشویق  با  نوجوان  محمدرضای  و  می شوند  اعزام  شهرستان ها 
یان؛ علی تاجر مشایی؛ حسین  و در کالس درس آقا نمایش حضور می یافت 
پور؛ حمید  تقی  آتش  عازمی خواه؛ مرحوم محمودجوهری؛ خرسو شایسته؛ 
بازیگر شاغل   با پست سازمانی  و پس از انقالب  که  مظفری تلمذ می نمود 
و  پر  و همراهی  یزد هستند  همکاری   ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ 
پیمانشان با مرحوم استاد هاشم ارکان بر صحنه های هرن نمایش ستودنیست. 

در کارنامه هرنی  استاد محمدرضا شجریان می توان  تلخیص و مجملی را برشمرد.

بیش از 50 نمایش صحنه ای منجمله: از پا نیفتاده ها؛ خانه  الف:  کارگردانی 
برابر چشم؛ قلعه آخولقه؛ انتحار؛  روشنی؛ پاانداز؛ کله سفید؛ سوباتا؛ چشم در 
خرس؛ وصلت اجباری؛ سوء ظن؛ چراغ آب آئینه و....  ب: بازیگری بیش از یکصد 
روزی که  ج: چهره پردازی فیلم و رسیال های تلویزیونی: پروازتحفه،  نمایش؛  
یک اتفاق ساده؛ حاکم  و رسیال های  را دگرگون کرد؛ کمد؛ تن پوش؛  زندگیم 
یز متعدد در جشنواره های  و.... د: اخذ جوا و تئاتر تلویزیونی "دام"  و قصاب؛  

کشوری  که می توان به:   

یزه   مقام اول بازیگری؛ جشنواره تئاتر کرمان؛ نمایش مکتبخانه؛ سال 1354؛  جا

مرزداران؛ سال 1364؛  ؛نمایش  فجر  تئاتر  چهارمین جشنواره  بازیگری  سوم 
مقام دوم کارگردانی در  جشنواره منطقه ای خراسان رضوی؛ نمایش انتحار؛  
نمایش  اصفهان؛  منطقه ای  جشنواره  پردازی  چهره  اول  مقام  1365؛  سال 
بازیگری جشنواره تئاتر منطقه ای ؛  اصفهان؛  پهلوانان؛ سال 1368؛ مقام اول 
نمایش حکیم نتیجه الحکما ؛سال1369و....؛ مقام دوم کارگردانی  در جشنواره 
بازیگری  اول  مقام  1371؛  سال  آئینه  ؛  آب  ؛  چراغ  ؛نمایش  تربیز  منطقه ای 
جشنواره تئاتر منطقه ای استان فارس؛  نمایش اتاق شماره 13؛ سال 1375؛ 
یزه  بهرتین چهره پردازی از مراکز صدا و سیمای استان های کشور  مقام اول جا

رسیال تلویزیونی  حاکم و قصاب ؛ شیراز سال 1376 .....

هـ : بازی در صدها نمایش رادیویی و: داوری جشنواره های استانی کهگیلویه و 
بویراحمد سال 1371؛ و استان گیالن؛ سال 1374 

و  با صدا  بر  همکاری مستمر  استاد محمدرضا شجریان هم اکنون  افزون 
یزد  و مدرس  یزد ؛  مسئول کمیته فرهنگی هیأت کشتی استان  سیمای مرکز 

کالس های آموزشگاه های هرنی می باشند. 

ایشان  از  که  به چهار دهه می رسد  استاد محمدرضا شجریان  با  دوستی ام 
باید  بسیار آموختم ؛ آموختم که تئاتر وادی عشق است و عاشق می خواهد و 
که راه و رسم شیدایی  دانست همچون خودش که به مانند عاشقی در کویر در 

پی نام و نان نیست که اگر می بود....

بگذریم ؛ اسـتاد شـجریان هرنمند تئاتر همیشـه این مهم را یادآور اسـت که هم 
بـه هرنآمـوران  یـد  با را  یـت  بـود و هـم  اسـتاد ؛ چـرا کـه آموختـه ها یـد شـاگرد  با
و  یـد کاوش  با و در همـان حـال  بیامـوزی  و عاشـقان آتشـین هـرن  و نوقلمـان 
کنکاش نمایی؛  بیاموزی و بیاموزی ... و اگر فکر کردی و باورت شـد که اسـتادی 
و تـه خطـی؛  سـخت در اشـتباهی کـه  هـر هرنمنـدی فقـط پاروزنـان اندکـی از 
یـای هـرن  را هـر زمـان بنگـرد بـی انتهاسـت و همیشـه  سـاحل دور می شـود و در

سـاری و جـاری!!! 

به نام هستی بخش

" عاشقی در کویر"

In the Name of God

"Being in love in the desert"

Sixty-six years ago, in 1955, the women of Haji Yousef 
neighborhoo of Yazd told each other about the birth of. 
Hassan's son, an experimental dentist, and named him 
Mohammad Reza.Mid-Sha'ban in those years was the 
peak of performance for the children of the neighborhood 
and Mohammad Reza has been fascinated by the art of 
drama since he was a child, so that from the age of seven, 
he was a sweet playmaker in the plays of mid-Shaban.
His first appearance on the stage, in his western style 
and context, which we call theater, and he has a stage, 
a building and a projector for lighting, is in 1968, with a 
writer and director, a play called Police, which 53 years 
have passed since his arrival.
In 1970, performing arts experts were sent from Tehran 
to the city centers, and Mohammad Reza, with the 
encouragement of his father, came to the Theater House 
and in the men's classroom; Ali Tajer Mashai; Hossein 
Azemikhah; The deceased Mahmoud Johari; Khosrow 
Shayesteh; Atash Taghipour; Hamid Mozaf-fari was a student 
and after the revolution, who is an actor working for the 
General Directorate of Islamic Culture and Guidance in Yazd 
with an organizational position, his full cooperation with the 
deceased Professor Hashem Arkan on the performing arts 
scenes is commendable.
In the artistic career of Professor Mohammad Reza Shajarian, 
we can enumerate a summary.
A: Directing more than 50 stage plays, including: Not 
Exhausted; Bright House; Pa Andaz; White Head; Subata; 
Eye to Eye; Castle of Akholqeh; Suicide; Bear; Compulsory 
connection; Suspicion; Mirror water lamp and .... B: Acting 
in more than one hundred plays; C: Face painting of movies 
and TV series: Gift flight, The Day that Changed My Life; the 
closet; Clothing; And serials of a simple event; Ruler and 
butcher; And "Trap" TV theater and...  D: Receive numerous 
awards at national festivals, for example:First place in acting; 

Kerman Theater Festival; School Show; Year 1975; Third 
Acting Award of the 4th FADJR Theater Festival; Marzdaran 
Performance; Year 1985; Second place for directing in 
Khorasan Razavi Regional Festival; Suicide show; Year 1986; 
First place in Isfahan Regional Festival; Show heroes; Year 
1989; First place in the regional theater festival; Esfahan; The 
play of the wise, the result of the wise; the year 1990 and 
....; Second place for directing in Tabriz Regional Festival; 
Lamp; Water; Mirror show; Year 1992; irst place for acting in 
Fars Province Regional Theater Festival; Show Room No. 13; 
Year 1996; First place in the award for the best face painting 
from Broadcasting centers of the provinces of the country, 
the TV Ruler and butcher; Shiraz, in 1997...
E: Play in hundreds of radio shows F: Judging of Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad Provincial Festivals in 1992; And Gilan 
province; Year 1995 
Professor Mohammad Reza Shajarian, now in addition to 
continuous cooperation with the Central Broadcasting of Yazd; 
He is in charge of the cultural commit-tee of the Yazd Province 
Wrestling Board and is a teacher in the classes of art schools.
My friendship with Professor Mohammad Reza Shajarian 
goes back to four decades, from which I learned a lot; I 
learned that theater is the way of love and the lover wants 
and should know the way and tradition of mania like 
himself, who, like a lover in the desert, does not seek name 
and bread as if he were...
let's move on; Professor Shajarian, a theater artist, always 
reminds us that it is necessary to be both a student and 
a teacher; Because you have to teach what you have 
learned to art students and ardent art lovers, and at the 
same time you have to explore; Learn and learn... And if 
you thought and believed that you are a master; You are 
wrong because every artist is only a little bit away from the 
shore and the sea of art is endless every time he looks at it 
and it is always flowing!!!

I ask God for success - The twenty seventh of January, Two thousand and twenty-two
Yazd; Mohammad Reza Amirkhani

 و من هللا التوفیق - سوم دی ماه یک هزار و چهار صد شمسی

یزد؛ محمدرضا امیرخانی 

محمدرضامحمدرضا
شجریانشجریان

Mohammad Reza Shajarian
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بنام خداوند جان و خرد

یران نام آشناست، بازیگری با قدمت  در گسرته ی تئاتر سیستان و بلوچستان استاد علی اصغر انصاف جو برای ا

50 سال کار هرنی از دوره ی دانش آموزی تاکنون که موی سپید کرده است،عرصه و صحنه هرن نمایش همواره 

برای علی اصغر انصاف جو مقدس بوده و او همیشه خود را در برابر این تقدس و پاکی مسئول دانسته است، 

و  رشد  برای  بودند می دانند که او  با علی اصغر انصاف جو همراه  یقین کسانی که در نمایش ها  به  و  قطعا  

ایشان در امور  از حد  بیش  ارزشی قائل است، تعهد  و چه  زحمتی کشیده  از خود چه  پیرشفت نسل پس 

برخاسته است،  به هرن  یمان  ا از  تعهد رسچشمه اش  این  و  وصف است  غیر قابل  و  به فرد  اخالقی منحرص 

و  واضح  بازیگری شده است،اما  گوناگون  مقام های  به کسب  موفق  مختلف  در جشنواره های  انصاف جو  

مربهن است که اذعان شود اگر کسی در بازیگری امروز استان سیستان و بلوچستان به نقطه ی قابل توجهی 

رسیده است بی تاثیر از آموزش های این استاد گرانسنگ و دگراندیش نبوده است، امید که هماره بدرخشد و با 

ید. تالش بی وقفه ی خود همچنان به عزت صحنه بیفزا

سید ابوالفضل هاشمی

In the Name of God

In the field of Sistan and Balouchestan theater, Professor Ali Asghar Ensafjoo is 
a well-known name for Iran. An actor with 50 years of artistic activity ever since 
he was a student until now he has gray-headedness, Arena and theater stage 
has always been sacred for Ali Asghar Insafjoo and he has always considered 
himself responsible for this holiness and purity. Definitely, those who have 
accompanied Ali Asghar Insafjoo in plays they know how much he tried for 
the growth and development of the next generation and how valuable is to 
him. His excessive commitment in moral matters is unique and indescribable 
and this commitment stems from faith in art. Ensafjo has succeeded to 
earned Various acting awards At various festivals. But it is clear that it must be 
acknowledged, Today, if anyone has reached a significant position in acting in 
Sistan and Baluchestan province, It has not been unaffected by the teachings 
of this precious and dissident master. I hope he always shines and continues to 
add dignity to the stage with his tireless efforts.

Seyyed Abolfazl Hashemi

علی اصغرعلی اصغر
انصاف جوانصاف جو

Ali Asghar Ensafjoo
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یا، هرنمندان شایسته ای دارد که برای  خطه خیال انگیز گیالن با جنگل و باران و در
زیادی دارند. »بهمن صادق حسنی« مرد دوست داشتنی تئاتر  اهالی تئاتر احرتام 
راه طی  ین  را عاشقانه در ا را خانواده تئاتر خوب می شناسند. او عمر خود  یران  ا
ین  کرده و حاال تجربه و حضورش تکیه گاه آرامش و حضور است. نوشنت درباره ا
را می شناسم کار ساده ای نیست.  زیادی است او  برای من که سال های  هرنمند 
و این دوست ما حضورش مایه  بهمن« صدا می زنن  را »عمو  بچه های تئاتر او 
یعنی  آرامش است. تئاتر هرنی جمعی است که در گروه و کار جمعی عمو بودن 

مهر و دوستی.

تا به این لحظه که دست به قلم شدم که درباره این مرد نازنین با ظاهری ساده 
و دل پاک و زبان و لهجه شیرین گیلکی بنویسم تصور می کردم شناخت و تجسم 
ید کار راحتی باشد. اما حاال که می خواهم  و رشح و توصیف عمو بهمن نازنین با
درباره  این رفیق دوست داشتنی بنویسم ناگهان پر از سکوت درباره شخصیت این 

مرد شدم!

سکوت و احرتام برای مردی که عاشق است. 

یه انسان های  عمو بهمن عزیز وجودش برای همه ما یعنی آرامش. گاهی ما در سا
نیک حضور و ارزش آن ها را آنچنان که باید درک نمی کنیم.

با عشق و عالقه تئاتر  بازیگر و کارگردان پرتالش، سال ها  »بهمن صادق حسنی« 
کار کرده است. نمایش هایی را بازی و یا کارگردانی و اجرا کرده و حاال  با حضور و 
یگاه پیشکسوت و بزرگ را در این عرصه دارد. بیشرت کار او در هرن آئینی  آثارش جا
و بومی و تئاتر خیابانی شکل گرفته و از آغازگران این گونه نمایشی بوده که امروز 
برای ما به هرنی آشنا تبدیل شده است. روزگاری که رضورت بود با گروه نمایشی 
خود در میان توده مردم در خیابان و میدان و یا حتی روستاهای دور نمایش اجرا 
کرد تا تئاتر خیابانی را معرفی کند. با جستار در فرهنگ و سنت و آئین، نمایش هایی 
را به زبان و شیوه بومی تولید و اجرا کرد. وقتی پای حرف ها و خاطرات او باشی 
انگار بیشرت از عمر خود برای کارش زحمت کشیده است. در عامل هرن عاشقی زمان 

و تاریخ را بی معنی می کند! 

عمو بهمن جدا از هرنش و خصلت رفتاری خاص خود که مردی مهربان و صادق 
با یک ویژگی دیگر هم شناخته می شود. چندین سال است  است برای اهل تئاتر 
رونق تئاتر و حضور مشتاقان و عالقه مندان این رشته میدان دار شده است.  برای 
جشنواره برگزاری می کند و یا با قبول مسئولیت چندین ساله انجمن و گروه و یا 
صنف هرنمندان سعی کرده وظیفه خود را برای گسرتش هرن تئاتر ادا کند. خصلت 
با قبول  به عمو بهمن داده تا  را  با حوصله و صبوری این خاصیت  فردی او توام 
یاد سنگ صبور هرنمندان باشد. عمو بهمن کسی است که میتوان به او  دشواری ز
اطمینان داشت و راحت و آسوده با او درددل کرد. سینه او پر از حرف های کسانی 
است که عموجان از ما شنیده تا حاال وجودش برای ما پر از احرتام و عزت باشد. 
این حس او تکیه گاه آرامش شده تا خیلی از ما شیفته حضورش باشیم. وجود او 

مثل جنگل و باران است. قطره های روشن شور و شوق!... 

هر بار که عمو بهمن را  می بینم حرف های ما درباره تئاتر است. گویی با حرف زدن 
درباره این هرن آرام می شود. از رفتار او حرست و افسوس را درک نمی کنم!... فکر 
بودن  یعنی قانع  به آنچه خواسته رسیده است. این خصلت او  زندگی  می کند در 
به آنچه خواسته و توانسته خصلت مردمان بزرگ است!... تکرب و غرور در وجودش 
ید آرزوی همیشه او کاری باشد که باید در حق دیگران انجام  خاموش شده و شا
ین رفتار و اندیشه آنهایی است که به هرن خو می گیرند و انسانیت را دنبال  دهد. ا
می کنند. بارها از خودم سوال کرده ام ما برای چه هرن کار می کنیم؟!... وجود عمو 
بهمن برای من این سوال را معنی کرده است. کار هرنمند مثل سوخنت شمع است 

که دیگران از وجودش نور می گیرند و این شمع است که آب می شود.

بهانه  به  و فعالیت »بهمن صادق حسنی«  ینک که فرصت شده تا از خدمات  ا
چهلمین جشنواره بین املللی تئاتر فجر تقدیر شود در ستایش این مرد هرن بهرتین 

نوشته من تجسم مردی است که می خواهد باران باشد.   

مردی که می خواهد باران باشد.

مردی که می خواهد باران باشد!

The man who wants to be rain!

The imaginative region of Gilan, with its forests, rain and sea, 
has worthy artists who are highly respected by the theater 
people. "Bahman Sadegh Hassani", the beloved man of 
Iranian theater, is well known by theaters. He has spent his 
life in love with the theater, and now his experience and 
presence are a pillar of peace and presence. Writing about 
this artist is not an easy task for me, who has known him for 
many years. The theaters call him "Uncle Bahman" and this 
friend of ours, his presence is a source of comfort. Theater 
is a collective art, and in a group and collective work, being 
an uncle means love and friendship.
Until the moment I started writing about this cute man 
with a simple appearance, a pure heart, and a sweet Gilaki 
language and accent, I thought that knowing, embodying, 
describing lovely Uncle Bahman should be an easy task. 
But now that I want to write about this lovely friend, I am 
suddenly filled with silence about this man's character!
Silence and respect for the man who is in love. 
Dear Uncle Bahman, his existence means peace for all of 
us. Sometimes we do not understand the presence and 
value of good people as we should.
Bahman Sadegh Hassani, a hard-working actor and 
director, has worked with the love of theater for many 
years. He has acted, directed and performed plays, and 
now, with his presence and works, he has a pioneering 
and great position in this field. Most of his work has been 
formed in ritual and indigenous art and street theater, 
and he was one of the initiators of this kind of play, which 
has become a familiar art for us today. Once necessary, 
he performed with his troupe among the masses in the 
streets and squares or even in remote villages to introduce 
street theater. Researching culture, tradition and religion, 
he produced and performed plays in the local language 
and style. When you follow his words and memories, it is 
as if he has worked hard for his work more than his life. 

In the art world, being in love, makes time and history 
meaningless!
Uncle Bahman, apart from his art and his special behavioral 
character, who is a kind and honest man, is known to the 
theater people with another characteristic. He has been 
working for several years to promote the theater of the 
presence of enthusiasts in this field. Holds a festival or, by 
accepting the responsibility of a multi-year association, 
artist group or class, has tried to fulfill its duty to promote 
the art of theater. His personal character, combined with 
patience and perseverance, has given this quality to Uncle 
Bahman to be the patient stone of artists by accepting the 
great difficulty. Uncle Bahman is someone who can be 
easily trusted and talked to. Uncle's chest is full of words 
that he has heard, so far his existence is full of respect and 
dignity for us. This feeling has become a fulcrum for many 
of us to be fascinated by his presence. His existence is like 
a forest and rain. Bright drops of enthusiasm!...
Every time I see Uncle Bahman, we talk about theater. It is 
as if he calms down by talking about this art. There is no 
regret in his behavior!... He thinks he has achieved what he 
wants in life. This characteristic of his means being satisfied 
with what he wanted and was able to be the characteristic 
of great people! ... Arrogance and pride are extinguished 
in him and maybe he always wants to do what he has to do 
for others. This is the behavior and thought of those who 
get used to art and pursue humanity. I have asked myself 
many times why we work in art?! ... The existence of Uncle 
Bahman has meant this question to me. The work of the 
artist is like burning a candle from which others receive 
light, and it is the candle that melts.
Now that there is an opportunity to appreciate the services 
and activities of "Bahman Sadegh Hassani" under the 
pretext of the 40th FADJR International Theater Festival, in 
praising this man of art, my best writing is the embodiment 
of a man who wants to be rain.

Shahram Karami

شهرام کرمی

محمد علیمحمد علی  )بهمن()بهمن(
صادق حسنیصادق حسنی

Mohammad Ali (Bahman)  
Sadegh Hasani
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Stage Theater
(Grand Competition)

احتماالت 

او دو 

آلنده نازنین 

آنتیگونه آخرین سامورایی 

باباآدم 

بانوی محبوب من 

بروخا 

بعد از افتادن 

بعضیهارو باید دورادور دوست داشت 

بک تو بلک 

پچپچه های پشت خط نربد 

پروانه الجزایری 

تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 

تصویر مصور مظفری 

خاک سفید 

داستان باغ وحش 

درخشش صبحگاهی سیاره ی ناهید 

زندگی سگ مرده 

ژپتو 

ساخنت 

سال خورده گی 

سایر بازماندگان 

سگک 

سویینی تاد 

غالمرضا لبخندی 

 قند خون 

کل 

  مرثیه ای در قتل ژولیوس زسار 
 و چند مرغ از سیمرغ

هملتک 

ر بیژنی 
ُ
همل

نمایش  های  
صحنه ای
)مسابقه بزرگ(



Selection
Board

هیأت انتخاب

افشین خورشید باخرتی / 1345، کرمانشاه

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی / دانشکده سینما تئاتر

کارگردانی / دانشگاه تهران- دانشکده هرنهای زیبا

آژاکس،  خوابیم،  همه  وقتی  گیالس،  طعم  بازیگر 
افسانه فردا، خواب آهسته مرگ، مالقات و ...، مدرس 
کاربردی  علمی  تئاتر،  سینما  سوره،  آزاد،  دانشگاه های 

و...، منتقد

یه محمد مهدی خاتمی / 1348، تربت حیدر

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

زاد اسالمی- علوم و تحقیقات دانشگاه آ

یشنامه نویس و کارگردان تئاتر، عضو پیوسته  یگر، نما باز
یاد  فر مرا  ر:  آثا تئاتر.  خانه  یشنامه نویسان  نما کانون 
می خواند،  جهان  مرغ  دورترین  حرم،  شب های  کن، 
مهتابی، مجنون، سهرابی دیگر، شب، گالیه، به آسمان 
بیست  روزگاران، عطسه  نگاه کن، شما نگران نباشید، 

و یک دسامرب  و ...

زرگر / 1344، تهران شهرام 

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

یبا و دانشگاه هرن ز دانشکده هرنهای 

یــران در دهــه 70، عضــو هیــأت علمــی  یگــر ســینمای ا ز با
از 35 عنــوان  بیــش  از 1383، مرتجــم  دانشــگاه هــرن 
یشــنامه و فیلمنامــه، داور ادوار مختلــف جشــنواره  نما

ــران و ... ی ــر دانشــگاهیان ا ــر فجــر، تئات تئات

متون  نمایشی،  متون  ادبیات،  تاریخ  دروس  مدرس 
کهن، اسطوره شناسی، تاریخ نمایش، فرهنگ عامه و ...

مهرداد رایانی مخصوص / 1349، تهران

دکرتی مطالعات تئاتر / دانشگاه منچسرت

چاپ 24 عنوان کتاب )نمایشنامه و آثار نظری(، نگارش 
 47 نگارش  و  نمایش   18 کارگردانی  نمایشنامه،   25
مقاله   پژوهشی و ده ها نقد و یادداشت در رسانه های 
مرکز  انتشارات  و  پژوهش  دفرت  مدیریت  جمعی، 
تئاترشهر، مسئول  ریاست مجموعه   نمایشی،  هرنهای 

تله تئاترهای شبکه  چهار سیما و ...

Afshin Khorshid Bakhtari
B. 1966, Kermanshah
MA in Dramatic Literature from University of 
Art- Cinema & Theater Faculty
Directing from Tehran University- Collage of 
Fine Arts

Acting in The taste of cherries, When we all 
sleep, Ajax, The legend of tomorrow, The 
slow sleep of death, Meeting and..., Lecturer 
of Islamic Azad University, Soore University, 
cinema & theater Faculty, University of applied 
sciences and…, critic

Ali Izadi \ B. 1969
PhD in Philosophical Anthropology
Philosophy of Culture with a focus on Cinema 
and Theater from the Russian Ministry of 
Education and Federal Sciences and the Tajik 
Academy of Sciences

Director of Design and Program, Director of 
Deployment of Drama Groups, Director of 
the Demonstration Literature Foundation and 
Secretary of the First National Playwriting 
Festival in the General Directorate of Performing 
Arts, Author of more than 25 articles and books 
in the field of cinema, theater and...

Sanaz Bayan \ B. 1983, Tehran
BA in Dramatic Literature
from Art & Architecture Faculty

Writing and directing: Intentionally, Romantically, 
Murderously, Pinkish Blue, Nightmares, Writing 
Hotels, Shelter and…
She has also worked in the fields of short story 
writing, translation and writing, and holding 
workshops in Iran and Europe.

یزدی / 1348 علی ا

دکرتای آنرتوپولوژی فلسفی / فلسفه فرهنگ با گرایش 
سینما و تئاتر از وزارت معارف و علوم فدراتیو روسیه و 

آکادمی علوم تاجیکستان

ر گروه های نمایشی،  مدیر طرح و برنامه، مدیر استقرا
مدیر بنیاد ادبیات نمایشی و دبیر اولین جشنواره ملی 
یشنامه نویسی کشور در اداره کل هرنهای نمایشی،  نما
مولف بیش از 25 مقاله و کتاب سینمایی و تئاتری و ...

ز بیان /1362، تهران سانا

کارشناسی ادبیات نمایشی / هرن و معماری تهران

بـــی  نویســـندگی و کارگردانـــی عامدانـــه، عاشـــقانه، قاتالنـــه، آ
نویســـندگی  خاموشـــی،  خواب هـــای  صورتـــی،  بـــه  یـــل  ما

و ...  ُهتلی هـــا، ِشـــلرِت 

او در زمینه های نویسندگی داستان کوتاه، ترجمه و تالیف، 
روپا نیز فعالیت  یران و ا و برگزاری کارگاه های آموزشی در ا

داشته است.

Mohammad Mahdi Khatami
B. 1969, Torbat Heydariyeh
MA in Dramatic Literature  from Islamic Azad 
University, Science and Research Branch of 
Tehran

Actor, playwright and theater director, 
member of the Theater House Playwrights 
Association. Works: Shout at me, The nights 
of the Shrine, The farthest chicken in the 
world sings, The moonlight, The insane, 
Another Sohrab, The night, Complaint, Look 
at the sky, You do not worry, The days, The 
sneezing of the twenty-first of December 
and...

Mehrdad Rayani Makhsous \ B. 1970, Tehran
PhD in Art Studies  from Manchester 
University

Publication of 24 book titles (plays and 
theoretical works), writing of 25 plays, 
directing of 18 plays and writing of 47 research 
articles and Several of reviews and notes in 
mass media, management of the Research 
and Publishing Office of the Performing Arts 
Center, director of City Theater, Responsible 
for the Tele-theater of channel 4 of TV and…

Shahram Zargar \ B. 1965, Tehran
MA in Dramatic Literature from Collage of 
Fine Arts & Tehran University of Art

Actor of Iranian cinema in the 70s, member 
of the Scientific Board of the University of Arts 
since 2004; Translator of more than 35 plays 
and screenplays, judge of different periods 
of FADJR Theater Festival, University Theater 
Festival and...
Instructor of literature history, dramatic texts, 
ancient texts, mythology, dramatic history, 
popular culture…

محسن سلیمانی فارسانی / 1348، فارسان

کارشناسی هرنهای نمایشی / دانشگاه تهران 

کارگردانی نمایش های مهتاب بر زمین، جهت فروش، 
ققنوس و ... 

نویسـندگی غـم و شـادی بـر بلنـدا، کاش آدم هـا و ...، 
بازیگـری مـردی در آینـه، شکسـپیر خـون 2003،  غـم و 
شـادی، واگویه هـای مریـم و ...،  فیلـم دوئـل، رسزمیـن 
نجـال  رسگذشـت،  خیـس،  بال هـای  محکومیـن،  کهـن، 

و ...

Mohsen Soleimani Farsani
B. 1969, Farsan
BA in Performing Arts from Tehran University

Directing the play Moonlight on Earth, for 
sale, Phoenix, and…
Author sadness and joy on the high, I wish 
people and..., Acting in plays: A Man in the 
Mirror, Shakespeare Blood 2003, Sadness and 
Happiness, Mary's Sayings and.., Film Duel, 
Ancient Land, Convicts, Wet Wings, Story, 
Najla and...

اکرب صمدی نیا / 1354، شیراز 
کارشناسی ادبیات نمایشی / دانشگاه اراک 

 کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو/ دانشگاه صدا و سیما

نگارش نمایشـنامه های صحنه ای شـب سـوزنبان، عشـق 
کشـون  سـهراب  شـب  هفتـم،  سـده  دار،  طنـاب  پشـت 
و...، نـگارش نمایشـنامه های رادیـویی سـوء تفاهم، تلنگـر، 
انتهـای شـب، بـار کـج، خانـه ما، سـحر، بیکس، شـب تولد، 
رضبـه آخـر، خـرس و...، کارگردانـی نمایش هـای صـداش 
بـال  زیـر  تهـران  پاییـز،  انـار و گنـدم، شـب سـوزنبان،  بـزن 

فرشـتگان، حـس و ...

Akbar Samadinia \ B. 1975, Shiraz
BA in Dramatic Literature - Arak University
MA in Radio Writing, IRIB University

Writing stage plays: Night of the Needle, Love 
Behind the Rope, Seventh Century, Sohrab 
Killing Night and..., Writing radio plays: 
Misunderstanding, Flip, End of night, Crooked 
load, Our house, Dawn, Beaks, Birthday night, 
Last blow, Bear and..., Directing the play: Call 
It Pomegranate and Wheat, Needle Night, 
Autumn, Tehran Under the Wings of Angels, 
Sense and…

علی عسکر علیزاده مقدم  / 1340، آبادان

کارشناسی هرنهای نمایشی/ دانشکده هرنهای زیبا

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تربیت مدرس

دکرتی پژوهش هرن / دانشگاه هرن اصفهان

ـــأت علمـــی دانشـــکده هرنومعمـــاری دانشـــگاه  عضـــو هی
زابـــل، مدیـــر گـــروه هرنهـــای نمایشـــی، بازخـــوان و بازبیـــن 
بین املللـــی  جشـــنواره  دفاع مقـــدس،  جشـــنواره های 
دانشـــجویی، جشـــنواره های اســـتانی فجـــر و داور مرحلـــه 

عملـــی دوره کارشناســـی کنکـــور رسارسی

Ali Askar Alizadeh Moghadam
B. 1961, Abadan
BA in Performing Arts- Collage of Fine Arts
MA in Directing- Tarbiat Modares University
PhD in Art Research- Isfahan University of Art

Member of the scientific board of Art & 
Architecture Faculty of Zabol University, 
Director of the Department of Performing 
Arts, recitation and review of Holy defense 
festivals, International student festival, FADJR 
provincial festivals and referee of the practical 
stage of the undergraduate course of the 
national entrance examination
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علی فرحناک / 1352، قم

کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس

قم،ریاست  در  تئاتر  استانی  جشنواره  دوره  شش  دبیر 
انجمـــن هرنهای نمایشی استـــان قم، تــــدریس هرنهای 
تربیـــــــــت معلم و   نمایشـــــــی در هرنستــــــــان ها- مراکــز 
دانشگاه های استان قم، کارگردانی بیش از 40 نمایش، 
بازیگری در بیش از 70 نمایش، بازیگری در بیش از 40 فیلم 

کوتاه- سینمایی- تله فیلم- رسیال و تله تئاتر و ...

هوشنگ هیهاوند / 1338، مسجدسلیمان 
کارشناسی بازیگری کارگردانی/ دانشکده هرنهای زیبا 

کارشناسی ارشد بازیگری کارگردانی
دانشگاه تربیت مدرس

نــه"  گفــت  آنکــه  آری  گفــت  نمایش"آنکــه  در  بــازی 
نســیم  "علــی  کارگردانــی  بــه  برشــت"  "برتولــت  نوشــته 
عربستانی"؛مســجد ســلیمان، تاالر طالقانی؛ 1352، بازی 
در نمایــش "بام هــا و زیــر بام هــا" نوشــته "غالمحســین 
ســاعدی" بــه کارگردانی"هوشــنگ هیهاونــد"؛ تــاالر امــور 

تربیتــی؛ 1353  و ...

اتابک نادری  / 1349، اردبیل 

کارشناسی بازیگری / کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 

دانشگاه آزاد اسالمی 

هالـدون  نشـان  داری  کشـور،  هـرنی  یـک  نشـان  دارای 
عالـی  نشـان  دارای   ،2016 قزاقسـتان  تورکسـوی،  تانـر 
فرهنگـی اسـتان اردبیـل، رشوع فعالیـت بازیگـری در تئاتر 
دانش آمـوزی از سـال 1364،  رشوع کار حرفـه ای 1373 
بـا رسیـال در پنـاه تـو، مـورخ تئاتـر اردبیـل، مولـف کتـاب 
سـیر نمایـش در اردبیـل، چندیـن مقالـه پژوهشـی و ...

جهانشیر یاراحمدی / 1352، بندر گناوه 

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی / دانشگاه آزاد بوشهر 

بازیگر و پژوهشگر تئاتر، مدیر تئاتر خاک بوشهر

بازی در بیش از ســی اثر نمایشــی از جمله اشــک وجنون،  
تابســتانه، هــزار تــوی هــزار، آژدهــاک، مجلــس قربانــی 
ســنمار، مگــه مــا آدم نیســتیم، دریامــرد، هشــتمین ســفر 
ســندباد، هفتمیــن وادی، آرمــاگادون، گربه ومــوش، و ...

شیوا مسعودی / 1353، تهران

دکرتای تئاتر / دانشگاه تهران

مدرس، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد- گروه هرنهای 
 نمایشی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر مولف و مرتجم

Ali Farahnak \ B. 1973, Qom
BA & MA in Dramatic Literature
from Tehran University & Tarbiat Modares 
University

Secretary of the 6 periods of provincial theater 
festivals in Qom, Head of the Performing 
Arts Association of Qom Province, teaching 
performing arts in art schools, teacher 
training centers and universities of Qom 
Province, directing more than 40 plays, 
acting in more than 70 plays, acting in more 
than 40 short films, movies, telefilms, serials 
and tele-theaters and…

Shiva Masoudi \ B. 1974, Tehran
PhD in Theater
from Tehran University

Lecturer, Member of the scientific board 
of Islamic Azad University, Department 
of Performing Arts- Theater Director, 
Researcher, Author and Translator

Houshang Heyhavand 
B. 1959, Masjed Soleyman
BA in Acting & Directing- Collage of Fine Arts 
MA in Acting & Directing- Tarbiat Modares 
University

Acting in play "The one who said yes, the 
one who said no" Written by Bertolt Brecht 
& Directed by Ali Nasim Arabestani; Masjed 
Soleiyman, Taleghani Hall; 1973,Acting in play 
" Roofs and under roofs" written by Gholam 
Hossein Saedi and directed by Houshang 
Heyhavand; Educational Affairs Hall; 1974 and...

Atabak Naderi \ B. 1970, Ardabil
BA in Acting \ MA in Dramatic Literature
from Islamic Azad University

Has Country First artistic Degree , Has the badge 
of HALDUN TANER, Türksoy, Kazakhstan 2016
Has an Excellent Cultural Emblem of Ardabil 
Province, Started acting in student theater in 
1985, Started a professional career in 1994 by 
playing in the series "In Your Shelter"
Historian of Ardabil Theater, author of the 
book "The course of the play in Ardabil", 
several research articles and ...

Jahanshir Yarahmadi
B. 1973, Bandar Ganaveh
MA in Dramatic Literature from Islamic Azad 
University of Boushehr

Actor and theater researcher, Boushehr 
"Khak Theater" Director
Play in more than thirty plays, including 
Tears and Madness,  Summer, Thousands 
in a Thousand, Dragon, Sanmar Sacrifice 
Assembly, if we are not human, Man of 
the sea, The eighth voyage of Sinbad, The 
seventh valley, Armageddon, The cat and 
mouse and...

سیدوحید فخر موسوی / 1354، تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی / تربیت مدرس تهران

رزشــیابی و نظــارت  ییــس شــورای ا ر یگــر، کارگــردان،  ز با
یــش، معــاون اداره کل آمــوزش و توســعه هــرنی،  بــر نما
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  ســینمایی  هــرنی  معــاون 
در رسیــال  بــازی  اثــر،   12 کارگردانــی  گیــالن،  اســالمی 

و... مزرعــه دوســت داشــتنی، ســیروس مقــدم 

Seyyed Vahid Fakhr Mousavi
B. 1975, Tehran
MA in Directing
from Tarbiat Modares University

Actor, Director, Head of the Evaluation and 
Supervision Council, Deputy Director General of 
Art Education and Development, Deputy Director 
of Cinema Arts of the General Directorate of 
Culture and Islamic Guidance of Gilan; Directing 
12 works, acting in the series"Lovely Farm", Sirous 
Moghadam and...

محمودرضا رحیمی / 1348، مشهد

کارشناسی ارشد / دانشگاه تربیت مدرس 

نشان درجه یک هرنی، دکرتای تخصصی کارگردانی از 
شورای ارزشیابی هرنمندان کشور

کارگردان و بازیگر و پژوهشگر تئاتر، تدریس در دانشگاه 
مولف  کارگردانی،  و  بازیگری  آموزشگاه،گرایش های  و 

کتاب های فنون بازیگری

Mahmoud Reza Rahimi \ B. 1969, Mashhad
Masters from Tarbiat Modares University
First Artistic Degree, Doctorate in Directing 
from  the National Artists Evaluation Council

Director and actor & theater researcher; 
Teaching in universities & educational institutions 
in majors, acting and directing, author of books 
on acting techniques.

محسن بابایی ربیعی / 1359، شیراز

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

دانشکده هرن و معماری

و  آمــوزش  معــاون  بازیگــری،  مــدرس  و  تئاتــر  بازیگــر 
پژوهــش انجمــن تئاتــر انقــالب و دفــاع مقــدس، مشــاور 
هــرنی موسســه رســانه های تصویــری، مدیــر هــرنی 2 
دوره جشــنواره بین املللــی فیلــم یــاس، مدیــر برنامه ریــزی 

... ســی وچهارمین جشــنواره بین املللــی فیلــم فجــر و 

Mohsen Babaei Rabiei \ B. 1980, Shiraz
MA in Dramatic Literature
from Art & Architecture Faculty

Theater actor and acting teacher, Deputy 
Minister of Education and Research of 
the Revolution and Holy Defense Theater 
Association, Artistic Advisor of the Institute of 
Visual Media, Artistic Director of the 2 periods 
of Yas International Film Festival, Planning 
Director of the 34th FADJR International Film 
Festival, etc.

اردشیرصالح پور / 1336، ایذه خوزستان

دکرتای تخصصی پژوهش هرن/ دانشگاه هرن

تالیف 27 جلد کتاب در زمینه های مختلف پژوهش هرن، 
ادبیات نمایشی،  مردم شناسی،  باستان شناختی،  تاریخ، 
تدریس  نمایشنامه. 25 سال  و  داستان  نمایش،  تاریخ 
بین املللی  اتحادیه  رییس  کشور،  هرن  دانشکده های  در 

نمایشگران عروسکی )یونیمای ایران( و ...

Ardeshir Salehpour
B. 1957, Izeh, Khouzestan
PhD in Art Research from University of Art

Author of 27 books in various fields of art 
research, history, archeology, anthropology, 
dramatic literature, history of drama, 
fiction and drama.  25 years of teaching 
in the country's art schools, President of 
the International Puppet Show Association 
(UNIMA Iran) and…

Secretary 
consultants
 in the Selection of 
Guest Works

مشاورین دبیر
در انتخاب آثار میهمان

مهرداد کورش نیا  / 1353 ، تهران

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

دانشگاه هرن و معماری 

ــا ســینمای جــوان،  آغــاز فعالیــت هــرنی از ســال 1376 ب
از  نمایشــی  اثــر  ده  از  بیــش  کارگردانــی  و  نویســندگی 
جملــه نمایــش آخرین نامــه، وی چندیــن اجــرای نمایــش 
جوایــز  دریافــت  کشــور،  از  خــارج  جشــنواره های  در 
متعــدد از جشــنواره های مختلــف از جملــه جایــزه اول 

... نویســندگی از جشــنواره بین املللــی تئاتــر فجــر و 

Mehrdad Kouroshnia \ B. 1974, Tehran
MA in Dramatic Literature
from Art & Architecture Faculty

Beginning of artistic activity in 1997 with young 
cinema, writing and directing more than 10 
plays, including "The latest letter"; He has 
performed several plays in festivals abroad, 
received numerous awards from various 
festivals, including the first prize for writing 
from the Fadjr International Theater Festival 
and…
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 The Selection Board
of the Selected of Provincial
Theater Festivals

هیأت  انتخاب
برگزیدگان جشنواره های تئاتر استان ها

بادان حسن رونده / 1345، آ

یبا ز یگری /  دانشکده هرنهای  باز کارشناسی 

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تربیت مدرس

یـش اسماعیل اسـماعیل نوشـته جمشـید  کارگردانـی نما
خانیـان رشکـت کننـده در پنجمیـن جشـنواره تئاتـر دفـاع 
اجـرای  بازیچـگان  یـش  نما کارگردانـی  مقدس-تهـران، 
عمومی سـال 93-تهران، کارگردانی نمایش تابوت خانه 
خامـوش اجـرای عمومـی تـاالر حافظ-تهـران و ...، مدیـر 

هماهنگـی تئاتـر اسـتان ها اداره کل هرنهـای نمایشـی

حسین پاکدل

1338، اصفهان

مهندسی کشاورزی

دانشگاه تهران

میالد اکربنژاد / 1354، اشکنان

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تهران

نمایش نامه نویس، توسعه دهنده   کارگردان، فیلم نامه نویس، 
یت. روا

کاپوچینـو  وقتـی  کابـوس  فاوسـت،  نمایش هـای  کارگردانـی 
بدانـم  دانتـون  بـاره   در می خواسـتم  آن چـه  می شـود،  تمـام 
ز ژانـدارک برپسـم، شـهرزاد هورالهویـزه و...،  امـا می ترسـیدم ا
و... یـک سه شـنبه  شـب  کارگردانـی فیلـم کوتـاه شـیوا شـیوا، 

سید رحیم موسوی / 1334، فیروزکوه

 الکرتونیک / مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
)دانشگاه فعلی سمنان( 

زاد سمنان کارشناسی حسابداری / دانشگاه آ

رگــردان  یگــر، کا ز با ز 50 اثــر به عنــوان  بیــش ا حضــور در 
نوشــته ها موســس  ز میــان  ا اثــر  نویســنده، چــاپ 5  و 
ز ســال 54 فعــال اســت.  گــروه تئاتــر بامــداد ســمنان کــه ا
ینــش ســمنان،  و آفر ســاخت 2 مجتمــع هــرنی آفتــاب 
یشــی  یــش و موسســه هرنهــای نما یاســت انجمــن نما ر

و ... اســتان ســمنان، داوری جشــنواره ها 

نادیا فرجی / 1360، قائم شهر

کارشناسی ارشد تئاتر / دانشکده هرن و معماری

شورای  عضو  دانشگاه،  مدرس  و  کارگردان  یگر،  باز
در  بــــازی  زنـــــــدران،  ما استـــــــان  نمایش  بر  نظـــــارت 
قفقازی،  گچی  یره  دا خون،  عروسی  نمایش های 
تم،  عمو  کلبه  رانی،  با شهر  ملودی  مده آ،  اشباح، 
ساقی، بهرام چوبینه، ابریشم بانو، دکرت استوکمان و.. 
)iti_فرانسه(،  تئاتر  بین املللی  رشکت در 3 فستیوال 
یبای زمانه،  رام، زخم ز کارگردانی نمایش های خواب آ

یه روز دیگه، غم پشت پا و...

نوشین تربیزی / 1356، تهران

کارشناسی تئاتر / دانشگاه هرن و معماری

یگر باز نویسنده، کارگردان، 

مهدی حاجیان /  1356، ُسنُقر

کارشناسی ارشد بازیگری

کارشناسی / هرنهای زیبا- دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد / سینماتئاتر- دانشگاه هرن

تئاتر  سنقر،  شهرستان  در   1369 درتئاتر؛  فعالیت  رشوع 
با  مستمر  همکاری  و  عضویت  سپس  و  دانش آموزی 
انجمن نمایش، ورود به دانشگاه تهران در سال1375 و 
رشوع تحصیالت و تجربیات دانشگاهی تئاتر، عضویت در 
گروه تئاتر»سکوت« و بازی در چندین نمایش و رسیال و ...

Hosein Pakdel
B. 1959, Isfahan
BSc in Agricultural 
From Tehran University

Nadia Faraji \ B. 1981, Ghaemshahr
MA in Theater from Art & Architecture Faculty

Actress, Director, University lecturer, Member of 
the Show Supervisory Council in Mazandaran 
Province,  Acting in plays: Blood Wedding, The 
Caucasian Chalk Circle, Ghosts, Medea, Rainy 
City Melody, Uncle Tom's Cottage, Butler, 
Bahram Choobineh, Lady Silk, Dr. Stockman 
and… , Participation in 3 International Theater 
Festivals (ITI- France),  Directing the plays of: 
Quiet Sleep, The Beautiful Wound of Time, 
Another day, Sadness Behind the Feet and…

Mahdi Hajian \ B. 1977, Sonqor
MA in Directing Bachelor from Tehran 
University- Collage of Fine Arts
Masterd from Tehran University of
Art- Cinema & Theater Faculty

Started activity in the theater; 1990 in the city of 
Sonqor, student theater and then membership 
and continuous cooperation with the Theater 
Association; Entering the University of Tehran 
in 1996 and starting university education and 
experiences in theater, membership in the 
"Sokout" theater group and playing in several 
plays and Serial and ......

Seyyed Rahim Mousavi \ B. 1955, Firouzkouh
Electronic from Semnan Higher School of 
Technology (current Semnan University)
BSc in Accounting from Islamic Azad 
University of Semnan

Appearing in more than 50 works as an actor, 
director and writer, Publication of 5 works of his 
writings, Founder of Semnan "Bamdad" Theater 
Group, which has been active since 1975. 
Construction of 2 art complexes of Aftab and 
Afarinesh in Semnan, Head of the Performing 
Arts Association and the Semnan Performing 
Arts Institute, Judging festivals and...

Milad Akbarnejad \ B. 1975, Ashkanan
MA in Directing from Tehran University

Director, scriptwriter, playwright, Narrative developer.
Directing the plays of: Faust, Nightmare When 
the Cappuccino is Over, What I Wanted to Know 
about Danton but I Was Afraid to Ask Jandark, 
Shahrzad Hora al-Hoveyzeh and…, Directing short 
films: Shiva Shiva, One Tuesday Night and…

Hasan Ravandeh \ B. 1966, Abadan
BA in Acting from Tehran University, Collage 
of Fine Arts
MA in Directing from Tarbiat Modares 
University

Directed the play "Esmail Esmail" written by 
Jamshid Khanian in the 5th Holy Defense 
Theater Festival-Tehran, Directed the play" 
playthings" Public performance of the year 
-2014 Tehran, Directed the play:"Silent House 
Coffin" Public performance of Hafez Hall-
Tehran and..., Provincial Theater Coordination 
Director, General Directorate of Dramatic Arts

Noushin Tabrizi
B. 1977, Tehran
BA in Theater
from Art & Architecture Faculty

Writer, director, actress
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محمدعلی خربی 
 قم، 1334

کارشناسی ارشد کارگردانی/ دانشگاه تربیت مدرس 

دکرتای پژوهش هرن )مطالعات تئاتر(/ دانشگاه تربیت مدرس 

جهــاد  اجتماعــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  علمــی  هیــأت 
مرکــز  مدیــركل   ،1386 و   1385 شــهر  تئاتــر  هــرنی  مدیــر  دانشــگاهی، 
و  ییــس پژوهشــكده هــرن  ر و ارشــاد اســالمی،  وزارت فرهنــگ  موســیقی 

... و  رتباطــات  ا و  هــرن  و  پژوهشــگاه فرهنــگ  رســانه 

نرصهللا قادری
133۹، سمنان 

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تربیت مدرس

یک هرنی درجه 

کارگردانی تئاتر، نویسنده، کارگردان و معلم دانشگاه.

یشنامه نویســی، زندگــی در تئاتــر،  ر: آناتومــی ســاختار درام، بوطیقــای نما آثــا
یــن عاشــق، عاشــقرتین تنهــا،  ینــده در آثــار برگمــن، تنهاتر زن، مذهــب، نســل آ

یــب عشــق و ... غــم عشــق، ناله هــای عشــق، مــرغ غر

رضا مهدی زاده
1357

کارشناسی طراحی صحنه- دانشگاه هرن تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش/ دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی معماری /  دانشکده هرن و معماری

فعالیت هــای علمــی، پژوهشــی و آموزشــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
یگــری پردیــس  هــرن تهــران، مدیــر گــروه کارشناسی ارشــد کارگردانــی و باز
رابــی دانشــگاه هــرن تهــران، ترجمــه و نــگارش 3 کتــاب تخصصــی  بین املللــی فا

و آموزشــی در زمینــه طراحــی صحنــه تئاتــر و فیلــم و ...

کورش سلیمانی
1352، کرمانشاه

کارشناسی کارگردانی، کارشناسی ارشد- ادبیات نمایشی

یبا- دانشگاه تهران ز دانشکده هرنهای 

یــش  ز بیســت نما بــازی در بیــش ا یــون.  یگــر تئاتــر، ســینما و تلویز کارگــردان تئاتــر و باز
از جملــه "آرش"، "خــط عشــق"، هفــت قبیلــه گمشــده"، "مکبــث"، "روال عــادی"، 
پیــت  "ناگهــان  از جملــه  یــش  نما پانــزده  ز  ا بیــش  کارگردانــی  مــرگ" .  بــا  "قــرارداد 
حلبــی"، "فالــو مــی"، "خــرده نــان"، "ســکوت ســفید" و "فــرودگاه، پــرواز شــماره 7۰7".

ــه ی ســال های  ــی منتقــدان در فاصل ــون مل ــت در کان ــر و عضوی مــدرس و منتقــد تئات
1377 تــا 1385

هیأت داوران

Jury Board 

Reza Mahdizadeh
B. 1978
BA in Set Designing- Tehran University of Art
MA in Theater Directing- Tarbiat Modares University
MA in Architectural Engineering- Islamic Azad University, Art 
& Architecture Faculty

Scientific, research and educational activities, member of the 
scientific board of Tehran University of Art, director of the 
Department of Directing and Acting, of Farabi International 
Campus, Tehran University of Art, translating and writing 3 
specialized and educational books on theater and film stage 
design and...

Nasrollah Ghaderi
B. 1960, Semnan
MA in Directing from Tarbiat Modares University
First Artistic Degree

Theater director, writer, director and university professor.
Works: Anatomy of Drama Structure, Poetry of Playwriting, 
Life in Theater, Woman, Religion, The Next Neneration in 
Bergman's Works, The Loneliest Lover, The Most Lover Lonely, 
The Sorrow of Love, The Cries of Love, The Strange Chicken 
of Love and…

Mohammad Ali Khabari
B. 1955, Qom
MA in Directing from Tarbiat Modares University
PhD in Art Studies (Theater Studies) from Tarbiat Modares 
University

Member of Scientific Board Institute of Humanities and Social 
Studies of (ACECR), Artistic Manager City Theater 2006 & 
2007, General Manager of Music Center of the Ministry of 
Culture and Islamic Guidance, Head of Research Center for 
Culture, Art and Communications and…

شهرام زرگر 
 1344، تهران

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

یبا  و دانشگاه هرن ز دانشکده هرنهای 

ز  یــران در دهــه 7۰، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه هــرن ا یگــر ســینمای ا باز
ر  ادوا و فیلمنامــه، داور  یشــنامه  از 35 عنــوان نما بیــش  1383، مرتجــم 

و ... یــران  مختلــف جشــنواره تئاتــر فجــر، تئاتــر دانشــگاهیان ا

اســطوره  کهــن،  متــون  یشــی،  نما متــون  ادبیــات،  ــخ  ی ر تا مــدرس دروس 
... و  یــش، فرهنــگ عامــه  ــخ نما ی ر تا شناســی، 

Shahram Zargar 
 B. 1965, Tehran
MA in Dramatic Literature from Collage of Fine Arts & Tehran 
University of Art

Actor of Iranian cinema in the 70s, member of the Scientific 
Board of the University of Arts since 2004; Translator of more 
than 35 plays and screenplays, judge of different periods of 
FADJR Theater Festival, University Theater Festival and...
Instructor of literature history, dramatic texts, ancient texts, 
mythology, dramatic history, popular culture…

Kourosh Soleimani
B. 1973, Kermanshah
BA in Directing- MA in Dramatic Literature
from Tehran University, Collage of Fine Arts

Theater director, theater, film and television actor. Play in more than 
twenty plays including "Arash", "Love Line", "Seven Lost Tribes", 
"Macbeth", "Normal Routine", "Death Contract". He has directed 
more than fifteen plays including: "Suddenly Pete Tin," "Follow Me", 
"Breadcrumb", "White Silence," and "Airport, Flight 707."
Theater critic and teacher and membership in the National Critics 
Association between 1998 and 2006.
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او دو احتماالت
PossibilitiesThe One Who Runs

نویسندگان آرمان شیرالی نژاد، شهاب نظام دوست 

دراماتورژ شهاب نظام دوست 

دستیاران کارگردان پریسا بلبل آبادی، ایلیا آقامیری 

منشی صحنه و برنامه ریز پریسا بلبل آبادی  

مدیر صحنه حامد جاللی 

طراح صحنه آرمان شیرالی نژاد 

طراح لباس نسیم ملکی /  طراح نور رضا خرضایی 

طراح گریم افسانه خلفی

طراح پوسرت و گرافیک آراد انتظاراملهدی

مهندسی ساخت دکور حامد جاللی

گروه موسیقی نیکا تقی مهر، فاطمه افتخاری، نادیا قربانی، پونه شیری

دستیار صحنه محمدرضا دینکو

مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای سیدمحمدصادق سیادت

مجری طرح گروه هرنی مخ تلفات

تهیه کننده سارا رهنما 

بازیگــران حمیــد رشــید، شــکوفه احمــدی، مهــدی طایفه عباســی، آراد انتظاراملهــدی، 
طاهــا محمــدی، شــهاب نظام دوســت، هامــون افشــار، پوریــا بیــات، بهــار صمــدی،  

ســحر علیرضــایی، کیانــا رضــایی

خالصــه نمایــش دربــاره پیامدهــای جنــگ و برداشــتی آزاد از فصل هــای زندگــِی 
اوریانــا فاالچــی  و رویکــرد رســانه و خــرب در جوامــع اســت.

نویسنده عىل شمس

گروه كارگرداىن مهران عرشیه، مائده بهرامى، احسان شاكرى

برنامه ریز الهه برادران

طراحان صحنه سیدمهدى موسوى تبار، عىل شمس

طراح لباس دینا یوسف پور

طراح نور رضا خرضایى / طراح گریم محمد مسیىب

طراح آكساسوار عىل شمس / طراح پوسرت و بروشور محمد شمس

طراح حركت محمدامین پازوىك

دستیاران لباس غزاله قدیمى، عسل املوسوى، پریماه توكلیان

عكاس محمدحسن هندى

ساخت دكور محمد پناهى، علیرضا پناهى

ساخت اكساسوار نورى محمدرضا رحمىت

دوخت لباس حسین پناهى

ساخت عروسك نسیم یاقوىت، افسانه قىل زاده / مجرى گریم هما دودانگه

ساخت تیزر و محتواى تبلیغاىت مهرناز انصارى، محمد شمس

آهنگساز بابك كیواىن / صدا عسل شاكرى، زینت شیخى

بازیگــران عزالدیــن توفیــق، امیــر باباشــهاىب، آرش اشــاداد، محمدامیــن پــازوىك، دانیــال 
خیرى خــواه، نرسیــن درخشــان زاده، فرزیــن محــدث، بهــاره افشــارى، افســانه كمــاىل

خالصــه نمایــش احتمــال همنشــین شــدن هــر كــس بــا هــر كــس یــا هــر كــس بــا هــر 
چیــز یــا هــر چیــز بــا هــر چیــز در هــر حالــىت ممكــن اســت.

Playwright Arman Shirali Nejad, Shahab Nezamdoust
Dramaturge Shahab Nezamdoust
Assistant Director Parisa Bolbolabadi, Ilia Aghamiri
Script Supervisor & Programmer Parisa Bolbolabadi
Stage Manager Hamed Jalali
Set Designer Arman Shirali Nejad
Costume Designer Nasim Maleki \ Light Designer Reza Khazraei
Makeup Designer Afsaneh Khalafi
Poster Designer & Graphic Arad Entezar-al Mahdi
Décor Making Engineer Hamed Jalali
Music Band Nika Taghimehr, Fatemeh Eftekhari, Nadia Ghorbani, 
Pouneh Shiri
Scene Assistant Mohammad Reza Dinko
Public Relations Manager & Media Consultant Seyyed 
Mohammad Sadegh Siadat
Production Executive "Mokh Talefat" Art Group
Producer Sara Rahnama

Cast Hamid Rashid, Shokoufeh Ahmadi, Mahdi Taiefeh Abasi, 
Arad Entezar al- Mahdi, Taha Mohammadi, Shahab Nezamdoust, 
Hamoun Afshar, Pouria Bayat, Bahar Samadi, Sahar Alirezai, Kiana 
Rezaee

Synopsis It is about the consequences of war and a free 
interpretation of the chapters of Oriana Fallaci`s life and the 
approach of media and news in societies.

کارگردان آرمان شیرالی نژاد 

1369، ماهشهر 

 کاردانی کارگردانی سینما / دانشگاه علمی کاربردی- واحد 48

Director Arman Shirali Nejad
B. 1990, Mahshahr
AA in Cinema Directing from University of Applied Sciences, Unit 48

کارگردان عىل شمس

1364، اراك

کارشناسی ارشد تئاتر و مطالعات اجرایى / دانشگاه ساپیزنا

Playwright Ali Shams
Directing Group Mehran Ashrieh, Maedeh Bahrami, Ehsan Shakeri
Programmer Elaheh Baradaran
Set Designer Seyyed Mahdi Mousavi Tabar, Ali Shams
Costume Designer Dina Yousefpour
Light Designer Reza Khazraei \ Makeup Designer Mohammad 
Mosayebi
Accessory Designer Ali Shams
Poster & Brochure Designer Mohammad Shams
Motion Designer Mohammad Amin Pazoki
Costume Assistant Ghazaleh Ghadimi, Asal Al-mousavi, Parimah 
Tavakolian
Photographer Mohammad Hasan Hendi
Making Décor Mohammad Panahi, Alireza Panahi
Making Optical Accessories Mohammad Reza Rahmati
Tailor Hossein Panahi
Puppet Making Nasim Yaghouti, Afsaneh Gholizadeh 
Makeup Homa Dodangeh
Making Teaser & Promotional Content Mehrnaz Ansari, 
Mohammad Shams
Composer Babak Keivani \ Sound Asal Shakeri, Zinat Sheikhi

Cast Ezoddin Tof igh, Amir Babashahabi, Arash Ashadad, 
Mohammad Amin Pazouki, Danial Kheirikhah, Nasrin 
Derakhshanzadeh, Farzin Mohaddes, Bahareh Afshari, Afsaneh 
Kamali

Synopsis It is possible for anyone to associate with anyone or 
anyone with anything or anything with anything in any situation.

Director Ali Shams
B. 1985, Arak

MA in Theater & Executive studies from Sapienza University
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آنتیگونه آخرین سامورایی آلنده نازنین
Darling AllendeAntigone, The Last Samurai

نویسنده محمدصادق گلچین عارفی

دستیار کارگردان مصطفی صابونی

مجری طرح مهرداد بهاالدینی، حمید خرم طوسی

منشی صحنه شهرزاد رحمانی

طراح صحنه محمد موسوی

طراح لباس هدی میرزایی

طراح گریم سپهر گودرزی

طراحان نور محمد رضا رحمتی، نیلوفر نقیب ساداتی

طراح پوسرت و بروشور فرانک ایرانی

آهنگساز ساسان ستارزاده

عکاس شاهین آزما، نازنین فکرت

دستیاران صحنه احسان سلیمیان، پریناز کبیری، مهشید قیرصی

دستیار لباس زینت احمدی

مشاور رسانه ای گالویژ نادری

بازیگران اسماعیل گرجی، آزاده صمدی، سجاد حمیدیان، سهیل سهیلی رسشت، 
علی محمودی، دنیا نرص، علی رضا ثانی فر

خالصــه نمایــش کارگــرداِن تئاتــری بعــد از چندیــن پــروژه شکســت خورده در آرزوی 
اجــرا کــردِن اثــری باشــکوه و جاه طلبانه اســت. آن هــم نــه اجــرایی معمولــی. ولــی 
هیــچ چیــز آن طــور کــه کارگــردان می خواهــد پیــش نمــی رود. گــروِه نمایــش بــا او و 
روش هــای اجرایــش همــراه نیســت و تصمیــم می گیــرد بــه پشــت گرمِی تهیه کننــده 
کارگــردان را از کار اخــراج کنــد و ...

طراح و نویسنده امین رضایی اردانی

دستیار کارگردان محمد علی سلیمانیان 

مدیر صحنه علی صفری  

طراح صحنه و اکسسوری امین رضایی اردانی

طراح لباس ندا محمدی 

طراح نور محمود کریمی

طراح صدا و موسیقی ایمن رضایی اردانی 

طراح گریم امیرحسین غفاری

طراح پوسرت و بروشور امین رضایی اردانی 

طراح موشن گرافیک امیررضا عرب

رسپرست گریم آتنا صالحیان 

مهندس صدا و صدابردار حسام الدین انوشیروانی

مجری طرح پردیس تئاتر مستقل

تولیدی از کارگاه امین رضایی اردانی و پردیس تئاتر مستقل

 بازیگـــران نیمـــا رســـتمی، یگانـــه بخشـــی، شـــایلین طهماســـبی، عارفـــه نیکـــو، مهســـا پســـتا،
 علیرضـــا کاهنـــی، جـــالل جاللـــی، مـــژگان خلیلیـــان، علـــی صفـــری، صبـــا وفـــایی،

محمد سینا رحمانی

خالصــه نمایــش  دیگــه جــایی بــرای ســامورایی ها وجــود نــداره، اونــا بایــد موهــای 
خودشــون رو کوتــاه کــن ...

Designer & Playwright Amin Rezaei Ardani 
Assistant Director Mohammad Ali soleimanian

Stage Manager Ali Safari
Set Designer & Accessory Amin Rezaei Ardani

Costume Designer Neda Mohammadi
Light Designer Mahmoud Karimi

Music & Sound Designer Imen Rezaei Ardani
Makeup Designer Amir Hossein Ghafari

Poster & Brochure Designer Amin Rezaei Ardani
Motion Graphic Designer Amir Reza Arab

Makeup Supervisor Atena Salehin
Sound Engineer & Recordist Hesam al-din Anoushirvani

Production Executive Theater Mostaghel Campus
Produced by Theater Mostaghel Campus & Amin Rezaei Ardani's 

workshop

Cast Nima Rostami, Yeganeh Bakhshi, Shailin Tahmasbi, Arefeh Nikoo, 
Mahsa Pasta, Alireza Kaheni, Jalal Jalali, Mozhgan Khalilian, Ali Safari, 

Saba Vafaei, Mohammad Sina Rahmani

Synopsis There is no place for samurai anymore, they have to cut 
their own hair...

کارگردان امین رضایی اردانی

1368، مشهد

کارشناسی ارشد ریاضی محض / دانشگاه خوارزمی تهران

Director Mohammad Berahmani
B. 1988, Tehran

BA in Theater Directing from Nabi- Akram Tabriz

کارگردان محمد برهمنی

1367، تهران

کارشناسی کارگردانی نمایش / دانشگاه نبی اکرم- تربیز

Director Amin Rezaei Ardani
B. 1989, Mashhad
MSc in Pure Mathematics from Kharazmi University of Tehran

Playwright Mohammad Sadegh Golchin Aref i
Assistant Director Mostafa Sabouni
Production Executive Mehrdad Baha- al Dini, Hamid Khoramtousi
Script Supervisor Shahrzad Rahmani
Set Designer Mohammad Mousavi
Costume Designer Hoda Mirzaei
Makeup Designer Sepehr Goudarzi
Light Designer Mohammad Reza Rahmati, Niloufar Naghib Sadati
Poster & Brochure Designer Faranak Irani
Composer Sasan Satarzadeh
Photographer Shahin Azma, Nazani Fekrat
Scene Assistant Ehsan Salimian, Parinaz Kabiri, Mahshid Gheisari
Costume Assistant Zinat Ahmadi
Media Consultant Gelavizh Naderi

Cast Esmaeil Gorji, Azadeh Samadi, Sajad Hamidian, Soheil Soheili 
Seresht, Ali Mahmoudi, Donya Nasr, Alireza Sanifar

Synopsis After several failed projects, the theatrical director aspires 
to perform a magnif icent and ambitious work; Not a typical 
performance. But nothing goes the way the director wants. The 
troupe is not with him and his performance methods and decides to 
f ire the director with the support of the producer and...
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بانوی محبوب من بابا آدم
Baba AdamMy Fair Lady

گروه تئاتر مروارید

نویسنده آلن جی لرنر )بر اساس نمایشنامه پیگمالیون- برنارد شاو(

بازنگری منت گالب آدینه / دستیار کارگردان شکوفه آزادگان  / مجری طرح نورالدین 
طراح   / عموزاد  علیرضا  صحنه  مدیر   / پورزند  آذین  صحنه  منشی   / حیدری ماهر 
صحنه و لباس شیما میرحمیدی / طراح نور رضا خرضایی  / طراح صدا و مشاور 
استودیو  اکسسوار  طراح   / اسکندری    سارا  گریم  طراح   / افشین  طاها  موسیقی 
زیرزمین / طراح حرکات موزون مهرداد آبجار  / طراح گرافیک محمدصادق زرجویان 
مدیر   / لووه(  فردریک  موسیقی  )براساس  نیری  ویلیام  کننده  تنظیم  و  آهنگساز   /
تبلیغات و اسپانرسینگ اورنگ خیرابی / تبلیغات مجازی امیر قالیچی )تیاتربازها( / 
عکاس پیمان گرزم، شکرانه کریم، جمال میرزایی / برنامه ریز شیماه خاسب / جانشین 
هانیه شجاع،  دستیاران طراح صحنه و ساخت ماکت   / باقری  احسان  تهیه کننده 
)با  کندی  الهام  عباسی،  غزل  آشتیانی،  سحر  لباس  طراح  دستیاران   / امیری   آالله 
همراهی سمانه ابراهیم زاده، مونا حلیم پور( / ساخت اکسسوار استودیو زیرزمین /  
دستیاران صحنه مجید امیدی، غزاله قدیانی، معصومه اسمی، مونس عظیمی، پگاه 
کندرانی، تکتم توسلی، پوریا عابدی، سحر رمضانی  / دستیاران نور محمد حسین باکویی، 
ایوب محمدنیا / صدابردار امیر خوارزمی / دستیار صدا مرداس طاهری  / رسپرست 
ساخت و اجرای دکور علیرضا پناهی / اجرای دکور شهریار پیرمحمدی، رضا قدرتی، 
دوخت  کارزان حسامی، فیروز پیرمحمدی، علی پیرمحمدی، سیدمهدی خلخالی  / 
لباس زهرا بهرامی، حمید رستمی شاد، اسکندر گیالردی، محبوبه بهرامی / اجرای گریم 
امیر قادری، نسرتن کمالی دماوندی، امیرعباس حاتمی، حامد هادیان  / فنی مهندسی 
محمد پناهی / حامی مالی پروژه ورکاشاپ دات آی آر / تهیه کننده حمیدرضا علی نژاد

نوازندگان:  ویولن شکیبا خرسوی )ارکسرت مایسرت(، نوگل ذاکریان، کمند ابراهیم زاده

نهال سادات  کنرتباس   / میرزاطبیبی   ریما  ویولنسل   / یزدی  علی  صفوی،  صبا  آلتو 
سجادی / فلوت نیلوفر طائفی / کالرینت یلدا احسانی / پیانو نرسین رضوانی مقدم 
و خواننـده همراه  کارگردانی  گروه  رسپرست   / آیدین صادقی  آهنگسـاز  دستیار   /

علی دولتیاری 

بازیگران  رضا عمرانی، نورا هاشمی، امیر غفارمنش، سامان کرمی، شبیر پرستار، مرتضی 
امینی تبار، گلشید بحرایی، جلیل فرجاد، علی دولت یاری، حامی قنربزاده، الناز سلیمانی، 
مهتاب  آذرکیوان،  نیوشا  کریم،  شکرانه  ایمانیان،  مهدی  رادمند،  ملیکا  آهنی،  طاهره 
یارخلجی، عسل کریمی نیا، علی بیکی، رژینا شهریاری، نگار نیک زاد، ساغر روزبهانی، پریسا 
منفرد، حسین زنگنه، مهسا آتشبار، درسا آتش بار، پوریا محمودی، نیلوفر ذولفقاری، لیال 
آقاسی، امیر رسولیان، امید اکربزاده، شایان مستوفی، مهربانو یونسی، خورشید یاری، 
آریانا عباسی، کیانوش سلطانی متین، فائزه صدر، پریا یاراحمدی، مهرداد رضایی، ساشا 

شهبازی، شیوا شهدایی، مرتضی کمالی، مجید امیدی، غزل کریمی نیا

خالصه نمایش پروفسور زبان شناسی با دوستش رشط مى بندد كه مى تواند در عرض ٦ 
ماه دخرتى عامى را به عنوان بانویی متشخص در مجلس ارشاف معرىف كند.

نویسنده لیلی عاج

گروه کارگردانی مهسا اسماعیل زاده، کوروش رشفی

دستیار کارگردان و برنامه ریز محمدحسن درباغی فرد

منشی صحنه نیلوفر رازمند

مدیر صحنه محمدپارسا زارع

طراح صحنه سینا ییالق بیگی

طراح لباس الهام شعبانی

طراح نور رضا خرضایی

طراح گریم وحدت رسچونی

طراح پوسرت و بروشور مریم حاصلی

موسیقی فرزاد برهمن

عکاس شهریار اکربیه

مدیررسانه ای مریم رودبارانی

تهیه کننده امیرحسین شفیعی

بازیگــران الهــام شــعبانی، حمیدرضــا محمــدی، جــواد پورزنــد، شــهروز آقائی پــور، رضــا 
جوشــنی، مهتــاب محســنی، ســیدجواد حســینی، ســیامک زین الدینــی، رامیــن قربانــی

خالصــه نمایــش بعــد از ســقوط صــدام، عــده ای از خانواده هــای ســازمان منافقیــن 
اردوگاه ارشف  عــراق می رســانند و پشــت درهــای  اســتان دیالــه  بــه  را  خودشــان 
ــا  ــان ب ــن می ــدان خــود هســتند و در ای ــدار فرزن ــد. آن هــا خواســتار دی تحصــن می کنن

اتفاقاتــی مواجهــه می شــوند...

Playwright Leili Aaj
Directing Group Mahsa Esmaeelzadeh, Kourosh Sharafi
Assistant Director & Programmer Mohammad Hasan Darbaghi 
Fard
Script Supervisor Niloufar Razmand
Stage Manager Mohammad Parsa Zare`
Set Designer Sina Yeilaghbeigi
Costume Designer Elham Shabani
Light Designer Reza Khazraei
Makeup Designer Vahdat Sarchouni
Poster & Brochure Designer Maryam Haseli
Music Farzad Berahman
Photographer Shahriar Akbarieh
Media Manager Maryam Roudbarani
Producer Amir Hossein Shafiei

Cast Elham Shabani, Hamid Reza Mohammadi, Javad Pourzand, 
Shahrouz Aghaee Pour, Reza Joshani, Mahtab Mohseni, Seyyed 
Javad Hosseini, Siamak Zein-al Dini, Ramin Ghorbani

Synopsis After the fall of Saddam Hussein, some of the families of 
the hypocritical organization took themselves to Diyala province in 
Iraq and sat behind the doors of Camp Ashraf. They want to visit 
their children and in the meantime they are faced with events...

کارگردان لیلی عاج 

1357، تهران 

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی / دانشگاه هرن و معماری- تهران مرکز

Director Leili Aaj
B. 1978, Tehran

MA in Dramatic Literature from Art & Architecture Faculty- Tehran 
Center Branch

کارگردان گالب آدینه 

1332، تهران

 کارشناسی اقتصاد سیاسی  / دانشگاه ملی )شهید بهشتی(

"Morvarid" Theater Group
Playwright Alan Jay Lerner 
(Based on the play Pygmalion - Bernard Shaw)
Review the Play Golab Adineh \ Assistant Director Shokoufeh 
Azadegan \ Production Executive Nour al-din Heidari Maher
Script Supervisor Azin Pourzand \ Stage Manager Alireza Amouzad 
\ Set & Costume Designer Shima Mirhamidi 
Light Designer Reza Khazraei \ Sound Designer & Music 
Consultant Taha Afshin \ Makeup Designer Sara Eskandari
Accessory Designer"Zirzamin"Studio \ Rhythmic Movements 
Designer Mehrdad Abjar \ Graphic Designer Mohammad Sadegh 
Zarjouian \ Composer & Arranger William Naieri (based on music 
by Frederick Loewe) \ Advertising & Sponsorship Manager Orang 
Kheirabi \ Virtual Advertising Amir Ghalichi (Teatrbazha)
Photographer Peyman Garzam, Skokraneh Karim, Jamal Mirzaei
Programmer Shimah Khaseb \ Producer Deputy Ehsan Bagheri
Assistant Stage Designer & Model Maker Hanieh Shoja, Alaleh 
Amiri \ Costume Assistant Sahar Ashtiani, Ghazal Abasi, Elham 
Kenedy (with Samaneh Ebrahimzadeh, Mona Halimpour)
Making Accessories "Zirzamin" Studio \ Scene Assistant Majid 
Omidi, Ghazaleh Ghadyani, Masoumeh Esmi, Mounes Azimi, Pegah 
Kondarani, Toktam Tavasoli, Pouria Abedi, Sahar Ramezani
Light Assistants Mohammad Hossein Bakouei, Ayoub 
Mohammadnia \ Sound Recordist Amir Kharazmi \ Sound Assistant 
Merdas Taheri \ Décor Making & Execution Supervisor Alireza 
Panahi \ Décor Execution Shahriar Pirmohammadi, Reza Ghodrati, 
Karzan Hesami, Firooz Pirmohammadi, Ali Pirmohammadi, Seyyed 
Mahdi Khalkhali \ Tailor Zahra Bahrami, Hamid Rostami Shad, 
Eskandar Gilardi, Mahboubeh Bahrami
Makeup Amir Ghaderi, Nastaran Kamali Damavandi, Amir Abas 
Hatami, Hamed Hadian \ Engineering Mohammad Panahi \ Project 
Sponsor Workshop.ir \ Producer Hamid Reza Alinejad

Musicians: Violin Shakiba Khosravi (Master Orchestra), Nogol 
Zakerian, Kamand Ebrahimzadeh \ Viola Saba Safavi, Ali Yazdi
Cello Rima Mirzatabibi \ Contrabass Nahal Sadat Sajadi
Flute Niloofar Taiefi \ Clarinet Yalda Ehsani \ Piano Nasrin Rezvani   
Moghadam

Assistant Composer Aidin Sadeghi
Directing Group Supervisor & Accompanying Singer Ali Dolatiari

Cast  Reza Omrani, Nora Hashemi, Amir Ghafarmanesh, Saman 
Karami, Shobeir Parastar, Morteza Amini Tabar, Golshid Bahraei, 
Jalil Farjad, Ali Dolatyari, Hami Ghanbarzadeh, Elnaz Soleimani, 
Tahereh Ahani, Melika Radmand, Mahdi Imanian, Shokraneh 
Karim, Niousha Azarkeivan, Mahtab Yarkhalaji, Asal Kariminia, Ali 
Beiki, Rozhina Shahriari, Negar Nikzad, Saghar Rouzbahani, Parisa 
Monfared, Hossein Zanganeh, Mahsa Atashbar, Dorsa Atashbar, 
Pouria Mahmoudi, Niloufar Zolfaghari, Leila Aghasi, Amir Rasoulian, 
Omid Akbarzadeh, Shayan Mostofi, Mehrabano Younesi, Khorshid 
Yari, Ariana Abasi, Kianoush Soltani Matin, Faezeh Sadr, Pariya 
Yarahmadi, Mehrdad Rezaei, Sasha Shahbazi, Shiva Shohadaei, 
Morteza Kamali, Majid Omidi, Ghazal Kariminia

Synopsis The professor of linguistics bets with his friend that he can 
introduce an ordinary girl as a distinguished lady in the aristocratic 
assembly within six months.

Director Golab Adineh
B. 1953, Tehran
BA in Political Economy from National University
(Shahid Beheshti University)
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بعد از افتادن بروخا
BrojaAfter Falling

بر اساس نمایشنامه خانه برناردا آلبا، فدریکو گارسیا لورکا 

طراح و دراماتورژ رضا پورتراب زاده

منشی صحنه و دستیار اول کارگردان فائزه نوابادی

دستیار دوم کارگردان محسن قربانی، مهدی عماره

دستیاران اجرایی کارگردان فاطمه صالح پور، معید مرگان پور

مدیر صحنه و مشاور ساخت دکور محمدرضا نازویی

طراح صحنه، نور و افکت های شنیداری رضا پورتراب زاده

طراح و دوخت لباس معصومه مومن )مزون بنوشه(

طراح و اجرای گریم الهام موسوی

طراح تبلیغات رضا پوتراب زاده

آهنگساز و خواننده امیر نخعی

عکاس باران انوری، امیرشهاب شهابی

تصویربردار، تدوین، ساخت تیزر و اجرای جلوه های ویژه برصی معید مرگان پور

دستیار ساخت دکور محسن قربانی 

دستیاران صحنه و دکور محمد اسالمی، حسین جهان افروز، بهمن باقریان، بهار کمالی

دستیار گریم فهیمه موسوی

اجرای افکت شنیداری حسین جهان افروز

اجرای نور محمدعلی رشیعتی

گوینده تیزر حسین شمس

تهیه کنندگان سیدمحمدهادی موسوی رکنی، رضا پورتراب زاده

بازیگران آناهید شمالی، زهرا محمدنیا، فائزه نوآبادی، فاطمه نصیری، رعنا زیادلو، 
فاطمه مقصودلو،  عرب احمدی،  سارا  محبی،  فاضله  کرد، سحر خرسوی،  روژان 

مانلی گلدسته، فاطمه صالح پور، طاها فرزبود، امیر نخعی

خالصه نمایش بروخا داستان خانه ایست که با سنت های اشتباه و خرافه مادر 
خانه )برناردا(، برای دخرتان او تبدیل به زندان شده و زندگی را برای آنها سخت 

می کند و در انتها ...

Based on the play The House of Bernarda Alba, 
Federico García Lorca
Designer & Dramaturge Reza Pour Torabzadeh
Script Supervisor & First Assistant Director Faezeh Noabadi
Second Assistant Director Mohsen Ghorbani, Mahdi Amareh
Executive Assistant Director Fatemeh Salehpour, 
Moeid Merganpour
Stage Manager & Décor Making consultant MohammadReza Nazouei
Light & Set Designer & Sound Effects Reza Pour Torabzadeh
Costume Designer&Tailor Masoumeh Momen (Banoosheh Meson)
Makeup Designer & Makeup Elham Mousavi
Advertising designer Reza Pour Torabzadeh
Composer & Singer Amir Nakhaei
Photographer Baran Anvari, Amir Shahab Shahabi
Cameraman, Editing, Making Teaser & Execution of Special 
Visual Effects Moeid Merganpour
Décor Making Assistant Mohsen Ghorbani
Décor & Scene Assistant Mohammad Eslami, Hossein Jahan 
Afrouz, Bahman Bagherian, Bahar Kamali
Makeup Assistant Fahimeh Mousavi 
Perform Sound Effects Hossein Jahan Afrouz 
Lighting Operator Mohammad Ali Shariati
Teaser Announcer Hossein Shams
Producer Seyyed Mohammad Hadi Mousavi Rokni, Reza Pour 
Torabzadeh

Cast Anahid Shomali, Zahra Mohammadnia, Faezeh Noabadi, 
Fatemeh Nasiri, Rana Ziadloo, Rozhan Kord, Sahar Khosravi, 
Fazeleh Mohebi, Sara Arab Ahmadi, Fatemeh Maghsoudloo, 
Maneli Goldasteh, Fatemeh Salehpour, Taha Farzboud, Amir 
Nakhaei 

Synopsis Broja is the story of a house that, with the wrong 
traditions and superstitions of the mother of the house (Bernarda), 
becomes a prison for her daughters and makes life difficult for 
them, and in the end ...

نویسنده روزبه کاظمی

مشاور کارگردان بهنام نوایی

دستیار کارگردان و برنامه ریز امیرحسین بیات

منشی صحنه امیرحسین اسماعیلی

مدیر صحنه احمدرضا خانی

طراح صحنه و لباس مریم نور محمدی

طراح نور علی کوزه گر

طراح پوسرت سیدمهدی موسوی تبار

طراح موسیقی علی علوی

عکاس محمد عبدی

دستیاران تولید سعید مومنی، امیرحسین جاللیان، مسعود عزیزی

ساخت دکور سیدمصطفی طباطبایی، احمد نیک آیین

دوخت لباس اصغر عزیزی

دســتیاران طــراح نــور رضــا رضــایی، محمــد حســین کوزه گــر، ریحانــه جمشــیدیان، 
ابوالفضــل نــوروزی

مدیر پروژه روح هللا زندی فرد

تهیه کننده نوید محمدزاده

بازیگــران ســپهر طهرانچــی، مرجــان اتفاقیــان، عرفــان امیــن، احســان قره داغــی، 
شایســته ســجادی

خالصــه نمایــش خانــواده ای در خانــه تلویزیــون می بیننــد. پیــک وارد خانــه می شــود. 
بــا آن هــا تلویزیــون می بینــد. بــا آن هــا غــذا می خــورد ...

Playwright Roozbeh Kazemi
Director Consultant Behnam Navaei
Assistant Director & Programmer Amir Hossein Baiat
Script Supervisor Amir Hossein Esmaeeli
Stage Manager Ahmad Reza Khani
Set & Costume Designer Maryam Nourmohammadi
Light Designer Ali Kouzeh Gar
Poster Designer Seyyed Mahdi Mousavi Tabar
Music Designer Ali Alavi
Photographer Mohammad Abdi
Production Assistant Saeed Momeni, Amir Hossein Jalalian, 
Masoud Azizi
Making Décor Seyyed Mostafa Tabatabaee, Ahmad Nikaeen
Tailor Asghar Azizi
Assistant Light Designer Reza Rezaei, Mohammad Hossein 
Kouzeh Gar, Reihaneh Jamshidian, Abolfazl Norouzi
Project Manager Rouhollah Zandifard
Producer Navid Mohammad Zadeh

Cast Sepehr Tehranchi, Marjan Etefaghian, Erfan Amin, Ehsan 
Ghareh Daghi, Shayesteh Sajadi

Synopsis A family is watching TV at home. The courier enters the 
house. He watches TV with them. He eats with them ...

Direcror Reza Pour Torabzadeh
B. 1989, Tonekabon

MA in Acting \ from Tarbiat Modares University

کارگردان رضا پورتراب زاده 

1368، تنکابن

کارشناسی ارشد بازیگری / دانشگاه تربیت مدرس

کارگردان حسین حسینیان

1362، تهران

کارشناسی کارگردانی تئاتر / دانشگاه سوره

Direcror Hossein Hosseinian
B. 1983, Tehran
BA in Theater Directing from Soore University

41 40Stage Theater (Grand Competition))آثار صحنه ای )مسابقه بزرگ Tehran  |  55´ |  تهران Gorgan  |  120´ |  گرگان



"Mehregan" Group
Designer & Playwright Ali Babaei
Assistant Director & Script Supervisor Maral Koushki
Stage Manager Reza Robat 
Set Designer Ali Babaei
Costume Designer Roya Jazini
Light Designer Mahdi Babaei
Makeup Designer Somayeh Etemadi
Poster & Brochure Designer Roshanak Jazini
Scene Assistant Amir Abasi, Parvaneh Tajik, Rohan Roustafar, 
Mohammad Ali Esmaeelzadeh
Making Décor  Mehregan workshop
Music Amir Reza Maleki
Photographer Ahmad Zahedi Nasab
Making Teaser & Photographer Nima Ghalandarian
Sound & Light Implementation Minoo Farahani
Public Relations Morteza Moradi
Producer Ali Babaei

Cast Ali Babaei, Roya Jazini, Amir Reza Maleki, Masoumeh Mirasheh

Synopsis Sahar wants to emigrate at any cost to achieve her dreams.

Designer & Playwright Sajad Afsharian
Script Consultant Kioumars Marzban, Pegah Rasaei
Assistant Director & Programmer Hossein Eftetahi
Script Supervisor Soheil Saleki
Stage Manager Mohammad Rahmanian
Set & Costume Designer Sajad Afsharian
Light Designer & Sound Recordist Masoud Ranjbar Shirazi
Sound Designer & Performance Mohammad Hossein Ghafari
Graphic Designer Amir Sedaghati
Design and Construction of Trailers Ali Zandieh
Composer Narges Jajarmi
Rereading the Piece of Little Ali and the Stranger Parastoo Ahmadi
Chorus Arad Yadasa
Photographer Mehrnoush Lak
Executive Manager Vahid Kamel
Executive Assistant Jana Jahangiri, Nastaran Mehrabani
Recording the Documentary Sounds Hedieh Kazerouni
Cyberspace Ads Arian Amirkhan (Film News)
Backstage Photograpger & Cameraman Amir Hossein Mirzaei
Public Relations Amir Ghalichi (Teatrbazha)

Cast Sajad Afsharian, Mahdi Zandieh, Nikoo Bostani

Synopsis Ali: people who have no one to call are weird. They sell 
their entire monthly prison phone quota to a small box of Bahman 
cigarettes. Stranger are the people who have a lot of people around 
them; But they themselves do not want to talk to anyone. With every 
cigarette they smoke, a lot of their unspoken words smoke and go 
up into the air…

بک تو بلک بعضیهارو باید دورادور دوست داشت
Some Must Be Loved from AfarBack to Black

گروه مهرگان

طراح و نویسنده علی بابائی

دستیار کارگردان و منشی صحنه مارال کوشکی

مدیر صحنه رضا رباط

طراح صحنه علی بابائی

طراح لباس رویا جزینی

طراح نور مهدی بابائی

طراح گریم سمیه اعتمادی

طراح پوسرت و بروشور روشنک جزینی

 دستیاران صحنه امیر عباسی، پروانه تاجیک، روهان روستافر،
محمدعلی اسماعیل زاده

ساخت دکور کارگاه مهرگان

موسیقی امیررضا ملکی

عکاس احمد زاهدی نسب

عکاس و ساخت تیزر نیما قلندریان

اپراتور نور و صدا مینو فراهانی

روابط عمومی مرتضی مرادی

تهیه کننده علی بابائی

بازیگران علی بابائی، رویا جزینی، امیررضا ملکی، معصومه میراشه

خالصــه نمایــش ســحر بــرای رســیدن بــه آرزوهایــش می خواهــد بــه هــر قیمتــی 
مهاجــرت کنــد.

طراح و  نویسنده سجاد افشاریان

مشاور منت کیومرث مرزبان، پگاه رسایی

دستیار کارگردان و برنامه ریز حسین افتتاحی

منشی صحنه سهیل سالکی

مدیر صحنه محمد رحمانیان

طراح صحنه و لباس سجاد افشاریان

طراح نور و صدابردار مسعود رنجربشیرازی

طراحی و اجرای صدا محمدحسین غفاری

طراح گرافیک امیر صداقتی

طراحی و ساخت آنونس علی زندیه

آهنگساز نرگس جاجرمی

بازخوانی قطعه علی کوچولو و غریبه پرستو احمدی 

همخوان آراد یدآسا  

عکاس مهرنوش لک

مدیر اجرا وحید کامل

دستیاران اجرا جانا جهانگیری، نسرتن مهربانی

ضبط صداهای مستند هدیه کازرونی

تبلیغات فضای مجازی آرین امیرخان ) فیلم نیوز (

عکاس و فیلمربدار پشت صحنه امیرحسین میرزایی

روابط عمومی امیر قالیچی ) تئاتربازها (

 

بازیگران سجاد افشاریان، مهدی زندیه و نیکو بستانی 

خالصــه نمایــش علــی: عجیــب آدم هایَیــن کــه کســی و نــدارن باهاشــون تمــاس 
بگیــرن. اونــا کل ســهمیه تلفــن ماهیانــه زندانشــونو می فروشــن بــه یــه بوکــس بهمــن 
کوچیــک؛ عجیب تــر آدم هایَیــن کــه یــه عاملــه کــس وکار دارن؛ امــا خودشــون دلشــون 
نمی خــواد بــا کســی حــرف بزنــن. اونــا هــر یــه نــخ بهمنــی کــه می کشــن یــه عاملــه حــرف 

نزده اســت کــه دود میشــه  … 

کارگردان علی بابائی

1367، کرج

کارشناسی کارگردانی سینما / دانشگاه علمی کاربردی- واحد 46

Director Ali Babaei
B. 1988, Karaj
MA in Cinema Directing from University of Applied Sciences, Unit 46

 کارگردان سجاد افشاریان
 1364، شیراز

كارشناىس ادبیات نمایىش / دانشگاه آزاد بوشهر

 

Director Sajad Afsharian
B. 1985, Shiraz

BA in Dramatic Literature from Islamic Azad University of Bushehr
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پروانه الجزایری پچپچه   های پشت خط نبرد
Whispers Behind the Battle LineAlgerian butterfly

نویسنده پیام الریان

مشاور کارگردان مرتضی نجفی، امیر امیدی راد

دستیار کارگردان حسن یاوری، امیر قدیم آبادی

منشی صحنه الهه قاسمی

مدیر صحنه محمد مهدی رضایی

طراح صحنه مرتضی نجفی

طراح لباس الناز نیک خصلت

طراح نور امیر امیدی راد

طراح گریم سعید مهرابی 

عکاس و ساخت تیزر فرهاد صفری 

طراح پوسرت و بروشور امیرحسین خلیلی

انتخاب موسیقی آرش شاه محمدپور

ساخت دکور مرتضی نادیفر، وحید عبداله بگلو

نریشن آرش شاه محمدپور

پخش نور ترانه پورسلطانی 

پخش موسیقی و نریشن الناز نیک خصلت 

بازیگران امیر امیدی راد، حسن یاوری، امیرحسین خلیلی، سیده مهشید مجابی، 
آزاده رسابی، سعید طباخ حسینی قزوینی، سیده حمیده قوامی

خالصه نمایش در میهمانی خداحافظی فواد، دوستان همگی در ویالیی در 
جیرود، دور هم جمع شده اند. همه چیز خوب است تا اینکه اتفاقی می افتد ...

نویسنده علیرضا نادری

دستیار کارگردان علی بهشتی اصل 

مشاور کارگردان مهدی باران طلب 

منشی صحنه حسام صالحی

مدیر تولید علی شعبانی 

مدیر صحنه امیر ساالرجعفری 

طراح صحنه سیدشهاب الدین عظیمی 

دستیار صحنه امیرحسام شاهپوری

عکاس مهدی باقری

رسپرست گروه محمدرضا رمضانی 

تهیه کننده محمدجواد طاهری 

بازیگران محمدرضا  هادیان، امیرحســـین رشـــیدی، ســـیدعلی هاشمی،محمدحســـن 
لطفـــی،  بیگـــی، محمدحســـین  حاجـــی  امیرحســـین  خـــورشو،  علـــی   نورحســـینی، 

محمد قهرمانی فر، محمد جواد نوابی مقدم

خالصه نمایش بُرشـی از زندگی یک دسـته شـش نفره از رسبازان ارتشـی به همراه 
یـک رسگروهبان و یک رسوان.

روایتی مخترص از شب ها و روزهای آتش بِس قبل از عملیات رمضان سال 1361.
Playwright Payam Larian
Director Consultant Morteza Najaf i, Amir Omidi Rad
Assistant Director Hasan Yavari, Amir Ghadim Abadi
Script Supervisor Elaheh Ghasemi
Stage Manager Mohammad Mahdi Rezaei
Set Designer Morteza Najaf i
Costume Designer Elnaz Nikh Kheslat
Light Designer Amir Omidi Rad
Makeup Designer Saeed Mehrabi
Photographer & Making Teaser Farhad Safari
Poster & Brochure Designer Amir Hossein Khalili
Music Selection Arash Shah Mohammadpour
Making Décor Morteza Nadifar, Vahid Abdollah Begloo
Narration Arash Shah Mohammadpour
Light Implementation Taraneh Poursoltani 
Play Music & Narration Elnaz Nik Kheslat

Cast Amir Omidi Rad, Hasan Yavari, Amir Hossein Khalili, Seyyedeh 
Mahshid Mojabi, Azadeh Sarabi, Saeed Tabakh Hosseini Ghazvini, 
Seyyedeh Hamideh Ghavami

Synopsis At Foad`s goodbye party, all the friends gathered at a villa 
in Jiroud. Everything is f ine until something happens...

Playwright Alireza Naderi
Assistant Director Ali Beheshti Asl
Director Consultant Mahdi Baran Talab
Script Supervisor Hesam Salehi
Production Manager Ali Shabani
Stage Manager Amir Salar jafari
Set Designer Seyyed Shahab-al Din Azimi
Scene Assistant Amir Hesam Shahpouri
Photographer Mahdi Bagheri
Group Supervisor Mohammad Reza Ramezani
Producer Mohammad Javad Taheri 

Cast Mohammad Reza Hadian, Amir Hossein Rashidi, Seyyed 
Ali Hashemi, Mohammad Hasan Nourhosseini, Ali Khoshroo, 
Amir Hossein Hajibeigi, Mohammad Hissein Lotfi, Mohammad 
Ghahremani Far, Mohammad Javad Navabi Moghadam

Synopsis A slice of life of a group of six army soldiers with a 
sergeant and a captain.
A brief account of the nights and days of the ceasefire before the 
Ramadan operation in 1982.

کارگردان محمدرضا خرسوشاهی

1370، تهران 

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی / دانشگاه صدا و سیمای مرکز قم

Director Mohammad Reza Khosro Shahi
B. 1991, Tehran
MA in Social Communication Sciences from IRIB University of Qom

کارگردان سعید شیخی

١٣6٧، قزوین 

کاردانی کارگردانی سینما / دانشگاه علمی کاربردی
جهاد دانشگاهی استان قزوین

Director Saeed Sheikhi
B. 1988, Qazvin

AA in Cinema Directing from University of Applied Sciences Jahad 
University of Qazvin
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تصویر مصور مظفری تختی در اتاق 23  هتل آتالنتیک
The Bed in Room 23 of the Atlantic HotelIllustrated Image of Mozaffari

نویسنده تینو صالحی

گروه کارگردانی مریم نورالدینی، کهرام تاراج، آرین مرادی، مهدی خلخالی

طراح صحنه تینو صالحی

طراح لباس نجال نظریان

طراح نور میثم صفری

طراح گریم ماریا حاجی ها

طراح پوسرت شایان کیانی

آهنگ ساز آروین فالح

عکاس رضا جاویدی

روابط عمومی امیر قالیچی

بازیگران مجید رحمتی، رضا بهرامی، کهبد تاراج، سامان کرمی، نجال نظریان، 
مسعود حکمت آرا، سهیل ملکی، آروین فالح، حسین خجسته

خالصه نمایش جهان پهلوان تختی در آخرین شب زندگی خود در هتل آتالنتیک، 
زندگی خود را مرور می کند.

نویسنده اصغر گروسی / طراح وحید نفر

مشاور، برنامه ریز، ساخت ویدئو سهیل ساعی

دستیار کارگردان سیدمحمد سعادت، مرتضی صباحی

منشی صحنه معصومه آرواز 

مدیر صحنه داریوش برقی

طراح لباس هدیه حاج طاهری

طراح نور رضا خرضایی

طراح گریم هدی رودبار 

طراح پوسرت و بروشور مهدی دوایی

مدیر تبلیغات امیر قالیچی

آهنگساز علی املعی 

نوازندگان: کمانچه سپهر رضایی / تار محیا محمودی / ترومپت علی فتحی

افکت و دیدجیریدو محمد وفائی  / سازهای کوبه ای علی املعی 

ساخت آکسسوار هانیه زحمتکش، الهه میرزایی

مجریان گریم زهرا ندرخانی، امیرحسین اجاقلو

عکاس سیدوحیدحسینی، محمدحسین شیرخانی 

خوشنویس احمدزیرک

بازیگران

مجیـــد رحمتـــی، ســـعید ابـــک، پانتـــه آ مرزبانیـــان، امیرحســـین انصافـــی، ســـامان شـــکیبا، 
ــارارضایی،  ــی، سـ ــاره گندمـ ــم روح بخـــش، سـ ــایی، مریـ ــان رضـ ــداده، مرجـ ــی دلـ  مرتضـ

علی نجاریان، محمدحسین دلیر، محمد رضایی، سجاد احمدی نیا 

خالصه نمایش مظفرالدین شاه پس از آخرین سفرش به فرنگ با خود دوربین 
سینماتوگراف را می آورد و آنچنان مشغول بازی با آن می شود که ...

Playwright Tinoo Salehi
Directing Group Maryam Noor-al Dini, Kahram Taraj, Arian Moradi, 
Mahdi Khalkhali
Set Designer Tinoo Salehi
Costume Designer Najla Nazarian
Light Designer Meysam Safari
Makeup Designer Maria Hajiha
Poster Designer Shaian Kiani
Composer Arvin Fallah
Photographer Reza Javidi
Public Relations Amir Ghalichi

Cast Majid Rahmati, Reza Bahrami, Kahbod Taraj, Saman Karami, 
Najla Nazarian, Masoud Hekmat Ara, Soheil Maleki, Arvin Fallah, 
Hossein Khojasteh

Synopsis 
Jahan Pahlavan Takhti reviews his life on the last night of his life at 
the Atlantic Hotel.

Playwright Asghar Garousi \ Designer Vahid Nafar
Consultant, Programmer & Making Video Soheil Saee
Assistant Director Seyyed Mohammad Saadat, Morteza Sabahi
Script Supervisor Masoumeh Arvaz
Stage Manager Daryoush Barghi
Costume Designer Hedieh Haj Taheri
Light Designer Reza Khazraei
Makeup Designer Hoda Roudbari
Poster & Brochure Designer Mehdi Davaei
Advertising Manager Amir Ghalichi
Composer Ali Almaei
Musicians: Kamancheh Sepehr Rezaei \ Tar Mahya Mahmoudi
Trumpet Ali Fathi \ Effect & Didgeridoo Mohammad Vafaei
Percussionist Ali Almaei
Making Accessories Hanieh Zahmatkesh, Elaheh Mirzaei
Makeup Zahra Nadarkhani, Amir Hossein Ojaghloo
Photographer Seyyed Vahid Hosseini, Mohammad Hossein 
Shirkhani
Calligrapher Ahmad Zirak

Cast Majid Rahmati, Saeed Abak, Pantea Marzbanian, Amir Hossein 
Ensafi, Saman Shakiba, Morteza Deldadeh, Marjan Rezaei, Maryam 
Rouhbakhsh, Sareh Gandomi, Sara Rezaei, Ali Najarian, Mohammad 
Hossein Dalir, Mohammad Rezaei, Sajad Ahmadinia

Synopsis Muzaffar al-Din Shah, after his last trip abroad, brings a 
cinematograph camera with him and is so busy playing with it that...

کارگردان تینو صالحی

1359، سنندج 

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش / دانشگاه آزاد تنکابن- دانشکده هرن و معماری

کارگردان وحید نفر

1358، تهران

 کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تهران

Director Vahid Nafar
B. 1979, Tehran

MA in Directing from Tehran University

Director Tinoo Salehi
B. 1980, Sanandaj
MA in Directing Theater 
from Islamic Azad University, Art & Architecture Faculty of Tehran 
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داستان باغ وحش خاک سفید
Khak SefidThe Zoo Story

نویسنده محمود احدى نیا

دستیار كارگردان، برنامه ریز و مشاور رسانه نگار امیرى

دستیار و مدیر صحنه عباس كرمى مقدم

طراح صحنه عىل پویا قاسمى

طراح لباس حانیه فاطمیان

طراح نور فرشاد نصیرى

طراح صدا و آهنگسازى امیر عىل حسیىن

طراح گریم عاطفه روزبه تهراىن

طراح گرافیك محمد موحدنیا

مجرى گریم مونا كبیرنژاد

عكاس پریچهر ژیان

ساخت تیزر شاهین اقدم / ساخت موشن شهاب محمودى

مدیر تبلیغات فرید رحمىت / تبلیغات مجازى گروه تئاتر ریما

تهیه كننده سیدحمید علماء

بازیگران مهدى صباغى، فرید رحمىت، میالد معیرى، مهدى یگانه، نساء یوسفى، 
حسین كریمى، محسن رضوى نیا، عىل اسحاىق، سحر بهرامى، عىل پویا قاسمى، 
املیرا صارمى، سهیل ناجى

خالصه نمایش این نمایش روایتگر حوادث اواخر سال 1379 و اتفاقاتی است که با 
تکیه بر انتقام جویی های شخصی یک خانواده ساکن در محله غربت اتفاق می افتد.

نویسنده ادوارد آلبی

مرتجم الهام فقیه مسیبی

گروه کارگردانی اصغر شیرزاد، مبینا کالته، امین محمودی، مائده کمیجانی
زهرا موسوی

طراح صحنه و لباس مهدی پاشایی

طراح نور رضا خزرایی

طراح پوسرت و بروشور سینا افشار

دستیار صحنه مهسا اسماعیل زاده

عکاس رامین زمین پیما

تیزر بنیامین نادعلی

انتخاب موسیقی مهدی پاشایی

بازیگران مهدی زمین پرداز، بهار نوحیان، مهدی پاشایی

خالصــه نمایــش پارکــی در نیویــورک. پیــرت کــه از طبقــه مرفــه جامعــه اســت در حــال 
کتــاب خوانــدن می باشــد. جــری از طبقــه پاییــن جامعــه بــرای صحبــت پیــش پیــرت 

ــراژدی بــدل می شــود. ــه ت مــی رود؛ ولــی ایــن گفتگــو در آخــر ب

Playwright Edward Albee
Translator Elham Faghih Mosayebi

Directig Group Asghar Shirzad, Mobina Kalateh, Amin Mahmoudi, 
Maedeh Komijani, Zahra Mousavi

Costume & Set Designer Mahdi Pashaei
Light Designer Reza Khazraei

Poster & Brochure Designer Sina Afshar
Scene Assistant Mahsa Esmaeelzadeh

Photographer Ramin Zamin Peyma
Teaser Benyamin Nadali

Music Selection Mahdi Pashaei

Cast Mahdi Zaminpardaz, Bahar Nouhian, Mahdi Pashaei

Synopsis A park in New York. Peter, who is from the upper class of 
society, is reading a book. Jerry, who is from low class of society, 
goes to talk to Peter; But in the end, this conversation turns into a 

tragedy.

Playwright Mahmoud Ahadinia
Assistant Director, Programmer & Media Consultant Negar Amiri
Stage Manager & Assistant Abbas Karami Moghadam
Set Designer Ali Pouya Ghasemi
Costume Designer Hanieh Fatemian
Light Designer Farshad Nasiri
Sound Designer & Composer Amirali Hosseini
Makeup Designer Atefeh Rouzbeh Tehrani
Graphic Designer Mohammad Movahednia
Makeup Mona Kabirnejad
Photographer Parichehr Zhian
Making Teaser Shahin Eghdam
Making motion Shahab Mahmoudi
Advertising Manager Farid Rahmati
Virtual Advertising Rima Theater Group
Producer Seyyed Hamid Olama

Cast Mahdi Sabaghi, Farid Rahmati, Milad Moayeri, Mahdi Yeganeh, 
Nesa Yousef i, Hossein Karimi, Mohsen Razavinia, Ali Eshaghi, Sahar 
Bahrami, Ali Pouya Ghasemmi, Elmira Saremi, Soheil Naji

Synopsis This play narrates the events of the end of 2000 and the 
events that take place based on the personal revenge of a family 
living in Ghorbat neighborhood.

کارگردان  مهدی پاشایی 

1356، تهران

فارغ التحصیل آموزشگاه استاد حمید سمندریان

کارگردان محمدرضا هالل زاده 

1368، تهران 

کارشناسی دارویی / دانشگاه علوم پزشکی

Director Mahdi Pashaei
B. 1977, Tehran

Graduated from Samandarian Academy 

Director Mohammad Reza Helalzadeh
B. 1989, Tehran
BSc in Pharmaceutical Sciences \ Medical Sciences University
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"Shamayel" Theater Group
Playwright Masoud Aghli, Mahsa Ghafourian
Assistant Director Mohammad Amin Saeedi
Script Supervisor Taraneh Hoshyar
Stage Manager Alireza Barjesteh, Alireza Sheidaei
Set Designer Masoud Aghli, Mahsa Ghafourian
Costume Designer Mona Barani
Light Designer Mahmoud Karimi
Makeup Designer Somayeh Arghabai
Composer & Sound Designer Milad Ghanbari
Poster & Brochure Designer Mahsa Ghafourian
Public Relations Manager & Advertising Raha Kashani
Décor Technical Manager Ahmad Reza Akhoundzadeh
Scene Assistant Ahmad Shahiri
Decor Assistant Navid Toutian
Costume Assistant Nazanin Kaleidari
Data Projection & Sound performer Mostafa Nasiri
Makeup Sasan Yousefi, Taraneh Hoshyar
Lute Player Omid Dorostkar
Making Movie Saeed Valizadeh
Editing Sadegh Dehghanpour
Group Supervisor Seyyed Hojat Tabatabaei

Cast Mahsa Ghafourian, Amir Bahador Orei, Ali Izadpanah, 
Mansour Jahanbakhsh, Atefeh Pourbahram

Synopsis Inana and her husband and brother go to their younger 
sister (Neda)'s toy store in the middle of the night.
Neda has to provide a lot of toys for the customer (Adham). 
Adham arrives ...

زندگی سگ مرده درخشش صبحگاهی  سیاره ی ناهید
The Morning Glow of VenusThe Life of a Dead Dog

گروه نمایشی نگاه نو

نویسنده حامدمکملی

دستیارکارگردان مهدی حاجی آقاسی ها

گروه کارگردانی مسعود علی نیای

منشی صحنه فاطمه شهسواری

مدیرصحنه سجاد کریمی

طراح صحنه مرتضی نجفی

طراح لباس معصومه جلیلوند

طراح نور امیر امیدی راد

طراح ومجری گریم حسین محمدحسن پور

طراح پوسرتوبروشور  نکیسا ناپلئونی

انتخاب وتنظیم موسیقی مرتضی نجفی

نقاشی صحنه  آزاده رسابی

عکاس فرهاد صفری / تصویربردار میثم آقاجانزاده

روابط عمومی محمدطاهرخانی / رسپرست گروه محمدصمدی

بازیگــران پیــام نــوروزی، حســن یــاوری، نکیســا ناپلئونــی، علیرضــا محرابــی، امیرمحمــد 
خوشــنواز، آزاده رسابــی، نســیم لطافت خــواه، نیمــا شــیرمحمدی، ملیــکا عطائــی 
ســنگرودی، مهــدی پارســیان، علــی محمدبیگــی، مرتضــی نجفــی

خالصــه نمایــش  آقابــزرگ بیــن مــرگ و زندگــی و قصــه ســگ اعصــاب خردکــن 
بی اصــل و نســب همســایه دیــوار بــه دیــوارِ خونــه بابــاش قــراره هــر دو روز بــره خونــه 
یکــی ازبچــه هــاش ...

New Sight  Theater Group
Playwright Hamed Mokameli
Assistant Director Mahdi Haji Aghasiha
Directing Group Masoud Aliniay
Script Supervisor Fatemeh Shahsavari
Stage Manager Sajjad Karimi
Set Designer Morteza Najaf i
Costume Designer Masoumeh Jalilvand
Light Designer Amir Omidi Rad
Poster & Brochure Designer Nakisa Napeloni
Makeup Designer & Makeup Hossein Mohammad Hasanpour
Selection & Music Setting Morteza Najaf i
Scene Painting Azadeh Sarabi
Photographer Farhad Safari
Cameraman Meysam Aghajanzadeh
Public Relations Mohammad Taherkhani
Group Supervisor Mohammad Samadi

Cast Payam Norouzi, Hasan Yavari, Nakisa Napeloni,
Alireza Mehrabi, Amir Mohammad Khoshnavaz, Azadeh Sarabi, 
Nasim Letafatkhah, Nima Shirmohammadi, Melika Ataei Sangroudi, 
Mahdi Parsian, Ali Mohammad Beigi, Morteza Najaf i

Synopsis The grandfather is caught between life and death and the 
story of the nerve-wracking dog next door to his father's house, 
and he is supposed to stay at one of his children's house every two 
days...

گروه تئاتر شمایل

نویسنده مسعود عقلی، مهسا غفوریان 

دستیار کارگردان محمدامین سعیدی 

منشی صحنه ترانه هوشیار 

مدیر صحنه علیرضا برجسته، علیرضا شیدایی 

طراح صحنه مسعود عقلی، مهسا غفوریان 

طراح لباس منا بارانی 

طراح نور محمود کریمی 

طراح گریم سمیه ارقبایی 

آهنگساز و طراحی صدا میالد قنربی 

طراح پوسرت و بروشور مهسا غفوریان

مدیر روابط عمومی و تبلیغات رها کاشانی 

مدیر فنی دکور احمدرضا آخوندزاده 

دستیار صحنه احمد شهیری

دستیار دکور نوید طوطیان

دستیار لباس نازنین کلیدری 

دیتا پرژکشن و اجرای صدا مصطفی نصیری 

مجریان گریم سامان یوسفی، ترانه هوشیار

نوازنده ی عود امید درستکار 

ساخت فیلم سعید ولی زاده 

تدوین صادق دهقانپور 

رسپرست گروه سیدحجت طباطبایی 

بازیگــران مهســا غفوریــان، امیربهــادر اورعــی، علــی ایزدپنــاه، منصــور جهانبخــش، 
عاطفــه پوربهــرام  

مغــازه  بــه  نیمــه شــب  بــرادرش،  و  بــه همــراه همــرس  اینانــا  نمایــش  خالصــه ی 
 . می رونــد  )نــدا(  کوچک تــر  خواهــر  فروشــی  اســباب بازی 

نــدا بایــد تعــداد زیــادی اســباب بــازی بــرای مشــرتی )ادهــم( فراهــم کنــد .ادهــم از 
راه می رســد ...

کارگردان مسعود عقلی

1363، مشهد

ادبیات 

Director Masoud Aghli
B. 1984, Mashhad
Literature

کارگردان مرتضی نجفی

1355، خرمشهر

کارشناسی ارشد بازیگری / دانشگاه هرن- سینماتئاتر

Director Morteza Najaf i
B. 1976, Khorramshahr
MA in Acting \ from University of Art, Cinema & Theater Faculty 
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ساختن ژپتو
GeppettoMake

نویسنده ارژنگ طالبی نژاد

طراح صحنه کیارش ظریفی

طراح نور نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی

طراح صدا و موسیقی مهدی زمانی

طراح گرافیک مریم نادری

دستیاران صحنه مبین املاسی، صدف قطعی، امیرعلی شاه اسماعیلی
عرفان حق مرادی، آیدا چرخی

گروه نور مهران کریمی، مهدی ایمانلو

دستیار صدا و موسیقی مرجان معصومی

بازیگران

 آرش حق گو، مهسا رستمی، بهراد سالح ورزی، شیرین طیبی، مهشید کاظمی

خالصـه نمایـش عروسک سـاز پیـری کـه سال هاسـت عروسـکی نسـاخته، از غریبـه ای 
سـفارش سـاخت دو عروسـک می گیـرد؛ ولـی بـه تنهـایی از پـس سـاخت ایـن سـفارش 

جدیـد برنمی آیـد و تصمیـم می گیـرد ...

Playwright Arzhang Talebinejad
Set Designer Kiarash Zarifi

Light Designer Niloufar Naghibsadati, Mohammad Reza Rahmati
Music & Sound Designer Mahdi Zamani

Graphic Designer Maryam Naderi
Scene Assistant Mobin Almasi, Sadaf Ghatei, Amir Ali Shah 

Esmaeeli, Erfan Hagh Morai, Aida Charkhi
Light Group Mehran Karimi, Mahdi Imanloo
Sound & Music Assistant Marjan Masoumi

Cast Arash Haghgoo, Mahsa Rostami, Behrad Selahvarzi, Shirin 
Tayebi, Mahshid Kazemi

Synopsis An old puppet maker who has not made a puppet for 
years takes orders from a stranger to make two puppets; But he 

alone can not make this new order and decides...

نویسنده اوشان  محمودی

طراح صحنه و اکسسوار سعید  غفاری

طراح لباس محمد مهری

طراح نور محمدرضا  رحمتی، نیلوفر  نقیب  الساداتی

طراح گریم فائزه  سلطانی

طراح پوسرت و برنوشت  آیه ِفیلی

طراح تیزر شهاب  محمودی

طراح موسیقی مهدی  زمانی

دستیار  و برنامه ریز  آوا صالحی

دستیاران صحنه غزاله کارآموز، امید  عبدی، مبینا بی آزار

دستیاران نور مهران  کریمی، مهدی ایمانلو

دستیار موسیقی احسان سامل پور

دستیار گریم فاطمه سلطانی، سارینا موالیی

دستیار لباس حمیدرضا قامتی

عکاس فائزه نوری

مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد  لهاک

تهیه کننده  شهاب  محمودی

بازیگران صادق  برقعی، علی  تاریمی، پارمیدا  حسینی، محمد  شهریار،
بی تا عزیزاقلی، آذین  نظری

خالصه نمایش ژپتو این بار عروسک جدیدی ساخته و نمی خواهد اتفاقاتی که 
برای پینوکیو رخ داده را مجدد تجربه کند.

Playwright Oshan Mahmoudi
Accessories & Set Designer Saeed Ghafari
Costume Designer Mohammad Mehri
Light Designer Mohammad Reza Rahmati, Niloufar Naghib Sadati
Makeup Designer Faezeh Soltani
Poster & Brochure Designer Ayeh Feili
Teaser Designer Shahab Mahmoudi
Music Designer Mahdi Zamani
Assistant & Programmer Ava Salehi
Scene Assistant Ghazaleh Karamouz, Omid Abdi, Mobina Bi Azar
Light Assistant Mehran Karimi, Mahdi Imanloo
Music Assistant Ehsan Salempour
Makeup Assistant Fatemeh Soltani, Sarina Molaei
Costume Assistant Hamid Reza Ghamati
Photographer Faezeh Nouri
Public Relations Manager & Advertising Mohammad Lahak
Producer Shahab Mahmoudi

Cast Sadegh Borghei, Ali Tarimi, Parmida Hosseini, Mohammad 
Shahriar, Bita Azizoghli, Azin Nazari

Synopsis Geppetto has made a new doll this time and does not 
want to relive what happened to Pinocchio.

کارگردان اوشان محمودی

1366، قائم شهر

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه هرن  

Director Oshan Mahmoudi
B. 1987, Qaemshahr

MA in Directing from Tehran University of Art

کارگردان مصطفی ذره پرور

1373، مشهد

 کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش / دانشگاه هرن و معماری

Director Mostafa Zareh Parvar
B. 1994, Mashhad
MA in Theater Directing from Art & Architecture Faculty 
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سایر بازماندگان سال خورده گی
SenilityOther Survivors

نویسنده ساناز اسدی / مجری طرح رها جهانشاهی

مشاور کارگردان مریم ساملی / دستیار کارگردان کامیار دریاکنای

منشی صحنه سحر خرمنژاد 

مدیر صحنه ساناز سلیمانی، امیرحسین احمدی پازوکی

طراح صحنه مجتبی رجبی معمار / طراح لباس نرسین خرمی

طراح نور علی کوزه گر / طراح گرافیک فریده براتی

آهنگساز آنکیدو دارش / عکاس گلدیس نمازیان

ساخت تیزر محمد براری / دستیار طراح صحنه موسی رشیفی

دستیار طراح لباس نگین جاوید

دستیار طراح نور رضا رضایی، محمدحسین کوزه گر، ریحانه جمشیدیان

دستیار آهنگساز علیرضا اعتماد

روابط عمومی نوید آغاز 

رسمایه گذار علی حسن زاده

بازیگران  ابراهیم عزیزی، امیر جنانی، آیدین بهاری، پرهام یداللهی، داوود پژمانفر

خالصــه نمایــش صمــد فاتــح بعــد از مــرگ ناگهانــی همــرسش در یــک تصــادف بــا دو 
پــرس خــود، امیــر و رضــا رو بــه رو می شــود0

گروه چرکـ نویس

نویسنده باقـر سـروش ) اقتباس از لیرشاه - ویلیام شکسپیر (

طراح صحنه کـامـران جبـاری، سیدیارس هاشم زاده

ساخت و اجرای دکور جعفر رسیش آبادی، حمید رسیش آبادی،
اصغر فیض الهی 

طراحی لباس کامران جباری

واحد دوخت الهام غفاری، علی عبداللهی

طراحی و اجرای نور فروغ منصوری  

انتخاب، ادیت، اجرای موسیقی شـهرزاد آزادنام  

گریم مهدی سلطانی  

طراح پوسرت و بروشور علیرضا حاجی رحمانی

عکاس بختیار صمدی 

بازیگــران پیمــان جبــاری، شایســــته فرمانی فـــرد، محمــد وطن خــواه، دنیــا هاشــمی، 
کامــران جبــاری، ُمبینــا اکــربی، آریــن ســجادی، علیرضــا خــرضی         

میــان  را  رَسَحــدات ش  دارد  قصــد  پیــری  ســن  در  لیرشــاه  نمایــش  خالصــه 
دخرتهایــش تقســیم کنــد. دو دخــرت بزرگــرتش ســوگند می خورنــد تــا آخــر عمــر بنــده 
او باقــی بماننــد؛ امــا دخــرت کوچکــرت می گویــد بــا وجــود مهــرِ پــدر، اطمینــان نــدارد کــه 

بتوانــد تــا آخــر عمــر بنــده او باشــد و ...

Playwright Sanaz Asadi \ Production Executive Raha Jahanshahi
Director Consultant Maryam Salemi
Assistant Director Kamiar Daryakonai
Script Supervisor Sahar Khoramnejad
Stage Manager Sanaz Soleimani, Amir Hossein Ahmadi Pazoki
Set Designer Mojtaba Rajabi Memar
Costume Designer Nasrin Khorami 
Light Designer Ali Kouzeh Gar \ Graphic Designer Farideh Barati
Composer Ankido Darash
Photographer Goldis Namazian
Making Teaser Mohammad Barari
Set Designer Assistant Mousa Sharifi
Costume Designer Assistant Negin Javid
Light Designer Assistant Reza Rezaei, Mohammad Hossein Kouzeh 
Gar, Reihaneh Jamshidian
Assistant Composer Alireza Etemad
Public Relations Navid Aghaz
 Investor Ali Hasanzadeh 

Cast Ebrahim Azizi, Amir Janani, Aidin Bahari, Parham Yadollahi, 
Davoud Pezhmanfar

Synopsis Samad Fateh, after the sudden death of his wife in an 
accident, faces his two sons, Amir and Reza.

"Cherknevis" Group
Playwright Bagher Soroush (Adapted from King Lear- William 
Shakespeare)
Set Designer Kamran Jabari, Seyyed Yaser Hashemzadeh
Making & Executing Décor Jafar Serishabadi, Hamid Serishabadi, 
Asghar Feizollahi
Costume Designer Kamran Jabari
Tailor Elham Ghafari, Ali Abdollahi
Lighting Operator & Designer Forough Mansouri
Select, Edit & Play Music Shahrzad Azadnam
Makeup Mahdi Soltani
Poster & Brochure Designer Alireza Hajirahmani
Photographer Bakhtiar Samadi

Cast Peyman Jabbari, Shayesteh Farma nifard, Mohammad 
Vatankhah, Donya Hashemi, Kamran Jabari, Mobina Akbari, Arian 
Sajadi, Alireza Khezri

Synopsis In old age, Lirshah intends to divide his borders among 
his daughters. His two eldest daughters swear to obey him for the 
rest of their lives; But the younger daughter says that despite her 
father`s love, she is not sure that she will be able to obey him for 
the rest of her life and...

کارگردان کـامـران جبـاری

1360، کردستان- بیجار

 کارشناسی سینما- فیلم سازی، تدوین 

دانشگاه رشت 

کارگردان سیدیارس هاشم زاده 

1361، کردستان- بیجار 

 کارشناسی نمایش، بازیگری

دانشگاه اراک

Director
Kamran Jabbari
B. 1981, Kurdistan, Bijar
BA in Cinema- Filmmaking, 
Editting from Rasht University

Director
 Seyyed Yaser Hashemzadeh

B. 1982, Kurdistan, Bijar
BA in Theater Acting 
from Arak University 

کارگردان مهرداد مصطفوی

1365، تهران

کارشناسی  ارشد بازیگری / دانشگاه تربیت مدرس

Director Mehrdad Mostafavi
B. 1986, Tehran

MA in Acting from Tarbiat Modares University
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سویینی تاد
سگک
Buckle

Sweeney Todd

طراح رضا بهرامی

نویسنده کهبد تاراج

دستیار کارگردان شادی بیات

منشی صحنه شیما ملکی

مدیر صحنه مریم نورالدینی، کهرام تاراج

طراح لباس پگاه ترکی

طراح نور رضا خرضایی

طراح گریم ماریا حاجیها

طراح پوسرت شایان کیانی

دستیار گریم و مجری بهاره اسدی

انتخاب موسیقی عرفان پورمحمدی

عکاس فرهاد جاوید، شایان کیانی

روابط عمومی امیر قالیچی)تئاتربازها(

بازیگــران تینــو صالحــی، پریســا مقتــدی، لبخنــد بدیعــی، محمدرضــا ایمانیــان، فهیمــه 
معیــن، عرفــان پــور محمــدی، سیدحســن تدینــی، آبتیــن حاتمــی، ســهیل ملکــی

انقــالب در محلــه  از  از لوتی هــای قبــل  یکــی  شــاهرخ رضغــام  خالصــه نمایــش 
پیــروزی، بــا نــام امــام خمینــی گذشــته خــود را کنــار می گــذارد و راهــی جبهــه می شــود.

نویسنده استفان ساندهایم و هیو ویلر  / رساینده اشعار محمد نیازی

دستیار کارگردان محمدرضا ارجمندی / منشی صحنه آیالر رشیدی

 مدیر صحنه علی فالحت / مدیر تولید مهدی واعظ طبسی

تنظیم موسیقی برای اجرا آرمین سپیدار / طراح صحنه محمد نیازی

طراح لباس محبوبه سلطانی / طراح نور محمود کریمی

طراح گریم رویا حشمتی / طراح پوسرت و بروشور جواد علیخوئیان

طراح جلوه های ویژه تصویری سیدمحمدصادق طباطبایی بحرالعلوم

طراح آوای صوتی میالد قنربی / طراح فرم و حرکت محمد نیازی

صدابردار حسام انوشیروانی / مهندس فنی و اجرای دکور سمیا رشیفی

دستیار صحنه میالد ادیب

دستیاران گریم سارا کوهجانی، سوفیا بزاغیان، ابراهیم دالوری

دستیار لباس معصومه ایزدی

دستیار صدا محمد موسویان / عکاس آرزو کیانی، آریا سزبواری

بازیگــران وحیــد عباســی، ســپیده مذهــب، محمــد طهــان، میــالد قنربی، نینــا گودرزی، 
فرشــاد قاســمی، هانیــه طیبــی، اشــکان شایســته، املیــرا عاقــل، ســجاد خرسوی کــوچ، 
حســینی، مدیحــه  امامــی،  کاظــم  اســدی،  زهــرا  فــالح،  مهــال  بیگــی،   اریســا 

فریده نظری، مریم نظری، سهیل صدر، ستار مهرداد، پدرام غالمی مشهدی 

خالصــه نمایــش بنجامیــن بارکــر بــرای انتقــام همــرس خــود از تورپیــن، بــه لنــدن بــاز 
ــام الوت آشــنا می شــود و ...  ــه ن ــی ب ــا زن ــان ب ــن می می گــردد. در ای

Designer Reza Bahrami
Playwright Kahbod Taraj
Assistant Director Shadi Bayat
Script Supervisor Shima Maleki
Stage Manager Maryam Nour al- din, Kahram Taraj
Costume Designer Pegah Torki
Light Designer Reza Khazraei
Makeup Designer Maria Hajaha
Poster Designer Shaian Kiani
Makeup Assistant & Makeup Bahareh Asadi
Music Selection Erfan Pourmohammadi
Photographer Farhad Javid, Shaian Kiani
Public Relations Amir Ghalichi (Teatrbazha)

Cast  Tinoo Salehi, Parisa Moghtadi, Labkhand Badiee, Mohammad 
Reza Imanian, Fahimeh Moeen, Erfan Pourmohammadi, Seyyed 
Hasan Tadayoni, Abtin Hatami, Soheil Maleki

Synopsis Shahrokh Zargham, one of the pre-revolutionary pervert 
of Piroozi neighborhood, abandons his past in the name of Imam 
Khomeini and goes to the front.

Playwright Stephen Sondheim & Hugh Wheeler
Poet Mohammad Niazi
Assistant Director Mohammad Reza Arjmandi
Script Supervisor Aylar Rashidi \ Stage Manager Ali Falahat
Production Manager Mahdi Vaez Tabasi
Music Setting Armin Sepidar \ Set Designer Mohammad Niazi
Costume Designer Mohboubeh Soltani
Light Designer Mahmoud Karimi
Makeup Designer Roya Heshmati
Poster & Brochure Designer Javad Alikhouian
Visual Effects Designer
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaee Bahrol Oloumi
Phoneme Designer Milad Ghanbari
Form & Motion Designer Mohammad Niazi
Sound Recordist Hesam Anoushirvani
Technical Engineer & Décor Execution Samia Sharifi
Scene Assistant Milad Adib
Makeup Assistant Sara Kouhjani, Sofia Bozaghian, Ebrahim Delavari 
Costume Assistant Masoumeh Izadi
Sound Assistant Mohammad Mousavian
Photographer Arezoo Kiani, Aria Sabzevari

Cast Vahid Abbasi, Sepideh Mazhab, Mohammad Tahan,
Milad Ghanbari, Nina Goudarzi, Farshad Ghasemi, Hanieh Tayebi, 
Ashkan Shayesteh, Elmira Aghel, Sajad Khosravi Kouch,
Erisa Beigi, Mahla Falah, Zahra Asadi, Kazem Emami,
Madiheh Hosseini, Farideh Nazari, Maryam Nazari, Soheil Sadr,
Satar Mehrdad, Pedram Gholami Mashhadi

Synopsis Benjamin Barker returns to London to avenge his wife from 
Turpin. In the meantime, he meets a woman named Laut and ...

کارگردان رضا بهرامی

1359، تهران 

 کارشناسی کارگردانی سینما / دانشگاه علمی و کاربردی 

Director Reza Bahrami
B. 1980, Tehran

BA in Cinema Directing from University of Applied Sciences

Director Mohammad Niazi
B. 1991, Mashhad

BSc in Accounting from Ferdows Institute of Higher Education

کارگردان محمد نیازی 

1370، مشهد

 کارشناسی حسابداری / دانشگاه آموزش عالی فردوس مشهد
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قند خون  غالمرضا لبخندی
Gholamreza LabkhandiBlood Sugar

نویسنده  کهبد  تاراج

مشاور کارگردان  حمید  پورآذری

برنامه ریز و دستیار کارگردان  مینا  ترکمن

گروه کارگردانی پریناز  آبلی، مریم  نورالدینی، شیما  ملکی، محمد  امین  قهرمانی

منشی صحنه  شیما  ملکی

مدیر صحنه  آرین  مرادی، عباس حسنلو

مدیر تولید  رضا  بهرامی

طراح صحنه  حمید  پورآذری

طراح لباس  زهره کاظمی

طراح نور  رضا  خرضایی

طراح گریم  ماریا  حاجیها 

طراح پوسرت و مواد تبلیغاتی  امید علیزاده، شایان  کیانی

عکاس  فرهاد  جاوید

انتخاب موسیقی و آرایه های صوتی  عرفان  پورمحمدی

دستیار تولید و دستیار لباس  مریم  نورالدینی

مجری طرح و مدیر روابط عمومی  امیر  قالیچی )تئاتربازها(

لبخنـــد  بدیعـــی، گیلـــدا  حمیـــدی،  بهـــروز  پناهنـــده،  تینـــو  صالحـــی،   بازیگـــران 
مجیـــد  رحمتـــی، نجـــال  نظریـــان، شـــادی  ضیـــایی، رضـــا  بهرامـــی، نیلوفـــر وهـــاب زادگان، 

ـــا ابواملعصومـــی ـــرور، کربی ـــر عدل پ امی

خالصــه نمایــش  غالمرضــا خــورشو معــروف بــه خفــاش شــب در ســال 76 دســت 
بــه قتل هــای زنجیــره ای می زنــد و ...

گروه هرنی کریاس

نویسنده لیلی عاج

مشاور کارگردان حسام افروز

منشی صحنه زهرا مسعودی، دانیال حاجی میرزاده

مدیراجرایی محمدرضا گلشن

مدیرصحنه محمود وکیل صمد

مدیر تولید محمدزارع

طراح صحنه میثم نویریان

طراح نور حسین افضلی

طراح پوسرت و بروشور محسن احمدی

طراح و کارگردان تیزر صالح رحیمی و مصطفی پورمقدم

دستیاران صحنه امیرمهدی ارکمان، محمدعلی دشتی

موسیقی محمدامین خادم

عکاس ریحانه خواجه منصوری نیا، فهیمه ولی زاده

روابط عمومی سجادجدیدی

رسپرست گروه هرنی کریاس علی جاور

تهیه کننده سیدشهاب الدین حسینی نیک

بازیگران صاحب حائری زاده، سهیال ستوده نیا، ستاره توانگر

خالصه نمایش کام کارگرای کارخونه قند تلخه! یه مرد پیدا نمی شه به
دادشون برسه؟

"Keryas" Art Grup
Playwright Leili Aaj
Director Consultant Hesam Afrouz
Script Supervisor Zahra Masoudi, Danial Hajimirzadeh
Executive Manager Mohammad Reza Golshan
Stage Manager Mahmoud Vakil Samad
Production Manager Mohammad Zare
Set Designer Meysam Navirian
Light Designer Hossein Afzali
Poster & Brochure Designer Mohsen Ahmadi
Teaser Director & Designer Saleh Rahimi & Mostafa Pourmoghadam 
Scene Assistant Amir Mahdi Arkaman, Mohammad Ali Dashti
Music Mohammad Amin Khadem
Photographer Reihaneh Khajeh Mansouri Nia, Fahimeh Vali Zadeh
Public Relations Sajad Jadidi
"Keryas" Art Grup Supervisor Ali Javer
Producer Seyyed Shahab al-din Hosseini Nik

Cast Saheb Haeri Zadeh, Soheila Sotoudeh Nia, Setareh Tavangar

Synopsis The taste of a sugar factory worker`s mouth is bitter! 
Can`t find a man to help them?

کارگردان کهبد تاراج

1364، تهران

فارغ التحصیل رشته حسابداری 

کارگردان زمان ارکمان

1366، یزد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی / دانشگاه آزاد یزد

Director Zaman Arkaman
B. 1987, Yazd

MBA in Financial Management 
from Islamic Azad University of Yazd

Playwright Kahbod Taraj
Director Consultant Hamid Pourazari
Assistant Director & Programmer Mina Torkaman
Directing Group Parinaz Abli, Maryam Nour al-dini, Shima 
Maleki, Mohammad Amin Ghahramani
Script Supervisor Shima Maleki
Stage Manager Arian Moradi, Abas Hasanloo
Production Manager Reza Bahrami
Set Designer Hamid Pourazari
Costume Designer Zohreh Kazemi
Light Designer Reza Khazraei
Makeup Designer Marya Hajiha
Poster & Advertising Designer Omid Alizadeh, Shayan Kiani
Photographer Farhad Javid
Music Selection & Phoneme Designer Erfan Pourmohammadi
Production Assistant & Costume Assistant Maryam Nour al-dini
Production Executive & Public Relations Manager Amir Ghalichi 
(Teatrbazha)

Cast Tinoo Salehi, Behrooz Panahandeh, Gilda Hamidi, Labkhand 
Badiei, Majid Rahmati, Najla Nazarian, Shadi Ziaei, Reza Bahrami,  
Niloufar Vahabzadegan, Amir Adlparvar, Kebria Abolmasoumi

Synopsis Gholamreza Khoshroo, known as the night bat, started 
a series of murders in 1997 and...

Director Kahbod Taraj
B. 1985, Tehran
Graduated in Accounting
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مرثیه ای در قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ کل
KalAn Elegy in the Murder of Julius Caesar & a few Chickens from Simorgh

نویسنده مصطفی محمدی دوست، جواد خاکسارحقانی

دستیار کارگردان محمد سایبانی

طراح صحنه فاطمه حیدری             

طراح لباس پری امیری

طراح پوسرت رضا موری

نور کیانوش ابراهیمی

آواز سمیه تیموری

کمانچه میالد پوالدی 

دهل پریسا جعفری

بازیگــران فاطمــه حیــدری، مهدیــه مالکــی، محمدمحمــدی دوســت، ویانــا فرهــادی، 
 نســیم ســلطانی، زهــرا عزیزیــان، فهیمــه خــرسوی، نرگــس عزیزیــان، نادیــا اکــربی،

ندا قاسمپور، پیام بهرامی، امیر اسدی، حجت یدالهی، محمد سایبانی

خالصــه نمایــش بی بــی کــه بــزرگ ایــل اســت، بــه شــکارچی های ایــل می گویــد شــکار 
نکنیــد؛ امــا کســی بــه حرفــش توجــه نمی کنــد. همــه بــه شــکار ادامــه می دهنــد و ...

نویسنده رضا گشتاسب

طراح صحنه مجتبی رستمی فر

رسپرست سامان خلیلیان

دستیاران کارگردان مازیار کائدی، سینا فرزادی پور

مدیر صحنه امیرحسین سلمان ساعدی

طراحی و دوخت لباس سارا حسین پور

طراح نور ایمان نخلستانی

طراح گریم میالدحسینی / آهنگساز رسول حق جو

افکتور محمدامین رساج پور / مدیر تولید حسن پریان

مجری طرح امید امیدپور / اجرای گریم زهرا خرسوی

دستیار نور محمد نخلستانی / روابط عمومی سعید زرگران

بازیگران جواد صداقت، شاهده خدادادی، الهام ابنی، پوریا ریحانی، رضا چهرازی، 
حســـین کیانـــی، مهـــدی صفی آبـــادی، آرمیـــن تدین، عاطفه کاله کـــج، نیایش مرثیه زاده، 
ــا امینـــی،  ــری، بنیامیـــن یزدانـــی، پارسـ ــدا طاهـــری، میـــرتا طاهـ ــه مســـعودی، نـ ریحانـ
 مصطفـــی کردانـــی، عبـــاس رشفـــی، احمـــد شـــجری، امیرحســـین ســـلمان ســـاعدی، 
ایمـــان ظفریـــان، علـــی زبیدانیـــان، محمـــد عنایـــت زاده، اســـکندر قنـــربی، حســـین 

زارعـــی، نیمـــا نعمتـــی، ســـعید زرگـــران، هاشـــم نـــارصی، امیریوســـف حســـینی

خالصــه نمایــش وضعیــت روم بــه هــم ریختــه و آشــفتگی رستــارس روم را گرفتــه. 
رشمســاری شکســت ســال ها پیــش از ایرانیــان، رومیــان را بــه ملتــی شکســت خــورده 

تبدیــل کــرده کــه ...

Playwright Mostafa Mohammadi Doust, Javad Khaksar Haghani
Assistant Director Mohammad Sayehbani
Set Designer Fatemeh Heidari
Costume Designer Pari Amini
Poster Designer Reza Mouri
Light Kianoush Ebrahimi
Song Somaieh Teimouri
Kamancheh Milad Pouladi
Drum Parisa Jafari

Cast Fatemeh Heidari, Mahdieh Maleki, Mohammad Mohammadi 
Doust, Viana Farhadi, Nasim Soltani, Zahra Azizian, Fahimeh 
Khosravi, Narges Azizian, Nadia Akbari, Neda Ghasempour, Payam 
Bahrami, Amir Asadi, Hojat Yadollahi, Mohammad Saiebani

Synopsis"Bibi", who is the elder of the tribe, tells the hunters of 
the tribe not to hunt; But no one pays attention to what she says. 
Everyone continues to hunt and ...

Playwright Reza Gashtasb
Set Designer Mojtaba Rostami Far \ Supervisor Saman Khalilian
Assistant Director Maziar Kaedi, Sina Farzadipour
Stage Manager Amir Hossein Salman Saedi
Costume Designer & Tailor Sara Hosseinpour
Light Designer Iman Nakhlestani \ Makeup Designer Milad Hosseini
Composer Rasoul Haghjoo \ Effect Mohammad Amin Serajpour
Production Manager Hasan Parian
Production Executive Omid Omidpour \ Makeup Zahra Khosravi
Light Assistant Mohammad Nakhlestani
Public Relations Saeed Zargaran

Cast Javad Sedaghat, Shahedeh Khodadadi, Elham Ebni, Pouria Reyhani, 
Reza Chehrazi, Hossein Kiani, Mahdi Safiabadi, Armin Tadayon, Atefeh 
Kolahkaj, Niayesh Marsieh Zadeh, Reyhaneh Masoudi, Neda Taheri, 
Mitra Taheri, Benyamin Yazdani, Parsa Amini, Mostafa Kordani, Abbas 
Sharafi, Ahmad Shajari, Amir Hossein Salman Saedi, Iman Zafarian, Ali 
Zobeidanian, Mohammad Enayatzadeh, Eskandar Ghanbari, Hossein 
Zarei, Nima Nemati, Saeed Zargaran, Hashem Naseri, Amir Yousef Hosseini

Synopsis The situation in Rome is fussy and chaos has spread 
throughout Rome.  The shame of the Romans for the defeat they 
suffered years before the Iranians has turned them into a failed nation 
that ...

کارگردان مصطفی محمدی دوست

1357، فارسان

کاردانی امور فرهنگی

Director Mostafa Mohammadi Doust
B. 1978, Farsan
AA in Cultural Affairs

کارگردان مجتبی رستمی فر

1365، اهواز

کارشناسی کارگردانی / هرنمعماری

Director Mojtaba Rostami Far
B. 1986, Ahvaz

BA in Directing from Art & Architecture Faculty
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همُلر بیژنی هملتک
HamletakHamlor Bijani

طراح آژمان )محمد( بیژنی نسب  /  نویسنده یوسف شکوهی  

منشی صحنه و پخش موسیقی علی پیمانی

مدیر صحنه املیرا صادقی مزیدی  / طراح حرکت آژمان بیژنی نسب

طراح لباس آژمان بیژنی نسب و نجمه زارعی جلیانی

دوخت لباس نجمه زارعی جلیانی /  طراح گریم فرزانه رادفر و فرناز فاتحی 

طراح پوسرت و بروشور نازنین دوربین

انتخاب و طراح موسیقی آژمان بیژنی نسب و علیرضا مهدوی فر 

اجرای گریم زهرا کارگر

امور رایانه ای و طراحی تیزر علیرضا مهدوی فر

اجرای نور نسیم)صدیقه( ُشکر 

رسپرست گروه امید وامق 

تهیه کننده صالح شادمانی 

بازیگــران منوچهــر محســنی، محمــود ســیمکامی، جالل الدیــن نرصی نوبندگانــی، 
یوســف شــکوهی، آژمــان بیژنی نســب، رضــا طاهــری، محمدحســین رجبیــان، ســعید 
رجبیــان، میــالد )عبدالحمیــد( امراللهــی، علیرضــا مهدوی فــر، ســاناز)زهرا( حق گــو، 
سپیده)ســکینه( صادقیــان، رویــا زنگنــه، ساســان رســتگاری، ســوگل)فاطمه( آتشــین، 
علیرضــا کشــاورزیان، یاســین منصــوری، یگانه)زهــرا( عبدالهــی، نســرتن پورمــرادی، 

ــور  مبیــن محســنی، ســارا پیمانــی، امیرعبــاس زارع پ

ــر  توســط روح پــدرش می فهمــد کــه او طــی توطئــه ای کشــته 
ُ
خالصــه نمایــش همل

شده اســت و عمــو و مــادرش در ایــن قضیــه نقــش داشــته اند.

Designer Azhman (mohammad) Bijani Nasab
Playwright Yousef Shokouhi
Script Supervisor & Play Music Ali Peimani
Stage Manager Elmira Sadeghi Mazidi
Motion Designer Azhman Bijani Nasab
Costume Designer Azhman Bijani Nasab & Najmeh Zarei Jaliani
Tailor Najmeh Zarei Jaliani
Makeup Designer Farzaneh Radfar & Farnaz Fatehi
Poster & Brochure Designer Nazanin Dourbin
Music Selection & Designer Azhman Bijani Nasab & Alireza 
Mahdavi Far
Makeup Zahra Kargar
Computer Affairs & Teaser Design Alireza Mahdavi far
Lighting Operator Nasim (Sedigheh) Shokr 
Group Supervisor Omid Vamegh \ Producer Saleh Shadmani

Cast Manouchehr Mohseni, Mahmoud Simkami, Jalal al-din Nasri 
Nobandegani, Yousef Shokouhi, Azhman Bijani Nasab, 
Reza Taheri, Mohammad Hossein Rajabian, Saeed Rajabian, 
Milad (Abdol Hamid) Amrollahi, Alireza Mahdavi Far, 
Sanaz (Zahra) Haghgoo, Sepideh (Sakineh) Sadeghian, 
Roya Zanganeh, Sasan Rastegari, Sogol (Fatemeh) Atashin, 
Alireza Keshavarzian, Yasin Mansouri, Yeganeh (Zahra) Abdollahi, 
Nastaran Pourmoradi, Mobin Mohseni, Sara Peymani, 
Amir Abbas Zarepour

Synopsis  Hamlor learns from his father's soul that he was killed in 
a conspiracy with his uncle and mother.

کارگردان آژمان بیژنی نسب

1371 / دیپلم فنی حرفه ای

Director Azhman Bijani Nasab
B. 1992 \ Technical Diploma

نویسنده مهدی احمدی

مشاور کارگردان امید علیزاده

دستیار کارگردان مهتاب نیکفرد

منشی صحنه لیال حشمت

مدیر صحنه میالد ادیب

مدیر تولید رضا عنایتی

طراح صحنه مهدی رشیفی

طراح لباس امید علیزاده

طراح نور محمود کریمی

طراح گریم امید علیزاده

طراح پوسرت و بروشور مهدی احمدی

طراح حرکات فرم علی فالحت

دستیار لباس آیالر رشیدی، زینب احمد نیا

دستیار گریم سارا کوهجانی

دوخت لباس محدثه چناری

شاعر حسین شجاع

آهنگساز مهدی حسنی

نوازنــدگان مهــدی حســنی، محمــد صفایی پــور، محمــد امجــد، محمــد اخبــاری، 
میــالد رضــایی، امیــر امیــری

بازیگــران مهــدی احمــدی، جــواد همایونــی، ســیما صــادق زاده، محمدعلــی مرادپــور، 
امیــد علیــزاده، منصــوره موســوی، ســینا کارگــزار، زینــب سعیدی کوشــا، علــی فالحــت، 

میــالد ادیب

بــه  "هملــت"،  یعنــی  شکســپیر  ویلیــام  ادبــی  شــاهکار  روایــت  نمایــش  خالصــه 
تعزیه خوانــی،  تخته حوضــی،  پرده خوانــی،  از  اعــم  ایرانــی،  نمایش هــای  شــیوه 
از کالسیسیســم و مدرنیســم در  نقالــی. در عین حــال رگه هــایی  خیمه شــب بازی و 

... کــه  آن وجــود دارد 

کارگردان مهدی احمدی

1378، مشهد

کارشناسی بازیگری / دانشگاه هرن و معماری پارس

Playwright Mahdi Ahmadi \ Director Consultant Omid Alizadeh
Assistant Director Mahtab Nikfard
Script Supervisor Leila Heshmat \ Stage Manager Milad Adib
Production Manager Reza Enayati \ Set Designer Mahdi Sharifi
Costume Designer Omid Alizadeh
Light Designer Mahmoud Karimi 
Makeup Designer Omid Alizadeh
Poster & Brochure Designer Mahdi Ahmadi
Motion Designer Ali Falahat
Costume Assistant Aylar Rashidi, Zeinab Ahmadnia
Makeup Assistant Sara Kouhjani 
Tailor Mohadeseh Chenari
Poet Hossein Shoja`
Composer Mahdi Hasani
Musician Mahdi Hasani, Mahdi Safaeipour, Mohammad Amjad, 
Mohammad Akhbari, Milad Rezaei, Amir Amiri

Cast Mahdi Ahmadi, Javad Homayouni, Sima Sadeghzadeh, 
Mohammad Ali Moradpour, Omid Alizadeh, Mansoureh Mousavi, 
Sina Kargozar, Zeinab Saeedi Koosha, Ali Falahat, Milad Adib

Synopsis The narration of William Shakespeare's literary masterpiece, 
"Hamlet", in the style of Iranian plays, including screen reading, 
takhteh hozi, taziyeh khani, marquee and narration. At the same 
time, there are traces of classicism and modernism in it ...

Director Mahdi Ahmadi
B. 1999, Mashhad
BA in Acting from Pars Higher Education Institute of Art and 
Architecture
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  نمایش های      
          صحنه ای
   )غیر رقابتی(
 Stage Theater

(Non-Competition)

آرش، شهر سوخته، بخش طبی 4 

 آسانسور نداره 

 اتاق 

 اسرتالیا 

 به هیچکس هیچی نگو 

 بهشت حکیم هللا 

 بی خوابی 

 پاستیل زرد 

 پشت دیوار قدیمی کشتارگاه 

 تلفات 

 خاموشان 

 دکرت هاشمیان 

 رز آبی 

 رگال 

 سه گانه پاریسی 

 صامت 

 الوستوری 

 مانسرت 

مدرنیته، اورست 
یا چه کسی فرمانده را کشت؟

 مستقیم ته منصور جنوبی 

مرصیه 

مرصیه 

همه برادران من 

یک ماه، هزار آسمان 



آسانسور نداره آرش، شهر سوخته، بخش طبی 4
Arash of Burnt City, Medical Department FourNo elevator

نویسنده سباستین تیری

مرتجم هومن حسین زاده

دستیار کارگردان شیماملکی، محمد امین قهرمانی

مجری طرح امیر قالیچی

مدیر تولید کهبد تاراج

طراح لباس پگاه ترکی

طراح نور رضا خرضایی

بازیگران ارسطو خوش رزم، علی هاشمی، شیما ملکی

خالصه نمایش دو مرد در موقعیت های مختلف

نویسنده فردوس حاجیان 

برنامه ریز و دستیارکارگردان بهارک همتی

منشی صحنه پرنیا لرنی 

مدیر صحنه نسرتن اسکندرپور

طراح صحنه سعید یزدانی 

طراح لباس ندا تمیمی

طراح حرکت بهزاد جاودانفرد

طراح پوسرت مهسا خادمی

موسیقی مازیار احمد پور

نوازنده کیان صادقی، رحمان موالئی

ساخت تیزر محمد توکلی

مجری طرح امیر ریوندی

مجری دکور غالم رضا عربی

مجری گریم زهرا عادلخانی، آرش معصومی

عکاس محمد رضا رضازاده 

بازیگران مقداد کامیاب اسالمی، احمد خیرآبادی، بابک موالنا، مهشید زبردست، 
مبینا آقاخانی، پویا فراهانی، آرش رحیمی، مهران تقوی، پرنیا لرنی

خالصــه نمایــش  تــوران و حســین دانشــجویان دانشــکده هرنهــای زیبــا، دی مــاه 
1364 بــا تختــه ســیاه کوچــک و چمدانــی پــر از لــوازم نمایــش بــه مناطــق جنگــی 

می رونــد تــا ...

)این نمایش بر اساس خاطرات واقعی فردوس حاجیان نوشته شده است(

Playwright Sebastian Tiri
Translator Houman Hosseinzadeh
Assistant Director Shima Maleki, Mohammad Amin Ghahremani
Production Executive Amir Ghalichi
Production Manager Kahbod Taraj
Costume Designer Pegah Torki
Light Designer Reza Khazraee

Cast Arastoo Khoshrazm, Ali Hashemi, Shima Maleki

Synopsis Two men in different positions.

Playwright Ferdos Hajian
Assistant Director & Programmer Baharak Hemati
Script Supervisor Parnia Larni
Stage Manager Nastaran Eskandarpour 
Set Designer Saeed Yazdani
Costume Designer Neda Tamimi
Motion designer  Behzad Javan Fard
Poster Designer Mahsa Khademi
Music Maziar Ahmadpour
Musician Kian Sadeghi, Rahman molaei
Making Teaser Mohammad Tavakoli
Production Executive Amir Reivandi
Décor Execution Gholamreza Arabi
Makeup Zahra Adelkhani, Arash Masoumi
Photographer Mohammad Reza Reza Zadeh

Cast Meghdad Kamiab Eslami, Ahmad Kheirabadi, Babak Molana, 
Mahshid Zebardast, Mobina Aghakhani, Pouia Farahani,  
Arash Rahimi, Mehran Taghavi, Parnia Larni

Synopsis Turan and Hossein, students of the Faculty of Fine Arts, 
go to war zones in January 1985 with a small blackboard and a 
suitcase full of display equipment to...
(This play is based on the real memories of Ferdos Hajian)

کارگردان فردوس حاجیان

1342 ، قائم شهر

دکرتای تخصصی مطالعات تخصصی تئاتر - استاد دانشگاه

دانشگاه تهران، پردیس هرنهای زیبا

کارگردان لبخند بدیعی

1365، تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه هرن - سینماتئاتر

Director Labkhand Badiei
B. 1986, Tehran

MA in Directing from Cinema & Theater Faculty- Tehran 
University of Art

Director Ferdos Hajian
B. 1963, Qaemshahr
PhD in Theater Studies - University Professor
Tehran University, Collage of Fine Arts
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استرالیا  اتاق 
The RoomAustralia

نویسنده زنده یاد ساشا کشوادی

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز محمدرضا نخعی

دستیار دو کارگردان کوروش رشفی، نیلوفر رازمند

مدیر صحنه فربد میرزاده، رامبد میرزاده

منشی صحنه سارینا رزاق

طراح لباس مرجان یزدانی

طراح نور رضا خرضایی شاد

طراح پوسرت امین دایی

طراح صحنه علی پویا قاسمی

موسیقی انتخابی

عکاس رامتین جهانبانی

دستیار صحنه ستاره مبینی

تیزر بنیامین نادعلی

مدیر رسانه سید محمدصادق سیادت

تهیه کننده انوشه زاهدی جم

بازیگــران بهنــام رشفــی، شــیوا مکی نیــان، امیــن میــری، پــروا آقاجانــی، جــواد پــوالدی، 
ــار اســالمی، محمــد اســماعیلی،  ــوا کشــوادی، مهی ــور، هی اشــکان دالوری، زهــرا آقاپ
داوری،  امیرعبــاس  آقاخانــی،  علــی  محمــد  طاهــری،  فاطمــه  یعقوبــی،   دانیــال 

کیمیا نصیری، نسیم قلهکی

خالصــه نمایــش داســتانی واقعــی از بیمارســتانی در دوران کرونــا و چالش هــایی کــه 
کادر درمــان در زندگــی کاری و شــخصی خــود از اوایــل شــیوع بیمــاری بــا آن مواجــه 

... می شــوند 

کارگردان زنده یاد ساشا کشوادی

1364، ارومیه

کارشناسی مهندسی معدن / دانشگاه رسارسی کاشان

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی / دانشگاه تهران

رشکت فیلم وفلسفه کهن

گروه هرنی رسو شیراز

نویسنده پیام الریان

طراح سید محمد هادی هاشم زاده 

رسپرست گروه و طراح لباس و دستیار کارگردان نسیم شیرزادی

منشی صحنه آرزو کیانی، فاطمه بارونی

مدیر صحنه محمدحسین نظری پارسا

ساخت تیزر، موسیقی و مدیا  علیرضا اصالحی

طراحــی صحنــه و ســاخت دکــور محمدحســین نظری پارســا، محمدعلــی امیــری، 
ســیدمحمدهادی هاشــم زاده

طراح نور سعید نظری

طراح و اجرای گریم مریم شکری

طراح پوسرت و بروشور زهرا همای پور

دستیار صحنه محمدرضا رستمی، تانیا نظری پارسا

رسپرست گروه فرم محمد فهندژ سعدی

جانشین تولید داریوش واحدی

امور دیجیتال فائزه فخرایی

عکاسان انیس انصاری، شیوا عطاران، سحر ویسه

مدیر روابط عمومی هیوا بهادری

مدیر تولید علی فخار

دستیار تهیه کننده امیرحسین پارسایی

تهیه کننده محمد شکروی

بازی سازان محمد فهندژ سعدی، فرناز حیدری، محمدرضا رستمی، حسن صفایی، 
نعیم فرزام، مهدی کشاورز

بازیگران مریم شکری، محمدعلی امیری، امید رهرب

خالصــه نمایــش  مقصــد ایــن کشــتی، جزیــره کریســمس آیـــلند بــوده کــه جــزو خــاک 
اسرتالیاســت. کشــتی مهاجــران غیرقانونــی در آب هــای آن منطقــه غــرق شده اســت 

و مقامــات ســاحلی اندونــزی گمــان می برنــد کــه ...

کارگردان سیدمحمدهادی هاشم زاده 

شیراز 

کاردانی معماری

Playwright Deceased Sasha Keshvadi
First Assistant Director & Programmer Mohammad Reza Nakhaei
Second Assistant Director Kourosh Sharafi, Niloufar Razmand
Stage Manager Farbod Mirzadeh, Rambod Mirzadeh
Script Supervisor Sarina Razagh
Costume Designer Marjan Yazdani 
Light Designer Reza Khazraei Shad
Poster Designer Amin Daei \ Set Designer Ali Pouya Ghasemi
Music Chosen \ Photographer Ramtin Jahanbani
Scene Assistant Setareh Mobini
Teaser Beniamin Nadali
Media Manager Seyyed Mohammad Sadegh Siadat
Producer Anousheh Zahedijam

Cast Behnam Sharafi, Shiva Makinian, Amin Miri, Parva Aghajani, 
Javad Pouladi, Ashkan Delavari, Zahra Aghapour, Hiva Keshvadi, 
Mahyar Eslami, Mohammad Esmaeeli, Danial Yaghoubi, 
Fatemeh Taheri, Mohammad Ali Aghakhani, Amir Abbas Davari, 
Kimia Nasiri, Nasim Gholhaki

Synopsis A true story of a hospital during the Corona and the 
challenges that medical staff face in their work and personal lives 
from the beginning of the outbreak of the disease...

Director  Deceased Sasha Keshvadi
B. 1985, Urmia
BSc in Mining Engineering from Kashan University
MA in Dramatic Literature from Tehran University

Ancient Film and Philosophy Company
"Sarve Shiraz" Art Group
Playwright Payam Larian
Designer Seyyed Mohammad Hadi Hashemzadeh
Group Supervisor, Costome Designer & Assistant Director  
Nasim Shirzadi
Script Supervisor Arezoo Kiani, Fatemeh Barouni
Stage Manager Mohammad Hossein Nazari Parsa
Making Teaser, Music & Media Alireza Eslahi
Set Designer & Making Décor Mohammad Hossein Nazari Parsa, 
Mohammad Ali Amiri, Seyyed Mohammad Hadi Hashemzadeh
Light Designer Saeed Nazari
Makeup Designer & Makeup Maryam Shokri
Poster & Brochure Designer Zahra Homaypour
Scene Assistant Mohammad Reza Rostami, Tania Nazari Parsa
Form Group Supervisor Mohammad Fahandezh Sa`di
Production Substitute Darioush Vahedi
Digital Affairs Faezeh Fakhraei
Photographer Anis Ansari, Shiva Ataran, Sahar Viseh
Public Relations Manager Hiva Bahadori
Production Manager Ali Fakhar
Assistant Producer Amir Hossein Parsaei
Producer Mohammad Shokravi
Playmaker Mohammad Fahandezh Sa`di, Farnaz Heidari, 
Mohammad Reza Rostami, Hasan Safaei, Naeem Farzam, 
Mahdi Keshavarz

Cast Maryam Shokri, Mohammad Ali Amiri, Omid Rahbar

Synopsis The ship was destined for Christmas Island, which is part 
of Australia. The ship of illegal immigrants has sunk in the waters of 
that area and the Indonesian coastal authorities suspect that...

Director Seyyed Mohammad Hadi Hashemzadeh
Shiraz

AA in Architecture
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به هیچکس هیچی نگو 
Do not Say Anything to Anyone

نویسنده کامران شهالیی

دراماتورژ مصطفی ذوقی 

دستیار کارگردان مریم جان محمدی 

دستیار دوم کارگردان فاطمه طاهری

مشاور کارگردان سعید حسنلو          

طراح صحنه کامران شهالیی، سعید حسنلو 

طراح لباس کامران شهالیی 

موسیقی نیما مهدوی

عکاس غزاله عنایتی                     

بازیگران سمیه مهری، سهیل محزون، سیامک زین الدینی، فرشید ابوالحسن زاده، 
بهنام شاکری، جالل تربیزی 

خالصـه نمایـش آذر یـک زن خانـه دار اسـت کـه یـک روز عـرص رس راه مرکـز خریـد 
سـوار یـک تاکسـی زرد رسـمی می شـود و ...

Playwright Kamran Shahlaee
Dramaturge Mostafa Zoghi
Assistant Director Maryam Janmohammadi
Second Assistant Director Fatemeh Taheri
Director Consultant Saeed Hasanloo
Set Designer Kamran Shahlaee, Saeed Hasanloo
Costume Designer Kamran Shahlaee
Music Nima Mahdavi
Photographer Ghazaleh Enayati

Cast Somayeh Mehri, Soheil Mahzoun, Siamak Zein al- dini, 
Farshid Abolhasanzadeh, Behnam Shakeri, Jalal Tabrizi

Synopsis Azar is a housewife who gets into an official yellow taxi 
one evening on the way to the mall and ...

کارگردان کامران شهالیی

کرمانشاه 

کارشناسی حقوق / دانشگاه رازی

Director Kamran Shahlaee
Kermanshah
LLB in Laws from Razi University

بهشت حکیم اهلل 
Hakim Allah Paradise

نویسنده خرسو امیری 

دستیار کارگردان مهرداد هواسیپور 

منشی صحنه میثم پیرزادی

طراح صحنه روحان امامی

طراح لباس معصومه پالیزبان8

طراح نور احمد کیهان

طراح افیش و بروشور  فاطمه کرمی

موسیقی بابک سوری 

عکاس فاطمه قاسمی 

بازیگر مرجان قاسمی

خالصه نمایش آیینه دخرتی از یک خانواده مرفه در افغانسـتان، عاشـق حکیم  هللا 
پـرسی از یـک خانـواده ناشـناس می شـود. بـه بهانـه رفـنت بـه ترکیـه توسـط حکیـم هللا 

رس از سـوریه درمی آورد و متوجه می شـود ناخواسـته عضو داعش شده اسـت و ...

Playwright Khosro Amiri
Assistant Director Mehrdad Havasipour
Script Supervisor Meysam Pirzadi
Set Designer Rohan Emami
Costume Designer Masoumeh Palizban 8
Light Designer Ahmad Keihan
Poster & Brochure Designer Fatemeh Karami
Music Babak Souri
Photographer Fatemeh Ghasemi

Cast Marjan Ghasemi

Synopsis Ayeneh, a girl from a rich family in Afghanistan, falls in love 
with Hakimullah, a boy from an unknown family. Under the pretext 
of going to Turkey by Hakimullah, she leaves Syria and realizes that 
she has inadvertently become a member of ISIS and...

کارگردان مرجان قاسمی
1362، آبدانان

کاردانی هرنهای تجسمی-  دانشگاه چمران اهواز 
کارشناسی امورحرفه ای و مدیریت فرهنگی

Director Marjan Ghasemi
B. 1983, Abdanan

AA in Visual Arts from Shahid Chamran University of Ahvaz
BA in Professional Affairs & Cultural Management
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بی خوابی 
Insomnia

نویسنده سعید هاشمی پور

مشاور نمایشنامه عارفه عنایتی

مشاور کارگردان عباس اقسامی

دستیار کارگردان فرشاد مهدی زاده

منشی صحنه آیه سلطانی

مدیران صحنه الله عباسی، علی راحتلو

مجری طرح علی نرص

طراح صحنه سعید حسنلو

طراح لباس عاطفه نورپیشه

طراح نور میثم صفری

طراح پوسرت و بروشور لیلی کاظمی

عکس الله عباسی

 بازیگران رضا بهرامی، علی تابع امام، هورا سلیمانی، محمدحسین فیاض،
سحر گل شیرازی، عاطفه نورپیشه

خالصه نمایش پدرام دوست سمانه، که مدیرعامل یک رشکت بزرگ تجاری است، 
بر اثر یک اتفاق کشته می شود و پدر پدرام مدیریت رشکت را به هادی )پرس عموی 
پدرام( می سرپد.  یک سال بعد، سمانه به شواهدی دست می یابد که ...

کارگردان سعید هاشمی پور

1356، قم

کارشناسی و کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش /دانشکده  سینما تئاتر- دانشگاه هرن 

Playwright Saeed Hashemipour
Script Consultant Arefeh Enayati
Director Consultant Abas Aghsami
Assistant Director Farshad Mahdizadeh
Script Supervisor Ayeh Soltani
Stage Manager Laleh Abasi, Ali Rahatlou
Production Executive Ali Nasr
Set Designer Saeed Hasanloo
Costume Designer Atefeh Nourpisheh
Light Designer Meysam Safari
Poster & Brochure Designer Leili Kazemi
Photographer Laleh Abasi

Cast Reza Bahrami, Ali Tabe` Emami, Hora Soleimani, 
Mohammad Hossein Fayaz, Sahar Gol Shirazi, Atefeh Nourpisheh

Synopsis Pedram, Samaneh's friend, who is the CEO of a large 
commercial company, is killed in an accident, and Pedram's father 
leaves the management of the company to Hadi (Pedram's cousin). 
A year later, Samaneh finds evidence that...

Director Saeed Hashemipour
B. 1977, Qom

BA & MA in Theater Directing from University of Art, 
Cinema & Theater Faculty

پاستیل زرد 
Yellow Gummi Candy

نویسنده محمدرضا عطایی فر

گروه کارگردانی علیرضا عرب، سارا واحدنوعی، صبا پورکتابی

دستیار کارگردان ثنا پورکتابی

منشی صحنه ملیکا راه رخشان

طراح صحنه و لباس رضا شاپورزاده

طراح پوسرت و بروشور مرجان عطایی فر

دستیاران طراح صحنه یگانه حسینی و مبین هاشمی

نریشن و نریتور محمد قربانی

عکاس فرشاد فیضی

بازیگران یعقوب صباحی، پیمان محسنی، محمود موسوی، النا مکاری،
یاسمن گرکانی و آرزو ناجی نیا

خالصــه نمایــش  پاســتیل زرد از آینــده می گویــد. از آینــده ای كــه قــرار بــود تكنولــوژی 
در خدمــت انســان باشــد.

بــا رشــد و تكامــل ربات هــا و تكنولــوژی، پرفســور هاریــربت یــك ربــات پیرشفتــه بــه اســم 
لوســی كــه یــك دخــرت زیباســت می ســازد و …

کارگردان محمدرضا عطایی فر

تهران

کارشناسی ادبیات نمایشی / دانشگاه آزاد اسالمی

Playwright Mohammad Reza Ataeifar
Directing Group Alireza Arab, Sara Vahednoei, Saba Pourketabi
Assistant Director Sana Pourketabi
Script Supervisor Melika Rahrakhshan
Set & Costume Designer Reza Shapourzadeh 
Poster & Brochure Designer Marjan Ataeifar
Scene Assistant Yeganeh Hosseini & Mobin Hashemi
Narration & Narrator Mohammad Ghorbani
Photographer Farshad Feizi

Cast Yaghoub Sabahi, Peyman Mohseni, Mahmoud Mousavi, 
Elena Mokari, Yasaman Garkani and Arezoo Najinia

Synopsis The yellow gummi candy tells of the future. From the future 
which technology was supposed to serve man. With the growth and 
development of robots and technology, Professor Harribert builds 
an advanced robot named Lucy who is a beautiful girl and…

Director Mohammad Reza Ataeifar
B. Tehran
BA in Dramatic Literature from Islamic Azad University
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پشت دیوار قدیمی کشتارگاه 
Behind the Old Slaughterhouse Wall

نویسنده رضا صابری

رسپرست و دستیار کارگردان کریم جشنی

مدیرتولید قاسم تقدیسی

منشی صحنه یگانه سزبواری یوسف آباد

مدیر صحنه حمید لشکری

طراح صحنه مریم ماه گلی

طراح نور محمود کریمی

طراح پوسرت حجت حیدری

دستیار لباس مائده چنارانی

دستیار صحنه علی هروی

نوازنده آکاردئون مهدی حسنی

ادوات کوبه ای محمدصدرا حسنی

نوازنده گیتار مهران خلیلی پور

نوازنده کالرینت امیر میری

مجری طرح امیرحسین رضایی عارف

تهیه کننده محسن رحیمیون

 بازیگـــران مجتبـــی احمـــدی، میـــرتا بابـــایی، زینـــب بـــرات زاده، هســـتی تقدیســـی،
رحیمیـــان، دنیـــا  خوش خلـــق،  محمـــد  جوانمـــرد،  علـــی  تقی نژادمیالنـــی،   محمـــد 
 ایمـــان زادفـــر، مجتبـــی زادفـــر، عرفـــان ســـوزنی، مهـــدی رشبتـــی، ســـارا کشـــمیری،

امیر زینل محاسبتی، زهره مرادی، دینا مهذب

کارتــن  زندگــی  پیرامــون  اجتماعــی  آســیب های  بــه  نمایشــنامه  نمایــش   خالصــه 
خواب ها می پردازد.

Playwright Reza Saberi
Supervisor & Assistant Director Karim Jashni
Production Manager Ghasem Taghdisi
Script Supervisor Yeganeh Sabzevari Yousefabad
Stage Manager Hamid Lashkari
Set Designer Maryam Mahgoli
Light Designer Mahmoud Karimi
Poster Designer Hojat Heidari
Costume Assistant Maedeh Chenarani
Scene Assistant Ali Heravi
Accordion player Mahdi Hasani
Percussion instruments Mohammad Sadra Hasani
Guitarist Mehran Khalilipour
Clarinet player Amir Miri
Production Executive Amir Hossein Rezaei Aref 
Producer Mohsen Rahimioun

Cast Mojtaba Ahmadi, Mitra Babaei, Zeinab Baratzadeh, 
Hasti Taghdisi, Mohammad Taghi Nejad Milani, Ali Javanmard, 
Mohammad Khoshkholgh, Donia Rahimian, Iman Zadfar, 
Mojtaba Zadfar, Erfan Souzani, Mahdi Sharbati, Sara Keshmiri 
Amir Zeinal Mohasebati, Zohreh Moradi, Dina Mohazab

Synopsis This play deals with the social harms surrounding the 
lives of the homeless.

کارگردان رضا صابری

1332، مشهد 

مدرک درجه یک هرنی معادل دکرتی از شورای ارزشیابی هرنمندان کشور

Director Reza Saberi
B. 1953, Mashhad

First artistic Degree Equivalent to a Doctorate 
from the National Artists Evaluation Council

تلفات 
Casualties

Playwright Alireza Maroufi
First Assistant Director Mojtaba Mousavi
Second Assistant Director Maedeh Kazer
Script Supervisor Nazanin Alizadeh
Stage Manager Masoud Abdolmaleki, Mohammad Reza Rouhi, 
Danial Beiranvand, Kian Abolhasani
Production Manager Hamed Goudarzi
Set & Costume Designer Alireza Maroufi
Light Designer Reza Khazraei Shad
Makeup Designer Niloufar Morsalvand
Poster Designer Hossein Anari
Painter of Paintings Leila Falahatpisheh
Makeup Bahareh Sijani, Fatemeh Mohammadi
Composer Sina Kouvaei
Media Consultant Mitra Rezaei
Photographer Somayeh Miri
Making Teaser "Hoor" Advertising and Media Group
Project Consultant Ali Mehrani

Cast Farzad Tajali, Delaram Torki, Nazanin Hashamdar, 
Amir Reza Hashamipour, Nasir saki, Iman Solgi, 
Fardin Shah Hosseini, Hossein Aref, Khatereh Fateh,  
Mohammad Nejad, Iman Nazifi, Mohammad Niazi

Synopsis After fourteen thousand and six hundred days, a young 
girl goes to Paris, on Churchill Street, No. 7, under the pretext of 
drawing a portrait of an old man, and...

کارگردان علیرضا معروفی

1370، کرج

کارشناسی مهندسی معماری / دانشگاه آزاد اسالمی

Director Alireza Maroufi
B. 1991, Karaj
BSc in Architectural Engineering from Islamic Azad University

نویسنده علیرضا معروفی

دستیار اول کارگردان مجتبی  موسوی

دستیار دوم کارگردان مائده  کازر

منشی صحنه نازنین علیزاده

مدیر صحنه مسعود عبدامللکی، محمدرضا روحی، دانیال  بیرانوند، کیان ابوالحسنی

مدیر تولید حامد  گودرزی

طراح صحنه و لباس علیرضا معروفی

طراح نور  رضا خرضایی شاد

طراح گریم  نیلوفر  مرسل وند

طراح پوسرت حسین  اناری

نقاش تابلو ها  لیال فالحت پیشه

مجریان گریم بهاره  سیجانی، فاطمه محمدی

آهنگساز  سینا کووایی

مشاوره رسانه ای  میرتا رضایی

عکاس سمیه  میری

ساخت تیزر  گروه تبلیغات و رسانه هور

مشاور پروژه  علی مهرانی

حشــمی پور،  امیررضــا  حشــم دار،  نازنیــن  ترکــی،  تجلــی،دالرام  فــرزاد  بازیگــران 
ایمــان ســلگی، فردیــن شاه حســینی، حســین عــارف، خاطــره فاتــح،  نصیرســاکی، 

نیــازی محمــد  نظیفــی،  ایمــان  محمدنــژاد، 

بهانــه   بــه  روز  و ششــصد  از چهارده هــزار  بعــد  جــوان  دخــرتی  نمایــش  خالصــه 
بــه پاریــس، خیابــان چرچیــل، پــالک هفــت مــی رود و... کشــیدن پرتــره پیرمــردی، 
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خاموشان 
Silent

نویسنده  سبا سلیمانی      

دراماتورژ و آهنگساز عباس تقی آبادی 

دستیاران کارگردان موال داوکیا، محمدمهدی میرازئی، مینا پیروزیان          

 بازیگــران  علیرضــا ناصحــی، ســهیال جــوادی، حســین میرزائیــان، مســعود انعامــی، 
داوود سلیمانی، سبا سلیمانی      

خالصــه نمایــش هرکــدام از شــخصیت های نمایــش در یــک برهــه ای از زمــان در 
برابــر موضوعــی ســکوت کردنــد کــه ایــن ســکوت منجــر بــه اتفــاق بــدی شده اســت.

  

Playwright Saba Soleimani
Dramaturge & Composer Abbas Taghiabadi
Assistant Director Mola Davkia, Mohammad Mahdi Mirzaei, Mina 
Pirouzian

Cast Alireza Nasehi, Soheila Javadi, Hossein Mirzaian, Masoud 
Anami, Davoud Soleimani, Saba Soleimani

Synopsis At one point in time, each of the characters in the play 
fell silent on a subject that had led to something bad happening.

کارگردان زنده یاد علی سلیمانی رسنرسی

1350، تهران

کارشناسی بازیگری / دانشگاه آزاد اسالمی

کارگردان  سهیال جوادی

1358، تهران

کارشناسی طراحی لباس / دانشگاه آزاد اسالمی

Director Deceased Ali Soleimani Saransari
B. 1971, Tehran

BA in Acting from Islamic  
Azad University

Director Soheila Javadi
B. 1979, Tehran
BA in Costume Designing 
from Islamic Azad University 

دکتر هاشمیان 
Dr. Hashemian

گروه تئاتر آوان                   

نویسنده  محمدجواد رصامی

دستیار کارگردان و برنامه ریز سیدپویا امامی، بهنام شمسایی 

منشی صحنه پریسا باقری 

مدیر صحنه مسعود باقری 

طراح صحنه محمدجوادرصامی 

طراح نور سیدپویا امامی، محمدجواد رصامی

طراح گریم شیما مؤمنی

اجرای نور علی حق شناس         

دستیار گریم فاطمه جعفری 

مدیر ساخت دکور  احمد مارانی 

دستیار صحنه نرگس بزرگزاد

عکاس مهدیه باقریان

آهنگساز آرمین سهرابی

خواننده و آواز علی مجاهدی

 نوازندگان آرمین سهرابی)الکرتیک گیتار(، حامد سامری)کوبه ای(،
 محمد سیاه پوش)کوبه ای(، یاسمین شهنامی)ویولون سل(،

احسان روح بخش)الکرتیک گیتار( 

رسپرست گروه اسماعیل رصامی 

بازیگــران هومــان فتحــی، خاطــره حســینی، ســیدپویا امامــی، ســمانه ابراهیمــی، 
امیــن بابــادی، رعنــا اســدی، لیــال مهرنیــا، محمدامیــن بیابانکــی، علیرضــا عشــوری

خالصــه نمایــش یــک ســال از کرونــا گذشــته و آی ســی یو بیمارســتان مسیح دانشــوری 
بــا اتفــاق ویــژه ای طــرف شده اســت. حضــور یــک بیمــار کرونــایی و کســی کــه همــراه 

اوســت قصــه ای را رقــم می زنــد کــه ...

کارگردان محمدجواد رصامی

اصفهان- شهرستان خمینی شهر 

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

"Avan" Theater Group
Playwright Mohammad Javad Sarami
Assistant Director & Programmer Seyyed Pouya Emami, Behnam 
Shamsaei
Script Supervisor Parisa Bagheri
Stage Manager Masoud Bagheri
Set Designer Mohammad Javad Sarami
Light Designer Seyyed Pouya Emami, Mohammad Javad Sarami
Makeup Designer Shima Momeni
Lighting Operator Ali Haghshenas
Makeup Assistant Fatemeh Jafari
Décor Making Manager Ahmad Marani
Scene Assistant Narges Bozorgzad
Photographer Mahdieh Bagherian
Composer Armin Sohrabi
Song Ali Mojahedi
Musician Armin Sohrabi (Electric Guitar), Hamed Samari 
(Percussion), Mohammad Siahpoosh (Percussion), Yasamin 
Shahnami (Cello), Ehsan Rouhbakhsh (Electric GSuitar)
Group Supervisor Esmaeel Sarami

Cast Houman Fathi, Khatereh Hosseini, Seyyed Pouya Emami, 
Samaneh Ebrahimi, Amin Babadi, Rana Asadi, Leila Mehrnia, 
Mohammad Amin Biabanaki, Alireza Ashouri

Synopsis One year has passed since COVID19 and the ICU of the 
Masih Daneshvari Hospital has encountered a special event. The 
presence of a patient with COVID and the person accompanying 
him tells a story that...

Director Mohammad Javad Sarami
B. Isfahan, Khomeyni Shahr
MA in Theater Directing
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رز آبی 
Blue Rose

نویسنده طهورا احدی 

دستیاران کارگردان ابوالفضل صحت، سحر رهنما

منشی صحنه نگین آزادی، انیس گل عرب زاده

مدیر صحنه سمیرا رحمانی

طراح صحنه مرتضی عبدالحسینی

طراح نور محمدشایان طهماسب پور

طراح گریم و لباس صحرا شمس 

طراح حرکت سیده فاطمه رسولی

مدیر اجرایی محمد رشید ارجمندی

دستیار صحنه آریان عرفانیان

عکاسان فریده فخیمی، محسن موسوی

 بازیگران  محمدشایان طهماسب پور، سیده فاطمه رسولی، مهسا کاهه، 
سحر رهنما، آریان عرفانیان

خالصه نمایش روایت زندگی یک معلول از زبان خودش تا لحظه  مرگ.

او بــا یــک بانــد خالفــکار همــکاری می کنــد؛ در همــان حیــن عاشــق دخــرتی می شــود؛ 
ولــی بــه خاطــر منافــع خــودش مجبــور بــه کشــنت آن دخــرت شــده و ...

کارگردان احمد ارجمندی

1363، تهران

کارشناسی کارگردانی / دانشگاه علمی کاربردی واحد 48

Playwright Tahoura Ahadi
Assistant Director Abolfazl Sehat, Sahar Rahnam
Script Supervisor Negin Azadi, Anis Gol Arabzadeh
Stage Manager Samira Rahmani
Set Designer Morteza Abdolhosseini
Light Designer Mohammad Shayan Tahmasbpour
Costume & Makeup Designer Sahra Shams
Motion Designer Seyyedeh Fatemeh Rasouli
Executive Manager Mohammad Rashid Arjmandi
Scene Assistant Arian Erfanian
Photographer Farideh Fakhimi, Mohsen Mousavi

Cast Mohammad Shayan Tahmasbpour, Seyyedeh Fatemeh 
Rasouli, Mahsa Kaheh, Sahar Rahnama, Arian Erfanian

Synopsis Narrating the life of a disabled person from his own 
language until the moment of death.
He collaborates with a criminal gang; At the same time, he falls in 
love with a girl; But for his own interests, he is forced to kill that 
girl and...

Director Ahmad Arjmandi
B. 1984, Tehran

BA in Directing from University of Applied Sciences, Unit 48

رگال 
Regal

نویسنده مجید جوادیان زاده

منشی صحنه مجتبی الله زاری

مدیر صحنه ابوالفضل حیدری

طراح لباس محمدرضا مهدی زاده

طراح نور مهناز عامری فرد

طراح دکور حسین نصیری

موسیقی مجتبی حبیبی، محمد فکر، مجید ذهبی 

گریم محمدمهدی خدایاری

کیانفـر،  الهـه  حائـری زاده،  علیرضـا  هاشـمی،  مریـم  حائـری زاده،  صاحـب  بازیگـران 
محمد خیراندیش، هدیه کیانفر، مهسـا دهقانی، مسـعود غیاثی، فاطمه افتخارپور، 

نـگار یوسـفی، مهـدی رسسـنگی، امیـر عبـاس پارسـاییان، امیررضـا جـاور

ــا بــه امــروز ماهیــت جنــگ ثابــت مانــده، ولــی هویــت  خالصــه نمایــش از گذشــته ت
خــود را تغییــر داده اســت. جنــگ همــان جنــگ اســت امــا امــروزه فقــط دکمــه فــرشده 

می شــود ...

کارگردان احمد ندافی

1358، یزد

دکرتی پژوهش هرن

دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارگردان سعید یوسفی

1378، یزد

کارشناسی کارگردانی نمایش

دانشگاه آزاد یزد

Playwright Majid Javadianzadeh
Script Supervisor Mojtaba Lalehzari
Stage Manager Abolfazl Heidari
Costume Designer Mohammadreza Mahdizadeh
Light Designer Mahnaz Amerifard
Décor Designer Hossein Nasiri
Music Mojtaba Habibi, Mohammad Fekr, Majid Zahabi
Makeup Mohammad Mahdi Khodayari

Cast Saheb Haerizadeh, Maryam Hashemi, Alireza Haerizadeh, 
Elaheh Kianfar, Mohammad Kheirandish, Hedieh Kianfar, 
Mahsa Dehghani, Masoud Ghiasi, Fatemeh Eftekharpour, 
Negar Yousefi, Mahdi Sarsangi, Amir Abbas Parsaiyan, Amirreza Javer

Synopsis From the past to the present, the nature of war has 
remained the same, but it has changed its identity. War is the same 
as war, but today only the button is pressed ...

Director Ahmad Nadafi
B. 1979, Yazd

PhD in Art Research from Islamic Azad 
University- Tehran Center Branch 

Director Saeed Yousefi
B. 1999, Yazd
BA in Theater Directing from Islamic 
Azad University of Yazd
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سه گانه پاریسی 
Parisian Trilogy

گروه تئاتر پوشه)موسسه پوشه هرن پارس(

نویسنده ایوب آقاخانی )با نگاهی به نمایشنامه ای از ژان ماری بسه(

دستیار کارگردان، برنامه ریز و منشی صحنه مهرنوش بیگ زاده

مدیر صحنه محمد حسن  درباغی فرد

طراح صحنه سینا  ییالق  بیگی

 طراح لباس ماهرخ  سلیمانی پور

 طراح نور رضا  خرضایی

 طراح گرافیک سجاد  قاطعی

گروه تولید امید شمس

ساخت دکور مصطفی  طباطبایی نسب

 عکاس وحید خوراسگانی

مدیر تولید و مجری طرح سجاد قاطعی

تهیه کنندگان مهدی سهرابی، جواد راهزانی

بازیگران ایوب آقاخانی، وحید نفر

خالصــه نمایــش یــخ زده تریــن و متفاوت تریــن یکشــنبه  ژاک هاوســماِن موقــر و 
متنفــذ پیــش روی اوســت و ...

کارگردان ایوب آقاخانی

1354، تربیز

کارشناسی ارشد تئاتر- ادبیات نمایشی / دانشگاه تربیت مدرس

"Poosheh" Theater Group (Poosheh Honare Pars Institute)
Playwright Ayoub Aghakhani 
(with a look at a play by Jean-Marie Besset)
Assistant Director, Programmer & Script Supervisor
Mehrnoush Beigzadeh
Stage Manager Mohammad Hasan Darbaghifard
Set Designer Sina Yeilagh Beigi
Costume Designer Mahrokh Soleimanipour
Light Designer Reza Khazraei
Graphic Designer Sajad Ghatei
Production Group Omid Shams
Making Décor Mostafa Tabatabaei Nasab
Photographer Vahid Khorasgani
Production Executive & Production Manager Sajad Ghatei
Producer Mahdi Sohrabi, Javad Rahzani

Cast Ayoub Aghakhani, Vahid Nafar

Synopsis The most frozen and different Sunday of the solemn and 
influential Jacques Housman is in front of him and...

Director Ayoub Aghakhani
B. 1975, Tabriz
MA in Theater- Dramatic Literature from Tarbiat Modares University

صامت 
Soundless

نویسنده امیربهاور اکربپور دهکردی

دراماتورژ فراز مهدیان دهکردی

دستیار کارگردان رعنا شبانکاره و علی رضا مروی

مدیر صحنه صالح صمیمی 

منشی صحنه امیرحسین توسلیان

طراح صحنه امیربهاور اکربپور دهکردی

طراح لباس مریم نور محمدی

طراح نور عادل محمدیان

طراح ویدئو، نقاشی و دیجیتال آرت محمد فدایی، بهنام سمیع پور، آرزو یاریان

طراح آرایه های صوتی مهرداد حبیبیان

مدیر پروژه  روح اله زندی فرد

تهیه کننده نوید محمدزاده

بازیگران نگین تهمنت، مهدخت موالئی، آرزو عبدالهی، فریال سنگری

خالصــه نمایــش ســه خواهــر کــه یــازده ســال پیــش بخاطــر شــغل پدرشــان مجبــور بــه 
مهاجــرت بــه شــهر دیگــری می شــوند. آن هــا مــدام در آرزوی برگشــت بــه زادگاهشــان 

هســتند؛ امــا به خاطــر پــدر و شــغلش ایــن امــکان را هیــچ وقــت نداشــتند. 

کارگردان امیربهاور اکربپوردهکردی

١٣٧١، شهرکرد

دانشگاه شهرکرد / کارشناسی مکانیک ماشین آالت

Playwright Amir Bahavar Akbarpour Dehkordi
Dramaturge Faraz Mahdian Dehkordi
Assistant Director Rana Shabankareh & Alireza Marvi
Stage Manager Saleh Samimi
Script Supervisor Amir Hossein Tavasolian
Set Designer Amir Bahavar Akbarpour Dehkordi
Costume Designer Maryam Nourmohammadi
Light Designer Adel Mohammadian
Video, Painting & Digital art Designer Mohammad Fadaei, Behnam 
Samei Pour, Arezoo Yarian
Phoneme Designer Mehrdad Habibian
Project Manager Rouhollah Zandifard
Producer Navid Mohammadzadeh

Cast Negin Tahemtan, Mahdokht Molaei, Arezoo Abdollahi, 
Ferial Sangari

Synopsis Three sisters who were forced to move to another city 
eleven years ago because of their father's job. They are constantly 
eager to return to their homeland; But because of his father and his 
job, they never had this opportunity.

Director Amir Bahavar Akbarpour Dehkordi
B. 1992, Shahrekord

BSc in Machinery Mechanics from Shahrekord University
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الوستوری 
Love Story

نویسنده زرى اماد 

دستیار کارگردان و منشی صحنه نیلوفر شکری

مدیر صحنه و اجرا نیایش شکری

مدیر روابط عمومی امیر پارسائیان مهر

طراح صحنه مهدی نیک روش

طراح لباس کوروش مرادطهرانی

طراح نور محمدرضا آزاد 

طراح صدا و موسیقی سینا کووایی

طراح حرکت علی براتی

طراح پوسرت و بروشور مسعود پارسایی آرا

جلوه های ویژه آرش اقابیک

تهیه کننده حسین پارسایی

بازیگران شهروز دل افکار، زری اماد و حمید نعیمی

خالصه نمایش الو اسـتوری در فضایی نامتعارف شـکل می گیرد؛ قصه چشـم های 
منتظـر ... برجـی 100 طبقـه، طبقـه بیسـت، مالقاتـی ناگهانـی و عجیـب و در نهایـت 

چشـم ها کاشـف عاشـقانه های بِکرنـد...

كارگردان زری اماد 

1349، تهران 

کارشناسی ارشد بازیگری از شورای ارزشیابی هرنمندان 

مانستر 
Monster

نویسنده کوروش شاهونه، حمیدرضا اسدزاده )براساس طرحی از کوروش شاهونه(

مجری طرح سیدعماد عامری 

دستیارکارگردان و برنامه ریز  امین سنجربیگی

طراح صحنه و لباس ریحانه رضی

طراح نور فرشاد نصیری

طراحی صدا و آهنگسازی نوید دیوان

طراح گریم تینا بخشی 

طراح پوسرت و بروشور مهدی دوایی 

موشن گرافیک فرهاد توکلی

تیزرهای ویدیوییکوروش توکلی

تصویرگر فرهاد توکلی / عکاس رضا جاویدی 

ساخت دکور مسعود رنجرب / دوخت لباس شیما محرتمی

دستیار نور محمد خدایی 

دستیار گریم بهراد محمدی

دستیاران صحنه بهنام مهدی پور، رضا مردانلو 

مدیر روابط عمومی محمد لهاک

تبلیغات مجازی امیرقالیچی )تئاتربازها(

تهیه کننده سجاد افشاریان

بازیگران ابراهیم نائیج، علی حسین زاده، علیرضا کرمی و  ریحانه رضی

باصدای سجاد افشاریان، سمانه رضی 

خالصــه نمایــش زن و شــوهری معلــول در خانــه مشــغول محیــا شــدن بــرای جشــن 
هســتند کــه تعمیــرکاری وارد خانــه آنهــا شــده و متوجــه می شــود کــه ...

Playwright Kourosh Shahouneh, Hamid Reza Asadzadeh  
(Based on the idea from Kourosh Shahouneh)
Production Executive Seyyed Emad Ameri
Assistant Director & Programmer Amin Sanjarbeigi
Set & Costume Designer Reihaneh Razi
Light Designer Farshad Nasiri
Sound Designer & Composer Navid Divan
Makeup Designer Tina Bakhshi
Poster & Brochure Designer Mehdi Davaei
Motion Graphics Farhad Tavakoli
Video Teasers Kourosh Tavakoli
Illustrator Farhad Tavakoli \ Photographer Reza Javidi
Making Décor Masoud Ranjbar \ Tailor Shima Mohtarami
Light Assistant Mohammad Khodaei
Makeup Assistant Behrad Mohammadi
Scene Assistant Behnam Mahdipour, Reza Moradloo
Public Relations Manager Mohammad Lahak
Cyberspace Ads Amir Ghalichi (Teatrbazha) 
Producer Sajad Afsharian

Cast Ebrahim Naeej, Ali Hosseinzadeh, Alireza Karami, Reihaneh Razi
With the Sound of Sajjad Afsharian, Samaneh Razi

Synopsis A disabled couple is preparing for a party at home when a 
repairman enters their house and realizes that...

کارگردان کوروش شاهونه 

1370، کرمانشاه 

دانشجوی کاردانی نمایش

Director Kourosh Shahouneh
B. 1991, Kermanshah 
AA Student in Theater

Playwright Zari Emad
Assistant Director & Script Supervisor Niloufar Shokri
Stage & Performance Manager Niyayesh Shokri
Public Relations Manager Amir Parsaeian Mehr
Set Designer Mahdi Nikravesh
Costume Designer Kourosh Morad Tehrani
Light Designer Mohammad Reza Azad
Music & Sound Designer Sina Kouvaei
Motion Designer Ali Barati
Poster & Brochure Designer Masoud Parsaei Ara
Special Effects Arash Aghabeik
Producer Hossein Parsaei

Cast 
Shahrouz Delafkar, Zari Emad, Hamid Naeimi

Synopsis
Love Story takes place in an unusual atmosphere; The story of 
waiting eyes ... A 100-floors tower, a twentieth floor, a sudden 
and strange meeting, and finally the eyes discover a romantic 
discovery…

Director Zari Emad
B. 1970, Tehran

MA in Acting from the Artists Evaluation Council
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مدرنیته، اورست، یا چه کسی فرمانده را کشت؟
Modernity, Everest, or Who Killed the Commander?

طراح و دراماتورژ آرش دادگر

 نویسنده شهرام احمد زاده
)با برداشتی آزاد از نمایشنامه های اورستیا اثر آشیل و الكرتا اثر سوفكل(

دستیار كارگردان حیدر قزوینیان

منشی صحنه ساحل یوسف نژاد

مدیر صحنه مستانه ایثار

طراح صحنه آرش دادگر

طراح لباس الهام شعبانی

طراح نور علی رضا زندیه

طراح حركت الهام زارع

ساخت دكور رضا سهرابی

مجری طرح و برنامه ریز عمار عاشوری

عكاس رضا جاویدی

 بازیگــران جــواد صداقــت، الهــام ابنــی، عمــار عاشــوری، نــدا حبیبــی، ســعید راســتی،
جوهــری،  مــژگان  گلشــاهی،  آرزو  برخــورداری،  بهــرام  امامــی،  مینــا  زارعــی،   آبــان 
ســارا رســتمی، یونــس افــرسی، هانیــه مهــری، پریســا اســدالهی، رشویــن صادقــی، 
نرگــس  عربانــی،  نســیم  شــابازاده،  كیــوان  ســلطانی،  مهــدی  جهانگیــر حســین پور، 

رســالتی، هانیــه موســوی، محمدرضــا نصیــری، نیــره غفــاری، معیــن رحیمــی

خالصه نمایش آگاممنون بعد از ١٠ سال به خانه باز می گردد ...

کارگردان آرش دادگر

1352، شیراز

کارشناسی ارشد کارگردانی / دانشگاه تربیت مدرس

Designer & Dramaturge Arash Dadgar
Playwright Shahram Ahmadzadeh (With a free interpretation of 
Orestia's plays by Achilles and Electra by Sophocles)
Assistant Director Heidar Ghazvinian
Script Supervisor Saleh Yousefnejad
Stage Manager Mastaneh Isar
Set Designer Arash Dadgar
Costume Designer Elham Shabani
Light Designer Alireza Zandieh
Motion Designer Elham Zare`
Making Décor Reza Sohrabi
Production Executive & Programmer Amar Ashouri
Photographer Reza Javidi

Cast Javad Sedaghat, Elham Ebni, Amar Ashouri, Neda Habibi, Saeed 
Rasti, Aban Zarei, Mina Emami, Bahram Barkhordari, Arezoo Golshahi, 
Mojgan Johari, Sara Rostami, Younes Afsari, Hanieh Mehri, Parisa 
Asadollahi, Shervin Sadeghi, Jahangir Hosseinpour, Mahdi Soltani, 
Keyvan Shabazadeh,  Nasim Arabani, Narges Resalati, Hanieh Mousavi,  
Mohammad Reza Nasiri, Nayereh Ghaffari, Moin Rahimi

Synopsis Agamamnoon returns home after 10 years...

Director Arash Dadgar
B. 1973, Shiraz

MA in Directing from Tarbiat Modares University

مستقیم ته منصور جنوبی 
Straight, to the End of South Mansour

نویسنده محمد میرعلی اکربی

گروه کارگردانی خشایار ارشفی، علی اکباتانی، پونه ولیزاده، پوریا عظیمی

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز علی اکباتانی

منشی صحنه خشایار ارشفی، صنم خداپرست

مدیر صحنه محمد ایزدی، سعید سپیدنامه

طراح صحنه سعید یزدانی

طراح پوسرت احسان نقابت

اجرا و ساخت دکور مهندس رضا عابدی

با صدای بهنام تشکر 

بازیگـــران فرزانـــه ابراهیـــم پـــور، ســـعید اردشـــیری، شـــاهین امیرپـــور، مجتبـــی برومندیان، 
زرگـــر، علـــی  رحمان پـــور،  محدثـــه  دهـــگان،  محمدرضـــا  خوش طینـــت،   ســـتایش 

ــان،  ــام هادیـ ــواه، الهـ ــارا وفاخـ ــادیان، تـ ــهیل نوشـ ــهرابی، سـ ــفیعی، آریـــن شـ ــان شـ  ایمـ
 رضـــا مهـــراد، عاطفـــه نـــوذری، ســـحر واثـــق، محمـــد اقـــایی، امیـــر رضـــا علمـــداری، 

امیر محمد نوری شاد، شاهین اقازاده، امیرحسین امیری راد، علی كرمانی

هرکوچــه  جنوبــی،  منصــور  کوچه هــای  پــس  کوچــه  روایــت  نمایــش  خالصــه 
یــه زندگــی و ه ــر زندگــی یــه روایــت، امــا همــه روایت هــا بواســطه یــك اســم بهــم 
می رســند تــا در نهایــت رسنوشــت مشــرتكی را تجربــه كننــد، اســم کســی کــه امیــد یــه 

محلــه بــه اونــه ...

کارگردان پریسا محمدی

1358، تهران

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی / دانشگاه آزاد اسالمی

Playwright Mohammad Mir Aliakbari

Directing Group Khashaiar Ashrafi, Ali Ekbatani, 
Pouneh Valizadeh, Pouria Azimi

First Assistant Director & Programmer Ali Ekbatani

Script Supervisor Khashaiar Ashrafi, Sanam Khoda Parast

Stage Manager Mohammad Izadi, Saeed Sepidnameh

Set Designer Saeed Yazdani

Poster Designer Ehsan Neghabat

Making Décor & Execution Engineer Reza Abedi

Whit the sound of Behnam Tashakor

Cast Farzaneh Ebrahimpour, Saeed Ardeshiri, Shahin Amirpour, 
Mojtaba Boroumandian, Setayesh Khoshtinat, Mohammad Reza 
Dahgan, Mohadeseh Rahmanpour, Ali Zargar, Iman Shafiei, Arian 
Shahrabi, Soheil Noshadian, Tara Vafakhah, Elham Hadian, Reza 
Mehrad, Atefeh Nozari, Sahar Vasegh, Mohammad Aghaei, Amir 
Reza Alamdari, Amir Mohammad Nouri Shad, Shahin Aghazadeh, 
Amir Hossein Amirirad, Ali Kermani

Synopsis The narrative of the alleys of South Mansour, every alley 
is a life and every life is a narrative, but all narratives come together 
under one name to finally experience a common destiny, the name 
of the one to whom a neighborhood hopes...

Director Parisa Mohammadi
B. 1979, Tehran
MA in Dramatic literature from Islamic Azad University
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مصریه مصریه
Mesrieh Mesrieh

کاری از گروه تئاتر شادن یاسوج

نویسنده الدن قناد   

مشاورکارگردان رضا کرمی زاده

منشی صحنه فاطمه توکل پور

طراح صحنه اردوان زینی سوق       

طراح و اجرای نور پویا انصاری    

طراح و اجرای گریم بهسا صابری      

موسیقی میالد خرسوی، علی مهرانفر، سعید کریمی، مارال برزگر

رسپرست گروه رضاگشتاسب

بازیگران  سعید حیدری، پوریا نیک اقبالیان، مصطفی الهوتی نژاد، حنا سیاووشی، 
پریوش براتی، سحر کرم پور، مروارید نیک اقبال، امیرعلی احمدی، ساسان فرج الهی، 

مجبی متقی، فرهاد فرهادی 

خالصــه نمایــش خانــواده زویــدات در آغــاز جنــگ ایــران و عــراق بــا یــک مینی بــوس از 
آبــادان بــه ســمت اهــواز در حرکت انــد. احــد عدنانــی مــزدور حــزب بعــث مینی بــوس 

را می ربایــد و بــه ســمت بغــداد می بــرد.

A work by the "Shaden" Theater Group in Yasuj
Playwright Ladan Ghanad
Director Consultant Reza Karami Zadeh
Script Supervisor Fatemeh Tavakolpour
Set Designer Ardavan Zeini sogh
Lighting Operator & Designer Pouya Ansari
Makeup & Makeup Designer Behsa Saberi
Music Milad Khosravi, Ali Mehranfar, Saeed Karimi, Maral Barzegar
Group Supervisor Reza Goshtasb

Cast Saeed Heidari, Pouria Nik Eghbalian, Mostafa Lahouti Nejad, 
Hana Siavoshi, Parivash Barati, Sahar Karampour, Morvarid Nik 
Eghbal, Amir Ali Ahmadi, Sasan Farajollahi, Mojtaba Motaghi, 
Farhad Farhadi

Synopsis At the beginning of the Iran-Iraq war, the Zavidat family 
traveled by minibus from Abadan to Ahvaz. Ba’athist mercenary, 
Ahad Adnani, hijacks the minibus and takes it to Baghdad.

کارگردان اکرب آیین

1355، کهگیلویه

دیپلم

Director Akbar Aein

B. 1976, Kohgiluyeh

Diploma

نویسنده الدن قناد      

طراح صحنه زهرا مرادی پور / طراح لباس مهنوش بلیان

طراح نور مازیار آشوغ

طراح گریم شکوفه جودکی

طراح پوسرت بروشور رضا خدادادی

مدیر گروه محمد یاقوتپور

آهنگساز آرش خوشنام / نوازنده وحید عشیری، آرش خوشنام

بازیگــران  محســن خــدادادی، رضــا خــدادادی، علــی جعفــری کیــا، مازیــار عبــدی، 
میثــم نجفونــد، علــی مهــدی نیــا، فــروغ علیــدادی، نازنیــن اســعدی 

خالصه نمایش ُمو همه ُعمر اسیر بودوم. حقوم نی اینجا هم اسیر باشوم ...

کارگردان مهدی آشوغ 

1360، اندیمشک 

کاردانی معماری / دانشگاه آزاد اسالمی اندیمشک 

Playwright Ladan Ghanad
Set Designer Zahra Moradipour
Costume Designer Mahnoush Belian
Light Designer Maziar Ashough
Makeup Designer Shokoufeh Jodaki
Poster & Brochure Designer Reza Khodadadi
Group Manager Mohammad Yaghoutpour
Composer Arash Khoshnam
Musician Vahid Ashiri, Arash Khoshnam
 
Cast Mohsen Khodadadi, Reza Khodadadi, Ali Jafari Kia, Maziar Abdi, 
Meysam Najafvand, Ali Mahdinia, Forough Alidadi, Nazanin Asadi

Synopsis I was a prisoner all my life. I do not deserve to be imprisoned 
here either.

Director Mahdi Ashough
B. 1981, Andimeshk
AA in Architecture from Islamic Azad University of Andimeshk
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همه برادران من
All My Brothers

نویسنده رضا گشتاسب

دستیار کارگردان احسان جابرزاده 

مدیر صحنه ارسالن مردانی

طراح صحنه داود پارسا

طراح لباس راضیه فصیح

طراح نور و موسیقی داود پارسا

طراح تیزر احسان جابرزاده

طراح بروشور علی شفیعی

گریم سمانه منصورآبادی

اجرای دکور امیر بخشی، محمد اسدی

اپراتور و اجرای نور و موسیقی محمد رضایی

بازیگران داود پارسا، محمد دشتی، محمد خماسپور، محسن جاللی، داود هاشمی، 
محمود دشتی، راضیه فصیح، زینب نارکی، طاها پارسا، اهورا پارسا

بازی سازها  فائزه موسوی، مهدی حسینی، محمد اسدی، امیر بخشی، احسان 
جابرزاده، میثم انصاری

خالصــه نمایــش روایتــی از آخریــن روزهــای زندگــی شــهید مهــدی باکــری. از کودکــی،  
دوران دانشــگاه، دســتگیری برادرش علی توســط ســاواک، خواســتگاری از  همرسش 

و لحظه شــهادتش ...

کارگردان داود پارسا

1365، گچساران

کارشناسی / دانشگاه جامع علمی کاربردی

Playwright Reza Gashtasb
Assistant Director Ehsan Jaberzadeh
Stage Manager Arsalan Mardani
Set Designer Davoud Parsa
Costume Designer Razieh Fasih
Music & Light Designer Davoud Parsa
Teaser Designer Ehsan Jaberzadeh
Brochure Designer Ali Shafeei
Makeup Samaneh Mansourabadi
Décor Execution Amir Bakhsi, Mohammad Asadi
Music & Lighting Operator Mohammad Rezaei

Cast Davoud Parsa, Mohammad Dashti, Mohammad Khamaspour, 
Mohsen Jalali, Davoud Hashemi, Mahmoud Dashti, Razieh Fasih, 
Zeinab Naraki, Taha Parsa, Ahoura Parsa

Play Maker  Faezeh Mousavi, Mahdi Hosseini, Mohammad Asadi, 
Amir Bakhshi, Ehsan Jaberzadeh, Meysam Ansari

Synopsis
A narration of the last days of the life of Martyr Mahdi Bakeri. From 
childhood, university years, arrest of his brother Ali by SAVAK, 
courtship of his wife and the moment of his martyrdom...

Director Davoud Parsa
B. 1986, Gachsaran

Bachelor from University of Applied Sciences

یک ماه، هزار آسمان 
One Moon, A thousand Skies

Playwright  Hamid Ebrahimi
Programmer & F irst Assistant Director Reza Rousta
Production Manager Amir Niazi
Script Supervisor Nadia Namdari Yekta
Costume & Set Designer Maryam Nikravesh
Motion Designer Behrouz Pourborji
Sound Amir Hossein Sadeghi
Motion Assistant Davoud Rashidi Alavi
Logistics Ehsan Fekri
Producer Assistant Saeedeh Sarlak
Producer Aidin Azizi
Production Group Mohammad Reza Norouzi, Ali Shakibmehr, 
Saeedeh Sarlak, Shervin Ghasemi, Ehsan Fekri

Playmakers 
Majid Torkestani, Farhad Teimourzadeh, Yasin Mostaghim,  
Mahdi Golnari, Hadi Naghsho, Mohammad Sepehri,  
Mohammad Taha Taghizadeh, Danial Vahidi, Setareh Parastari, 
Elaheh Arashi, Mahin Peyghami, Roshana Masnavi, Sareh Hosseini, 
Sepideh Abasi, Atieh Maleki, Melika Keshavarz, Elham Nouri,  
Baran Mahboubi

Cast Hamed Aghaei, Bita Kheradmand, Pezhman Kashef i,  
Neda Ghasemi, F irouz Heidarzadeh, Ahoura Ebrahimi, 
Reza Rousta, Ali Sahar Khiz.
With the presence of Sirus Asnaghi and with the artist Hossein 
Saharkhiz

Synopsis In a love letter, one of the martyrs who defended the 
shrine recounts the place of his martyrdom in the language of the 
stars to his wife, who is an astronomer. Meanwhile, his father, who 
is an influential and powerful person, creates problems for him...

نویسنده حمید ابراهیمی 

برنامه ریز و دستیار اول کارگردان رضا روستا

مدیر تولید امیر نیازی 

منشی صحنه نادیا نامداری یکتا

طراح صحنه و لباس مریم نیک روش 

طراح حرکت بهروز پوربرجی 

صدا امیرحسین صادقی

دستیار حرکت داود رشیدی علوی

تدارکات احسان فکری 

دستیار تهیه سعیده رسلک 

تهیه کننده آیدین عزیزی

 گـــروه تهیـــه و تولیـــد محمـــد رضـــا نـــوروزی، علـــی شـــکیبمهر، ســـعیده رسلـــک،
رشوین قاسمی، احسان فکری 

بـــازی ســـازان مجیـــد ترکســـتانی، فرهـــاد تیمـــورزاده، یاســـین مســـتقیم، مهـــدی 
 گلنـــاری، هـــادی نقشـــو، محمـــد ســـپهری، محمدطاهـــا تقـــی زاده، دانیـــال وحیـــدی، 
 ســـتاره پرســـتاری، الهـــه آرشـــی، مهیـــن پیغامـــی، روشـــنا مثنـــوی، ســـاره حســـینی، 

سپیده عباسی، عطیه ملکی، ملیکا کشاورز، الهام نوری، باران محبوبی

بازیگــران حامــد آقــایی، بیتــا خردمنــد، پژمــان کاشــفی، نــدا قاســمی، فیــروز حیــدرزاده، 
اهــورا ابراهیمــی، رضــا روســتا، علــی ســحرخیز

با حضور سیروس اسنقی و با هرنمندی حسین سحرخیز

خالصــه نمایــش یکــی از شــهدای مدافــع حــرم، توســط نامــه ای عاشــقانه، محــل 
بازگــو  اســت  ستاره شــناس  کــه  همــرسش  بــرای  ســتاره ها  زبــان  بــا  را  شــهادتش 
دچــار  را  او  قدرتمنــد،  و  متنفــذ  مردیســت  کــه  پــدرش  میــان  ایــن  در  می کنــد. 

... می ســازد  مشــکالتی 

کارگردان حمیدابراهیمی 

1359

کارشناسی اطالع رسانی- گرایش هرن / دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال

Director Hamid Ebrahimi
B. 1980
BA in Information, Art Orientation
Islamic Azad University, Tehran North Branch
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3Nations
Theater

الزمکان 
تا یک نفس
تابوت
دخرتخجالتی
شاهنامه، داستان زال
صندلی ها
فردوسی
کوه چهل دخرت
لعل بدخشان
ساکو اهل لورتسی
تئاتر مللوقتی همه چیز تمام می شود، سقوط می کنیم



Company Azerbaijan State Academic Musical Theatre 
Country Azerbaijan

Writer Samir Gulamov
Director Assistant Dadashov Amrah
Costume Designer Mammadova Aynishan
Light Operator Hamidov Nijat
Sound Operator Muhammadov Muhammad
Stage Operator Muradov Anar
Operator Hasanov Murad

Cast Abdullayeva Gülnara, Orujova Nahida, Salamova Guljahan, 
Ismayilzada Nazrin, Mammadova Ofeliya, Dadashov Amrah, Aliyev 
Hidayat, Khasiyev Samadzada, Alizada Ibrahim, Karimov Ali, Aliyev 
Murad, Aghayev Murad

summary of the play The play depicts a mother who does not 
believe that her son has martyred and is always waiting for him 
with longing and high hopes.

تا یک نفس
Like a Breath

رشکت تئاتر موزیکال آکادمیک دولتی جمهوری آذربایجان

کشور آذربایجان

نویسنده سمیر گوالموف

دستیار کارگردان داداشوف امراه

طراح لباس ممدوا آینیشان

مجری نور حمیدوف نجات

اجرای صدا محمداف محمد

مجری صحنه مرادوف انار

اپراتور حسنوف مراد

بازیگــران عبــدهللا وا گلنــارا، اروجــوا ناهیــدا، ســاالمووا گولجهــان، اســماعیل زاده 
نازریــن، مامــادوا اوفلیــا، داداشــوف امــراه، علــی اف هدایــت، خاســیف صمــدزاده، 

علیــزاده ابراهیــم، کریمــوف علــی، علیــف مــراد، آقایــف مــراد

خالصــه نمایــش ایــن نمایــش مــادری را بــه تصویــر می کشــد کــه بــاور نمی کنــد 
فرزنــدش شــهید شــده و همیشــه بــا اشــتیاق و امیــد فــراوان منتظــر اوســت.

کارگردان سمیر غالم اف 

فارغ التحصیل شده از دانشکده نمایش و فیلم فرهنگستان علوم وهرن آذربایجان 
و دانشکده عالی فیلمنامه نویسی و کارگردانی مدرسه بین املللی فیلم. دارای 18 

سال فعالیت تئاتری و کارگردانی 12 اجرا در تماشاخانه های مختلف.

Director Samir Gulamov
I graduated from the drama and film faculty of the Academy of Arts 
and Sciences of Azerbaijan. I graduated from the Higher Scriptwriting 
and Directing Faculty of the International Film School. I has 18 years 

of theatrical activity. directed 12 performances in different theaters

93 تئــاتـر ملل92 Nations TheaterAzerbaijan  |  60´ |  یجان آذربا

Company Kinghts of Stage Association
Country Algeria

Playwright Sofiane Mihoubi 
Technical director Cheikh Okbaoui  
choreography Abdessamad Sadouki 
Scenography executor Cherif Ben Cherif
Dancer Youssef Meftah, Abdessamad Sadouki

summary of the play It is not possible to restore the youth that has 
never been, for we have bid farewell to the era of childhood, and 
forever. But we can go back to our past and go further with thought 
and from the same place.

الزمکان
T&S

رشکت انجمن شوالیه های صحنه 

کشور الجزایر

نویسنده سوفیانه میهوبی

مدیر فنی شیخ اوکباوی

طراحی حرکت عبدالصمد صدوقی

اجرای صحنه نگاری رشیف بن رشیف

حرکات نمایشی  یوسف مفتاح، عبدالصمد صدوقی

خالصه نمایش

احیــای جوانــی کــه هرگــز نبــوده امکان پذیــر نیســت؛ زیــرا مــا بــا دوران کودکــی و بــرای 
همیشــه خداحافظــی کرده ایــم. امــا می توانیــم بــا خیــال، بــه گذشــته خــود برگردیــم 

و از همــان مــکان هــم جلوتــر برویــم.

کارگردان عبدالصمد صدوقی

1990، الجزایر

Director Abdessamad Sadouki
B. 1990, Algeria

Algeria  |  40´ |  یر الجزا



دختر خجالتی
Meek

رشکت تئاتر موزیکال آکادمیک دولتی جمهوری آذربایجان

کشور آذربایجان

بر اساس اثری از داستایفسکی

مدیر کل الیگیسمات الالیف

رئیس واحد سازه گابیل گوزالوف

گریم ایبانیز حسینوا

مجری نور نجات حمیداف

اجرای صدا سودا داوودوا

بازیگر شوقی حسینوف

خالصه نمایش

ایــن داســتان عشــقی اســت کــه بــه دلیــل قوانیــن جامعــه ای کــه قهرمانانــش در آن 
زندگــی می کردنــد، اتفــاق نیفتــاد. گــرو گیرنــده، بــه پیــروی از حرفــه خــود، نســبت بــه 

همــرسش ســخت گیــر بــود و از او دوری می کــرد.

Company Azerbaijan State Academic Musical Theatre 
Country Azerbaijan
Based on a story by Dostoevsky

General Manager Aligismat Lalayev 
Head of the structural unit Gabil Gozalov 
Make up Aybaniz Huseynova 
Light Operator Nijat Hamidov 
Sound Operator Sevda Davudova
Actor Shovgi Huseynov 

summary This is a story of love, which did not take place because 
of the laws of the society in which its heroes lived. The pawnbroker, 
following his profession, kept his wife in strictness and distance.

کارگردان جنت سلیم اوا

جنــت ســلیموا کارگــردان تئاتــر آذربایجانــی اســت. هرنمنــد مردمــی آذربایجــان. در 
ســال 1962 از دانشــکده فیلولــوژی دانشــگاه دولتــی باکــو فــارغ التحصیــل شــد، در 
ســال 1967 - دانشــکده کارگردانــی نمایشــی موسســه دولتــی تئاتــر، موســیقی و 

لنینگــراد. فیلمــربداری 

Director Jannat Salimova
Jannat Salimova is an Azerbaijani theater director. People's Artist of 
Azerbaijan. In 1962, she graduated from the philological faculty of 
Baku State University, in 1967 - the faculty of dramatic direction of 
the Leningrad State Institute of Theater, Music and Cinematography.

تابوت
Coffin

نویسنده سناتور حسینی 

دستیار کارگردان محمد ناظریه

منشی صحنه فاطمه غالمی 

طراح صحنه فیض احمد رضای

طراح لباس فوزیه تاجیک

طراح نور و صدا سیدمحمد یحیی پور

طراح گریم الهه سادات ابطحی

طراح پوسرت علیرضا قندالی

عکاس فاطمه عیوضی 

تهیه کنندگان فیض احمد رضای و سناتور حسینی

 بازیگران  فیض احمد رضایی، محمد ناظریه، محمد قاسمی، راحله غالمی، 
زهرا نظری، سناتور حسینی

افــراد  بیــن  و  دارنــد  کــه قصــد مهاجــرت  خانــواده  دو  روایــت  نمایــش  خالصــه 
ــواده در طــول  ــن دو خان ــد. ای ــدن چالــش بوجــود می آی ــا مان ــرای رفــنت ی ــواده ب خان
نمایــش هــم مســیر می شــوند و در آخــر ...

Playwright Senator Hosseini
Assistant Director Mohammad Nazerieh
Script Supervisor Fatemeh Gholami
Set Designer Feiz Ahmad Rezai
Costume Designer Fouzieh Tajik
Sound & Light Designer Seyyed Mohammad Yahyapour
Makeup Designer Elaheh Sadat Abtahi
Poster Designer Alireza Ghandali
Photograpger Fatemeh Eyvazi
Producer Feiz Ahmad Rezai & Senator Hosseini

Cast Feiz Ahmad Rezaei, Mohammad Nazerieh, Mohammad 
Ghasemi, Raheleh Gholami, Zahra Nazari, Senator Hosseini

Synopsis The story of two families who intend to emigrate and a 
challenge arises between family members to leave or stay. These 
two families are gradually on the same path during the show, and 
at the end ...

 کارگردان
سناتور حسینی 

Director
Senator Hosseini
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Company DEN GRI Foundation & AZARYAN Theatre
Country BULGARIA
Playwright FERDOWSI
Designer Tavakov Youlian
Set & Costume Designer Youlian Tabakov
Choreographer Rosen Mihailov
Composer Bulgarian Ivanov Nikolay 
Live Musician Velikova Marina
Light technician Bulgarian Manalov

Cast Dobrin Dosev, Velislav Pavlov, Sevar Ivanov, Zana Rasheva, 
Vasil Riahov, Ralitsa Stoyanova, Rosen Mihaylov, Stefani Aldimirova, 
Kiril Milushev 

drama gradueates Vesi Metodieva, Gabriela Gancheva, Yoana 
Sirakova, Mariya Ignatova, Mikhail Ivanov, Nikola Kutsev, Pavel 
Sabev,Toni Nikolov

summary The play tells the story of the birth of Prince Zal, who 
was rejected by his father and raised by the mythical guardian bird 
Simurg. Zal was later rehabilitated and took on the role of Iranian 
king, but falling in love with the Arabian princess Rudabe, he was 
forced to fight for his love and overcome political obstacles.

Writer Eugène Ionesco
Country Iraq

Cast
Talabani Abdul Hadi Ibrahim Majid, Shawan Hawar Fars Izz al-
Din, Salukani Salam Hamid Mohammad, Khairullah Honar Shoghi 
Kharioolullah, Ahmad Ali Nazad Ahmad, Amin Hozan Shirzad Amin, 
Azizi Abdul Rahman

Summary
A couple, the old 95 years, are on the verge of death.  They live 
alone on a desert island, in a house, whose foundations are violently 
beaten by the sea. Sensing the end approaching, the couple summons 
their ac-quaintances one last time.  The old Man must deliver to men 
a message which he has been preparing for years.

شاهنامه، داستان زال
SHAHNAMEH, The story of Zal

رشکت بنیاد DEN GRI و تئاتر آذریان

کشور بلغارستان

نمایشنامه نویس فردوسی

طراح تواکوف یولیان

طراحی صحنه و لباس یولیان تاباکوف

طراح حرکت روزن میهایلوف

آهنگساز ایوانف نیکوالی بلغاری 

نوازنده زنده ولیکووا مارینا 

تکنسین نور مانالوف بلغاری

بازیگران 

ریاهــوف،  راشــوا، واســیل  زانــا  ایوانــف،  پاولــوف، ســوار  دوبریــن دوســف، ولیســالو 
میلوشــف کریــل  آلدیمیــروا،  اســتفانی  میهایلــوف،  روزن  اســتویانوا،  رالیتســا 

فــارغ التحصیــالن نمایــش ویســی متودیــوا، گابریــال گانچــوا، یوآنــا ســیراکوا، ماریــا 
ایگناتــوا، میخائیــل ایوانــوف، نیکــوال کوتســف، پــاول ســابف، تونــی نیکولــوف

خالصــه نمایــش ایــن نمایــش داســتان تولــد شــاهزاده زال را روایــت می کنــد کــه 
ــزرگ شــد.  ــان ســیمرغ ب ــده اســطوره ای نگهب ــدرش طــرد شــد و توســط پرن توســط پ
زال بعدهــا از نــو شــخصیت داده شــد و نقــش پادشــاه ایــران را برعهــده گرفــت، امــا 
ــر  ــرای عشــق خــود بجنگــد و ب ــور شــد ب ــه، شــاهزاده عــرب شــد و مجب عاشــق روداب

موانــع سیاســی غلبــه کنــد.

نویسنده اوژن یونسکو

کشور عراق

ابراهیــم مجیــد، شــوان هــوار فــارس عزالدیــن،  الطالبانــی عبدالهــادی  بازیگــران 
ســلوکانی ســالم حمیــد محمــد، خیــرهللا هــرن شــوقی خریــول هللا، احمــد علــی نــزاد 

احمــد، امیــن هــوزن شــیرزاد امیــن، عزیــزی عبدالرحمــان

ــه تنهــایی  ــر 95 ســاله در آســتانه مــرگ هســتند. آنهــا ب ــش یــک زوج پی خالصــه نمای
ــه  ــا ب ــه ای کــه پایه هــای آن توســط دری ــد؛ در خان ــی زندگــی می کنن ــره ای بیابان در جزی
ــان، آشــنایان  ــه پای ــک شــدن ب ــا احســاس نزدی ــن زوج ب ــده شده اســت. ای شــدت کوبی
خــود را بــرای آخریــن بــار احضــار می کننــد. پیرمــرد بایــد پیامــی را کــه ســال ها آمــاده 

کــرده بــود بــه مــردم برســاند.

کارگردان النا پانایوتووا

النا پانایوتوا یک کارگردان تئاتر بلغارستانی است که از سال 2000 نقش های کلیدی 
در ظهور گرایش ها و فرم های جدید تئاتر در بلغارستان ایفا کرد. او دارای مدرک 
کارشناسی ارشد در هرنهای تئاتر است و در حال حارض دکرتای خود را در رشته 
هرنهای نمایشی و آموزش به پایان می رساند.

کارگردان

نجات نجم ماجد

Director Eelena Panayotova
Elena Panayotova is a Bulgarian theatre director who played key 
roles in the appearance of new tendencies and forms of theatrical 
prac tice in Bulgaria since 2000. She holds MA in theatre arts and 
currently finishing her Ph.D. on performing arts and education.

Director
Najat Najm Majeed

صندلی  ها
Chairs
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فردوسی
Ferdowsi

کارگردان

سلطان عثمان اف

نویسنده ساتم الغ زاده

کشور تاجیکستان

عبدالکریــم  اســن آوا،  شمســیه  عزیزمحمــدآوا،  ملیکــه  صابــر،  قربــان  بازیگــران 
قــادر،  آرتیــق  اف،  عمــر  فیــروز  هئیــت اف،  بایمــراد  رازق اف،  اعظــم  مــرشب اف، 
ــن  اســفندیار غــالم اف، محمدجــان شــادی اف، محمــدی محمدعلــی اف، صالح الدی
نــذزی اف،  بیــک  عســل  ایگــم زاد،  ســهراب  جالل الدیــن اف،  شــجاعت  اف،  شــکور 
نرصالدیــن جالل الدیــن اف، امیــد بابامــراد اف، امیــد ســبحانعلی، قــادر نــرصهللا اف، 

حســن الدین اف حســین 

خالصــه نمایــش ایــن نمایــش بــه بیــان زندگــی حکیــم فرزانــه تــوس پرداختــه و 
تصویــری زیبــا و هرنمندانــه ای از زمانــه ابوالقاســم فردوســی و نــگارش شــاهنامه بــه 
عنــوان ســند احیــای زبــان شــیرین فارســی و شناســنامه هویــت ایرانیــان و تاجیــکان، 

می پــردازد.

تئاتــر تاجیــک مدتــی کارگــردان  رزومــه کارگــردان ســلطان عثمــان اف کارگــردان 
تئاترهــای اپــرا بالــه بــه نــام اســتاد صدرالدیــن عینــی، تئاتــر روســی مایاکوفســکی و تئاتــر 
دولتــی جوانــان بــه نــام محمودجــان واحــداف بــوده و نمایشــنامه های معروفــی از 
ــوران دخــت و  ــو و ژولیــت، ت ــر اســماعیل ســامانی، رومئ ــه رســتم و ســهراب، امی جمل
حــارض  حــال  در  عثمــان اف  آورده اســت.  روی صحنــه  بــه  را  قــرن  از  درازتــر  شــبی 
کارگــردان ارشــد نخســتین تئاتــر ملــی تاجیکســتان بــه نــام اســتاد ابوالقاســم الهوتــی 

شــهر دوشــنبه اســت.

ســلطان عثمــان اف بــا اجــرای نمایــش رســتم و ســهراب توانســت عنــوان جایــزه بــزرگ 
ــر فجــر در ســال 1387  ــی تئات بخــش بین امللــل بیســت و هفتمیــن جشــنواره بین امللل

خورشــیدی را بــه خــود اختصــاص دهــد.

Playwright Satim Ulugzade
Country Tajikistan

Cast Ghorban Saber, Aziz Mohammad Ava, Shamsieh Asan Ava, 
Abdolkarim Mashrabof, Azam Razeghof, Baimorad Heiatof, Firouz 
Omarof, Artigh Ghader, Esfandiar Gholamof, Mohammad Jan 
Shadiof, Mohammadi Mohammad Aliof, Salah al-din Shakourof, 
Shojaat Jalal al-dinof, Sohrab Igemzad, Asal Beik Nazriof, Nasredin 
Jalal al-dinof, Omid Baba Moradof, Omid Sobhan Ali, Ghader 
Nasrollahof, Hossein Hasan al-dinof

Synopsis 
This play expresses the life of the sage of Toos city and a beautiful 
and artistic image from the time of Abolghasem Ferdowsi and the 
writing of the Shahnameh as a document for the revival of the sweet 
Persian language and the identity of Iranians and Tajiks.

CV Sultan Osmanov has directed the Tajik Theater, the Sadruddin 
Eini Opera and Ballet Theater, the Mayakovsky Russian Theater, 
and the Mahmudjan Vahedov State Youth Theater and has brought 
famous plays to the stage; Including Rostam and Sohrab, Amir 
Ismail Samani, Romeo and Juliet, Turan Dokhto, A Night Longer 
Than a Century. Osmanov is currently the director of Tajikistan's first 
national theater, Professor Abul Qasem Lahouti in Dushanbe.
Sultan Osmanov, with his performance of Rostam and Sohrab, 
won the Grand Prix of the International Section of the 27th FADJR 
International Theater Festival in 2008.

Director
Sultan Osmanov

Playwright Ahmad Ataei, Emad Rasouli
Stage Manager Nemat Mohammadi
Set Designer Hossein Mohammadi
Sound & Light Yasin Ahmadi
Photographer Forouzan Parvani

Cast Marzieh Mousavi, Shahla Akbari, Zahra Bakhtiari, Fatemeh 
Ebrahimi, Faezeh Ahmadi, Fereshteh Zarifi, Faezeh Mirzaei, 
Fatemeh, Masoumeh Abdollahi, Noorollah Zarifi, Mojtaba Hosseini, 
Bashir Ahmad Nikzad, Khadem Rasouli, Ali Azimi, Matin Karimi, 
Zahra Parvani, Sabereh Mousavi

Synopsis When the British invaded Afghanistan, the commanders 
of the time were allowed to destroy all the opposition and ...

کوه چهل دختر
Mountain Forty Girls

نویسنده احمد عطایی، عماد رسولی

مدیر صحنه نعمت محمدی

طراح صحنه حسین محمدی

نور وصدا یاسین احمدی

عکاس فروزان پروانی

بازیگران

مرضیــه موســوی، شــهال اکــربی، زهــرا بختیــاری، فاطمــه ابراهیمــی، فائــزه احمــدی، 
فرشــته ظریفــی، فائــزه میــرزایی، فاطمــه، معصومــه، عبداللهــی، نــوراهللا ظریفــی، 
مجتبــی حســینی، بشــیراحمد نیکــزاد، خــادم رســولی، علــی عظیمــی، متیــن کریمــی، 

زهــرا پروانــی، صابــره موســوی

ساز سنتور امیر پیرزاد 

خالصه نمایش

ایــن  بــه فرمانده هــای وقــت  بــه افغانســتان حملــه کردنــد،  زمانی کــه انگلیس هــا 
اجــازه داده   شــد تــا تمــام مخالفیــن را نابــود کننــد و ...

کارگردان عماد رسولی

1363، مشهد

کارشناسی خربنگاری،  دانشگاه هرات

Director Emad Rasouli
B. 1984, Mashhad

BA in Journalism, from Herat University
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لعل بدخشان
La'li Badakhshon

Cast
Muboriz  Mamadazizov, Rukhsora  Azatshoeva, Sotim  

Saidbroimov, Olucha  Mualibshoev, Jobir  Khubonshoev, Suraj  
Safaralibekov, Nosir Khisravov, Mushfik  Dustmamadov, Saidnazar  

Alovatov, Mutribsho  Shoiskandarov, Mamadsho Molibshoev, 
Maryam  Shogunbekova, Nozigul  Yusufova

بازیگران

 مبارز ممدعزیزاف، رخساره عزت شایوا، ساتم سعیدبریم اف، آلوچه مولیب شایف،
 جابر، خوبان شایف، سوراج صفرعلی بیک اف، نارص خرسواف، مشفق دوست ممداف، 

 سعیدنظر االوت اف، مطرب شاه شاه اسکندراف، ممدشاه مالب شایف،
مریم شاگون بیک آوا، نازگل یوسف آوا 

Director

Umed  Khisravov

 کارگردان
امید خرسواف

Company Hamazgain theatre after Sos Sargsyan
Country Armenia
Writer Hovhannes Tumanyan

Cast Arman Navasardyan, Tatevik Ghazaryan ,Alla Sahakyan, Armine 
Andreasyan

Summary Sako was a mighty shepherd, even feared by thieves and 
beasts.
He has a friend who is always accompany him in the mounts to keep 
the herd, but one night he had to leave Saqo alone in the mounts.

ساکو اهل لورتسی
Loretsi Sakon

رشکت تئاتر همازگین بعد از سوس رسکیسیان

کشور ارمنستان

نویسنده هوهانس تومانیان 

بازیگران

آرمان نوارسدیان، تاتویک قازاریان، آال ساهاکیان، آرمینه آندریاسیان

خالصه نمایش

ــوران از او می ترســیدند.او دوســتی  ــود کــه حتــی دزدهــا و جان ــا ب ســاکو چوپانــی توان
ــک  ــد؛ امــا ی ــه همیشــه او را در کوه هــا همراهــی می کن ــرای نگهــداری گل دارد کــه ب

شــب مجبــور می شــود ســاقو را در کوه هــا تنهــا بگــذارد و...

کارگردان نارینه گریگوریان

بازیگر، کارگردان، هرنمند ارجمند جمهوری ارمنستان

Director Narine Grigoryan
Actress, director, 

Honored Artist of the Republic of Armenia
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Joint performance of Iran-khuzestan shamaiel Theater Group
& Bahron Iraq-Baghdad Theater Company
Playwright Abdul Hadi Al-Jorf
Assistant Director Marco Magua

Cast Sajad Hamzeh Abdol Hossein Al-Jawzari, Abdol Zohreh Sami 
Faraj, Heysam Salman Karim, Mohsen Hasan Hossein

Synopsis Work on the curriculum of Brazilian director Augusto Boal

Resume of Sajad Hamzeh Abdol Hossein Al-Jawzari
Writer, director and professional actor
Director and academic researcher specializing in street theater, 
open spaces and performing arts
Instructor of International Street Theater Workshop in (Iraq, Iran and 
Tunisia)

Resume of Abdul Hadi Al-Jorf
Writer, director and theater actor. Television and cinema since 199; 
Has won numerous awards for writing, directing, acting and stage 
design in domestic and international festivals and...

Director Abdul Hadi Al-Jorf
B. 1982, Kuwait
AA in Industrial Engineering 

Director
 Sajad Hamzeh Abdol Hossein Al-Jawzari

B. 1993, Iraq, Babil al-Qasim
BA in Acting \ Babil University

MA in Theater Directing \ Basrah University

وقتی همه چیز تمام می شود، سقوط می کنیم 
When Everything is Over, We Fall 

نمایش مشرتک گروه تئاتر شمایل ایران خوزستان

کمپانی تئاتر باهرون عراق- بغداد

نویسنده عبدالهادی آل جرف

دستیار کارگردان مارکو ماگوا

بازیگــران  ســجادحمزه عبدالحســین الجــوذری، عبدالزهــره ســامی فــرج، هیثــم 
ســلمان کریــم، محســن حســن حســین

خالصه نمایش کار بر روی برنامه درسی کارگردان برزیلی، آگوستو بوال

رزومه سجادحمزه عبدالحسین الجوذری

نویسنده، کارگردان و بازیگر حرفه ای

و  بــاز  فضاهــای  خیابانــی،  تئاتــر  در  متخصــص  دانشــگاهی  محقــق  و  کارگــردان 
نمایشــی هرنهــای 

مربی کارگاه بین املللی تئاتر خیابانی در )عراق، ایران و تونس(

رزومه عبدالهادی آل جرف

نویســنده وکارگــردان وبازیگــر تئاتــر .تلوزیــون  وســینما از ســال 1374، دارای جوایــز 
متعــدد نویســندگی، کارگردانــی، بازیگــری و طراحــی صحنــه در جشــنوارهای داخلــی 

و بین املللــی و ...

کارگردان سجادحمزه عبدالحسین الجوذری
1993، عراق، بابل القاسم

کارشناسی بازیگری/ دانشگاه بابل
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر / دانشگاه برصه

کارگردان عبدالهادی آل جرف

1361، کویت

کاردانی مهندسی صنعتی

The Logo of the 40th FADJR Festival  |  Designer Mehdi Davaeiنشان چهلمین جشنواره تئاتر فجر   | طراح مهدی دوایی
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4Street
Theaters

ارزش نداره
آخرین اولی
آشوبگران
آلنت آی
باجه تلفن
به دنبال خورشید
بـیـز اوچ نــفــر
بی رس و زمین
پی . او . وی
پینوکیو
تله من
جلیکی برای مامادریا
چهارشنبه خاتون
حیاط خانه ما
خان طال
درشکه گرسنگان
روده درازی های یک مرده بی صاحب
روزگار رسد
طوطی و بازرگان
قصه کفش ها
کربالی آب
کله دم سزب شمرونی
مدافع آخر
مرغ همسایه غاز نیست
هلونه
یک شهر زیبا
یک کروموزوم بیشرت
25مرت آرزو

نمایش  های 
   خیابانی



Selection
Board

هیأت انتخاب

داریوش نصیری / 1359، تهران

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

دانشگاه هرن

نویسنده، کارگردان، بازیگر، نقال و استاد دانشگاه

علی محمد رادمنش / 1358، جیرفت

کارشناسی تئاتر 

 دانشگاه تهران

نویسنـــــده، کارگـــردان و بازیگر تئــــــاتر، سینمـــــا، تلویزیون، 
گوینـده رادیـو،  بازیگـر برگزیـده انجمن منتقدان سـینمای 
برگزیـده  بازیگـر  هوسـتون،  فیلـم  جشـنواره  در  آمریـکا 

جشـنواره بیـن املللـی فیلـم کـوزوو

مجید امرایی / 1348، کوهدشت 

دکرتای تخصصی دراماتراپی / موسسه ملی هرن درمانی پاریس

نویســنده، کارگــردان و پژوهشــگر، مــدرس دانشــگاه های عالمــه  
اتحادیــه  موســس  عضــو  جامــع،  میراث فرهنگــی،  طباطبــایی، 
جهانــی دراماتراپــی WADTh، دبیــرکل انجمــن دراماتراپــی ایــران 
DTCI، ســه دوره عضــو هیــأت مدیــره انجمــن تئاتــر خیابانــی 
ــر، رئیــس دفــرت تئاتــر خیابانــی بــه مــدت ســه ســال، داور  خانــه تئات
جشــنواره های مختلــف بین املللــی فجــر، کــودک و نوجــوان و تئاتــر 

ــوان خیابانــی مری

محمدهادی عطایی / 1362، تهران

کارشناسی ارشد ادبیات  نمایشی 

دانشگاه سوره قم

عضو هیأت مدیره کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر 
ایران در طول سه دوره، داور بخش خیابانی سی وششمین 
و  تئاتر فجر، حضور در جشنواره  فجر، کودک  جشنواره 

نوجوان، دفاع مقدس، بین املللی دانشجویی و...

مهدی حبیبی / 1357، مالیر 

کارشناسی امور فرهنگی

دانشگاه علمی کاربردی همدان

حضـور در 23 دوره جشـنواره بین املللـی تئاتـر فجـر، حضور در 14 
دوره جشـنواره بین املللـی مریـوان، برنـده تندیـس و دیپلـم افتخار 
جشـنواره  صحنـه  طراحـی  و  نویسـندگی  کارگردانـی،  دوره  دو 
کرواسـی،  اتریـش،  کشـورهای  در  اجـرا  فجـر،  تئاتـر  بین املللـی 

امـارات و سـلیمانیه عـراق اسـلوونی،  بووسـنی هرزگوین، 

میالد مولوی / 1366، اهواز

کارشناسی نمایش / دانشگاه نبی اکرم - تربیز

 کارشناسی ارشد مدیریت امورفرهنگی
دانشگاه علوم  و تحقیقات

در  اجرایی  دانشگاهی، مسئولیت  تئاتر  دبیری جشنواره 
چندین دوره جشنواره های فجر، عروسکی، آیینی سنتی، 
دانشگاهی، مقاومت، ایثار و...، رئیس هیأت مدیره صنف 
نمایشگران خیابانی، بازیگری و کارگردانی چندین نمایش

نگار نادری / 1348، الهیجان 

کارشناسی ارشد ادبیات  نمایشی 

دانشکده هرن و معماری تهران

رشوع فعالیــت از ســال  1371 بــا دریافــت جایــزه اول 
نویســندگی از چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان گیــالن، 
ــاب "پلــی از جنــس شیشــه" انتشــارات نمایــش  چــاپ کت
1378، مجموعــه نمایشــنامه "بــوی بــاروت مــرگ پرنــده"، 
"تکــرار پاییــز"، "عاشــق شــدن بــه وقــت تردیــد" 1395- 

ــا انتشــارات ایلی

Ali Mohammad Radmanesh \ B. 1979, Giroft
BA in Theater 
from Tehran University

Writer, director and actor in theater, cinema, 
television, Radio announcer, Selected Actor 
of the American Film Critics Association at 
the Houston Film Festival, Selected actor at 
the Kosovo International Film Festival

Mohammad Hadi Ataei \ B. 1983, Tehran
MA  in Dramatic Literature from Soore 
University of Qom

Member of the board of directors of the Street 
Theater Association of Iran Theater during three 
periods, Judge of the street section of the 36th 
FADJR Theater Festival, Participation in FADJR 
Festival, Children and Youth, Holy Defense, 
International Student Theater Festivaland...

Milad Molavi \ B. 1987, Ahvaz
BA in Theater from Nabi- Akram Tabriz
M.Sc. in Cultural Affairs Management  
from University of Science & Research

Secretary of University Theater Festival
Executive responsibility in several festivals of 
FADJR, Puppetry, Traditional Rituals, University, 
Resistance, Self-Sacrifice and ..., Chairman of 
the Board of Directors of Street Performers, 
Acting and directing several plays

Negar Naderi \ B. 1969, Lahijan
MA in Dramatic Literature
from Art & Architecture Faculty- Tehran

Started its activities in 1992 by receiving the 
first writing award from the fourth theater 
festival of Gilan Province, Publication of the 
book "Glass Bridge", Namayesh Publications, 
1999, Collection of plays "Smell of Bird Death 
Gunpowder", "Autumn Repetition", "Falling in 
Love in Time of Doubt" 2016- Ilia Publications

Majid Amraei \ B. 1969, Kouhdasht
PhD in Drama Therapy from Paris National Institute 
of Art Therapy
Writer, director and researcher, Lecturer at Allameh 
Tabatabaei Cultural Heritage Education Center, 
Comprehensive University, Founding member of the 
WADTh World Drama Therapy Association, Secretary 
General of the Iranian Drama Therapy Association DTCI, 
Three terms as a member of the board of directors of 
the Street Theater Association of Theater House, Head 
of Street Theater Office for three years, Judge of various 
courses in FADJR International Festivals, Children and 
Youth and Marivan Street Theater

Mahdi Habibi \ B. 1978, Malayer
BA in Cultural Affairs
Hamedan University of Applied Sciences

Participated in 23 periods of FADJR International 
Theater Festival, Participated in 14 periods of Marivan 
International Festivals, Winner of statuette and 
honorary diploma of two courses of directing, writing 
and stage design of FADJR International Theater 
Festival, Performed in Austria, Croatia, Bosnia-
Herzegovina, Slovenia, UAE and Sulaymaniyah, Iraq

Daryoush Nasiri \ B. 1980, Tehran
MA in Dramatic Literature
University of Art

Writer, director, actor, narrator and university 
professor
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هیأت داوران

فاطمه رادمنش
1362، جیرفت)کرمان(

کارشناسی کارگردانی / دانشگاه هرن تهران

کارشناسی ارشد بازیگری / دانشگاه تربیت مدرس

نویســنده، کارگــردان و بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون، بازیگــر و کارگــردان 
برگزیــده چندیــن دوره جشــنواره بین املللــی تئاتــر فجــر و ســایر جشــنواره های 

رسارسی

Seyyed Fateh Badparva 
B. 1971, Marivan

Managing Director of the Performing Arts Association of 
Kurdistan, Founder of Marivan International Street Theater 
Festival, Secretary and Executive Officer of 12 periods 
Marivan Festivals, Judge of the street section of FADJR, child 
festivals of Hamedan and Lahijan citizen and other festivals of 
Iran and Iraq and honored by the FADJR International Theater 
Festival. Design and directing 83. Stage and street work and 
winning awards for directing and stage design and costume 
design from festivals in Iran, Iraq and Sweden, And I continue 
to seek to learn and experience

ح بادپروا سید فات
135۰، مریوان 

و  ح  طــرا کردســتان،  اســتان  یشــی  نما هرنهــای  انجمــن  عامــل  مدیــر 
مســئول  و  دبیــر  یــوان،  مر خیابانــی  تئاتــر  بین املللــی  بنیان گــذار جشــنواره 
یــوان، داور بخــش خیابانــی  جشــنواره های  اجــرایی 12 دوره از جشــنواره مر
یــران و  فجــر و کــودک همــدان و شــهروند الهیجــان و جشــنواره های دیگــر ا

بین املللــی تئاترفجــر . عــراق، تقدیــر شــده از جشــنواره 

یزه هــای  و کســب جا و خیابانــی  و کارگردانــی  83 اثــر صحنــه ای  طراحــی 
یــران و  کارگردانــی و طراحــی صحنــه و طراحــی لبــاس از جشــنواره های ا

ــم. ــه کردن ــاد گرفــنت و تجرب ی ــال  ــان دنب عــراق و ســوئد، و همچن

سلمان فرخنده
1361، شیراز

کارشناسی ادبیات نمایشی

یگر، کارگردان، فیلم ساز، رسدبیری مجله 24 همشهری،  نویسنده، باز

سال ۹7-۹8، احیای سنت های فراموش شده در تئاتر مدرن

Fatemeh Radmanesh
B. 1983, Giroft (Kerman)

BA in Directing- Tehran University of Art

MA in Acting- Tarbiat Modares University

Writer, director and actress in theater, cinema and television

Selected actor and director of several FADJR International 
Theater Festivals and other national festivals

Salman Farkhondeh
B. 1982, Shiraz

BA in Dramatic Literature

Writer, actor, director, filmmaker, editor of 24 Hamshahri 
Magazine, 2018- 2019

Reviving forgotten traditions in modern theater

Jury Board 
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ارزش نداره
It's not Worth

نویسنده محمدرضا جعفری لفوت

دستیار کارگردان جالل ندیمی

طراح صحنه میالد حسین زاده، محمدرضا پورعلی

طراح پوسرت و عکس دالرام بیگی

موسیقی احمد الفتی فرد، مجید رهربی

بازیگران امید جاللی، محمدرضا پورعلی، رضا پورقصاب

خالصــه نمایــش یــک گــروه نمایــش خیابانــی در حــال اتــود زدن بــرای رشکــت در 
ــد اجــرایی  ــه یــک اتــود جدی ــا پیشــنهاد بازیگــران ب ــار ب جشــنواره فجــر هســتند و هــر ب

 ... و  می رســند 

Playwright Mohammad Reza Jafari Lafout
Assistant Director Jalal Nadimi
Set Designer Milad Hosseinzadeh, Mohammad Reza Pourali
Poster & Photo Designer Delaram Beigi
Music Ahmad Olfati Fard, Majid Rahbari

Cast Omid Jalali, Mohammad Reza pourali, Reza Pour Ghasab

Synopsis A street theater group is working to participate in 
the Fadjr Festival, and each time they come up with a new 
performance at the suggestion of the actors, and...

کارگردان میالد حسین زاده

1369، رشت

کارشناسی معماری / دانشگاه آزاد اسالمی

Director Milad Hossein Zadeh
B. 1990, Rasht
BA in Architecture from Islamic Azad University

آخرین اولی
The Last First One

طراح سمیه مهری 

طراح لباس سمیه مهری 

طراح فرم سامان شکیبا، سمیه مهری 

طراح بروشور رامین رستمی

خواننده و شاعر امیرحسین انصافی

گــروه موســیقی امیرحســین انصافــی، امیرمحمــد انصافــی، محمدحســین رحیمــی، 
نیمــا مهدوی

بازیگــران ســامان شــكیبا، امیرحســین انصافــی، امیــد حمیــدی، محســن صابــری، 
حســن زاده،  ارمیــن  آقاخانــی،  محمدعلــی  تاجیــك،  علیرضــا  مزدارانــی،  مهــدی 

دلیــر محمدحســین 

خالصــه نمایــش امیــد اولــی پــرسی اســت کــه خانــواده اش ســعی دارنــد او را در 
زندگیــش همچــون کل خانــدان اول کننــد و...

Designer Somayeh Mehri
Costume Designer Somayeh Mehri
Form Designer Saman Shakiba, Somayeh Mehri
Brochure Designer Ramin Rostami
Singer & Poet Amir Hossein Ensafi
Music Band Amir Hossein Ensafi, Amir Mohammad Ensafi, 
Mohammad Hossein Rahimi, Nima Mahdavi

Cast Saman Shakiba, Amir Hossein Ensafi, Omid Hamidi, Mohsen 
Saberi, Mahdi Mazdarani, Alireza Tajik, Mohammad Ali Aghakhani, 
Armin Hasanzadeh, Mohammad Hossein Dalir

Synopsis Omid is a boy whose family is trying to make him the first 
in his life like the whole family, and...

Director Somayeh Mehri
B. 1987, Kermanshah

PhD in Health Psychology from Science and Research University 

کارگردان سمیه مهری 

1366، کرمانشاه

دکرتی روانشناسی سالمت / دانشگاه علوم تحقیقات 
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آشوبگران
Rioters

Playwright Saeed Badini
Space & Set Designer Saeed Badini
Composer Yasin Salari
Live Music
Daf & Rabab Yasin Salari
Gheichak & Sorna Farhad Farshanik
Castanets Omid Rouhi
Costume Designer Saghar Keikha, Saeed Badini

Cast Saghar Keikha, Saeed Badini, Pouria Jalalvand, Shayan 
Gholamian, Hossein Barazandeh, Mohammad Mahdi Nohtani

Synopsis A warm-hearted and hard-working people who are not 
treated well by nature and  water, wind, earth and fire, the four 
cornerstones of humanity, destroy everything they have.

نویسنده سعید بادینی

طراح صحنه و فضا سعید بادینی

آهنگساز یاسین ساالری

موسیقی زنده

دف و رباب یاسین ساالری

قیچک و رسنا فرهاد فرشانیک

قاشقک امید روحی

طراح لباس ساغر کیخا، سعید بادینی

ساغرکیخا، سعید بادینی، پوریا جاللوند، شایان غالمیان، حسین برازنده،  بازیگران 
محمدمهدی نهتانی

خالصــه نمایــش مردمانــی خونگــرم و ســخت کوش کــه روزگار بــا آنهــا ســاز مخالــف 
می زنــد و آب، بــاد، خــاک و آتــش، چهــار عنــرص ســازنده برشیــت، هســت و نیست شــان 

را بــه غــارت می بــرد.

کارگردان سعید بادینی

1373، زاهدان

کارشناسی عمران و شهرسازی / دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها

Director Saeed Badini
B. 1994, Zahedan
BSc in Civil Engineering & Urban Planning 
from Municipalities University of Applied Sciences

آلتن آی
Altenai

گروه تئاتر و موسیقی دیلمون

نویسنده محمود فرضی نژاد

دستیار کارگردان منیژه واحد

طراح لباس منیژه واحد قازیانی

مدیر تولید مهدی صدیقی فشتالی 

پوسرت و بروشور هدا رسولی 

بازیگران

 منیـــژه واحدقازیانـــی، شـــیرین حســـنی، غزاله حســـنپور، بیتـــا فالحتـــی، نـــگار بابـــایی،
پریا طاهری، بهاره رحیمی، کمند اعالیی، ماهک علیزاده و منوچهر امیری 

خالصه نمایش

آلــنت آی، بانــویی کــه بــه مبــارزه  عفریــت رفتــه و مــاه را از چنــگال او  نجــات و زندگــی و 
پویــایی را بــه مــردم بــاز می گردانــد ...

Dilmon Theater and Music Group 
Playwright Mahmoud Farzi Nejad
Assistant Director Manizheh Vahed
Costume Designer Manizheh Vahed Ghaziani
Production Manager Mahdi Sedighi Fashtali
Poster & Brochure Designer Hoda Rasouli

Cast Manizheh Vahed Ghaziani, Shirin Hasani, Ghazaleh Hasanpour, 
Bita Falahati, Negar Babaei, Paria Taheri, Bahareh Rahimi, Kamand 
Alaei, Mahak Alizadeh, Manouchehr Amiri

Synopsis Altenai, the lady who went to fight the witch and rescues 
the moon from her and restores life and dynamism to the people...

کارگردان محمود فرضی نژاد خرمرود

1356، خرمرود

کاردانی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسالمی- واحد رشت 

Director Mahmoud Farzi Nejad Khorramroud
B. 1977, Khorramroud

AA in Geography from Islamic Azad University of Rasht
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باجه تلفن
Phone Booth

نویسنده افشین خدری

دستیار کارگردان کارو پیرظهیری

طراح صحنه فراز کاظمی، افشین خدری

طراح لباس اژین عبدهللا زاده

طراح پوسرت محسن یعقوبی

آهنگساز و نوازنده آریان خرسوی

عکاس پویا گرد

روابط عمومی امیررضا سعیدی

بازیگــران آرینــا مــرادی، ژینــا محمــدی، تــارا قبــادی، بیتــا خلیلــی، میدیــا محمــدی، 
ــار احمــدی، فــراز کاظمــی،  ــی، اشــکان کمانگــر، آرتیــن امجــدی، مازی هســتی مرادیان

فرزیــن رشیفــی زاده، کارو عزتــی

خالصــه نمایــش پــس از درگیــری نیروهــای طالبــان در افغانســتان، مــردم بــرای 
درخواســت کمــک بــه ســمت باجه تلفنــی در مرکــز شــهر روانــه می شــوند و افســوس 

کــه تمــام خط هــای ارتباطــی قطــع شده اســت ...

Playwright Afshin Khedri
Assistant Director Karo Pir Zahiri
Set Designer faraz Kazemi, Afshin Khedri
Costume Designer Azhin Abdollahzadeh
Poster Designer Mohsen Yaghoubi
Composer & Musician Arian Khosravi
Photographer Pouya Gord
Public Relations Amir Reza Saeedi

Cast Arina Moradi, Zhina Mohammadi, Tara Ghobadi, Bita Khalili, 
Midiya Mohammadi, Hasti Moradiani, Ashkan Kamangar, Artin 
Amjadi, Maziar Ahmadi, Faraz Kazemi, Farzin Sharifi Zadeh, Karo Ezati

Synopsis After clashes with Taliban forces in Afghanistan, people 
went to the phone booth in the city center to ask for help, and alas, 
all communication lines were cut off.

Director Afshin Khedri
B. 1984, Gonbad-e Kavus
MA in Directing Theater from Tehran University of Art

کارگردان  افشین خدری

1363، گنبدکاوس

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش/ دانشگاه هرن تهران

به دنبال خورشید
Looking for the Sun

Playwright Jalal Hasanvand
Director Consultant Hamed Goudarzi
Assistant Director Bahareh Zadeh Doust
Space Designer Gandom Naderi
Poster & Brochure Designer Mahdi Asadi Tabar
Music Arash Nazari

Cast Najmeh Mehrabi Khozani

Synopsis The family of an Iraqi girl is killed by ISIS, but she herself is 
rescued by the forces of Sardar Soleimani and...

Director Hosein Naderi
B. 1982

AA in Cultural Affairs from Culture and Art University

نویسنده جالل حسنوند

مشاور کارگردان حامد گودرزی

دستیار کارگردان بهاره زاهددوست

طراح فضا گندم نادری

طراح پوسرت مهدی اسدی تبار

موسیقی آرش نظری

بازیگر نجمه مهرابی خوزانی

خالصــه نمایــش خانــواده دخــرتی عراقــی توســط داعــش کشــته می شــوند، امــا 
خــودش توســط نیروهــای رسدار ســلیمانی نجــات پیــدا می کنــد و ...

کارگردان  حسین نادری

1361

کاردانی امور فرهنگی / دانشگاه فرهنگ و هرن

غیر رقابتی

115 114 Street Theatersنمایش های خیابانی Tehran  |  20´ |  تهران Sanandaj  |  25´ |  سنندج



غیر رقابتی

بـیـز اوچ نــفــر
Three of Us

موسیقی محمدرضا کریم پور، محمد علیپور، علی عزتی، علی رضا شکوهمند

طراحی فضا و مشاور کارگردان حمید حمیدی

طراحی لباس محمد یوسفی زاده

دستیار کارگردان شبنم سقاحسینی

طراح گریم پریوش فتاح زاده

تدارکات امیر صدوقی نیا

بازیگران

نیازمنــد،  مهــدی  کاظمــی،  امیرضــا  کاظم پــور،  امیرعلــی  حاج احمدلــویی،  محمــد 
املیــرا منظــری،  آقامــردی، مجیــد موســوی،  بهــراد همتــی، ســینا حســینی، جــواد 
مهتــاب امینــی، زهــرا ولیــزاده، فاطمــه اصغریــان، آیــدا احتشــام فرد، تینــا جــارده، 

آیســان خلیــل زاده جــارده،  یاســمن 

خالصه نمایش روایت شهدای مرزبانی سال 1320 منطقه آذربایجان

Music Mohammad Reza Karimpour, Mohammad Alipour, Ali Ezati, 
Alireza Shokouhmand
Space Designer & Director Consultant Hamid Hamidi
Costume Designer Mohammad Yousefizadeh
Assistant Director Shabnam Sagha Hosseini
Makeup Designer Parivash Fatahzadeh
Logistics Amir Sadoughi

Cast Mohammad Haj Ahmadloui, Amir Ali Kazempour, Amir Reza 
Kazemi, Mahdi Niazmand, Behrad Hemati, Sina Hosseini, Javad 
Aghamardi, Majid Mousavi, Elmira Manzari, mahtab Amini, Zahra 
Valizadeh, Fatemeh Asgharian, Aida Ehteshamfard, Tina Jardeh, 
Yasaman Jardeh, Aisan Khalilzadeh

Synopsis The story of the border martyrs of 1941 in Azerbaijan.

کارگردان  محمد یوسفی زاده

1363، مرند

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش/ دانشگاه نبی اکرم - تربیز

دارای نشان درجه 3 هرنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

Director Mohammad Yousefizadeh
B. 1984, Marand

MA in Directing Theater from Nabi- Akram Tabriz
Third Artistic Degree from Ministry of Culture and Islamic Guidance

بی سر  و  زمین
Headless & Landless

نویسنده بهناز زحمتکش 

دستیار کارگردان و عکاس محمد روشن

طراح گریم محمدمهدی هدایتی 

مجری گریم فاطمه دهقان منشادی

نوازنده میالد باریک زهی

خواننده نارص خانی 

 بازیگران  مهرنوش مقیمی، محمد میکاییل حسینی، حمید اسماعیلی، 
جعفر دلدل، محمد زارع، زهرا متولی زاده، مهدیه امامی

ــه افغانســتان،  خالصــه نمایــش زن اهــل افغانســتان کــه به خاطــر حملــه طالبــان ب
بــه ایــران آمــده و بخاطــر مشــکالت زندگــی قصــد دارد کــودک خــود را رهــا کنــد و ...

کارگردان بهناز زحمتکش 

1371، یزد

کارشناسی ارشد سینما / دانشگاه پردیس فارابی

Playwright Behnaz Zahmatkesh
Assistant Director & Photographer Mohammad Roshan
Makeup Designer Mohammad Mahdi Hedayati
Makeup Fatemeh Dehghan Manshadii
Musician Milad Barik Zahi
Singer Naser Khani

Cast Mehrnoush Moghimi, Mohammad Mikaeil Hosseini,  
Hamid Esmeeli, Jafar Deldel, Mohammad Zare,  
Zahra Motavalizadeh, Mahdieh Emami

Synopsis An Afghan woman who came to Iran because of the 
Taliban invasion of Afghanistan and intends to leave her child 
because of life problems and ...

Director Behnaz Zahmatkesh
B. 1992, Yazd
MA in Cinema from College of Farabi

117 116 Street Theatersنمایش های خیابانی Yazd  |  20´ |  یزد Marand  |  20´ |  مرند



پی. او . وی
P .o .v

گروه تئاتر سکوت 

نویسنده هما پارسایی )پریسان(، احمدصمیمی

دستیار کارگردان فربد علی نقیان

طراح صحنه احمدصمیمی

طراح لباس علیرضا واهب، رسول سلیمیان

طراح نور احمد صمیمی، محسن محمودی

طراح بروشور میالد خرمن بیز

مجری طرح مژگان جودکی

گروه تولید سعید رحیم نیا، میثم واحدی

موسیقی محمد نادری

عکاس محمد علیپور، محمد صمیمی

ضیائیان پــور,  مهــدی  نظیفــی،  ایمــان  داوودی،  مهــدی  ترکــی،  دالرام  بازیگــران 
وحیدی پــور امیــن  و  احمدصمیمــی  علی نقیــان،  فربــد  انصافــی،  امیرمحمــد 

خالصه نمایش خانه ای دیگر وجود ندارد و مردم در ماشین ها زندگی می کنند.

کارگردان احمدصمیمی

1367، تهران

کارشناسی کارگردانی سینما  / دانشجوی ارشد بازیگری

پینوکیو
Pinocchio

نویسنده سعید خیراللهی

طراح فضا و اجرا مریم عبدی

گروه موسیقی علی خاتمی، حمید بارسه

طراح پوسرت مهدی اسدی تبار 

بازیگران

مصطفی کولیوندی، نامق خدایار

خالصه نمایش

روایتی دیگر بر داستان پینوکیو

اینبار از دل زاگرس

پینوکیویی که عاشق دریاست

Playwright Saeed Kheirollahi
Space Designer & implementation Maryam Abdi
Music Band Ali Khatami, Hamid Basereh
Poster Designer Mahdi Asadi Tabar

Cast
Mostafa Kolivandi, Namegh Khodayar

Synopsis 
Another story about Pinocchio
This time from the heart of Zagros
The Pinocchio who loves the sea

کارگردان سعید خیراللهی

1359، دهلران

کارشناسی  ارشد ادبیات نمایشی/ دانشگاه علوم وتحقیقات

Director Saeed Kheirollahi
B. 1980, Dehloran

MA in Dramatic Literature from Islamic Azad University, 
Science and Research Branch of Tehran

"Sokout" Theater Group
Playwright Homa Parsaei (Parisan), Ahmad Samimi
Assistant Director Farbod Ali Naghian
Set Designer Ahmad Samimi
Costume Designer Alireza Vaheb, Rasoul Salimian
Light Designer Ahmad Samimi, Mohsen Mahmoudi
Brochure Designer Milad Khorambiz
Production Executive Mozhgan Joudaki
Production Group Saeed Rahimnia, Meysam vahedi
Music Mohammad Naderi
Photographer Mohammad Alipour, Mohammad Samimi

Cast Delaram Torki, Mahdi Davoudi, Iman Nazifi,  
Mahdi Ziayianpour, Amir Mohammad Ensafi, Farbod Ali Naghian,  
Ahmad Samimi and Amin Vahidipour

Synopsis There are no more houses and people live in cars.

Director Ahmad Samimi
B. 1988, Tehran
BA in Cinema Directing \ MA Student in Acting

119 118 Street Theatersنمایش های خیابانی Dehloran  |  30´ |  دهلران Tehran  |  30´ |  تهران



غیر رقابتی

تله من
My Trap

نویسنده هیام احمدی

افکتور ابتسام احمدی

گریمور کاملیا نوحی      

بازیگران 

مهربان غالمیان، فرامرز غالمیان

خالصه  نمایش

پستچی در تله روزمرگی هایش، سالها گیر افتاده ست ...

Playwright Hiam Ahmadi
Effect Ebtesam Ahmadi 
Makeup Kamelia Nouhi

Cast
Mehraban Gholamian, Faramarz Gholamian

Synopsis
The postman has been caught in his daily traps for many years...

کارگردان هیام احمدی

1358، آبادان

دیپلم ادبیات و علوم انسانی

Director Hiam Ahmadi
B. 1979, Abadan
Diploma in Literature and Humanities

جلیکی برای ماما دریا
A Cardle for the Mother of the Sea

نویسنده حسین احمدی نسب

مدیرصحنه عبداملطلب بهادری

طراح لباس وحیده زابلی 

طراح اکسسوار موسی عامری

موسیقی عبدالرضا سهرابی

تهیه کننده دکرت علیرضا درویش نژاد

بازیگــران فرشــاد اســالمی، حســین اصیلــی، داوود رمضــان زاده، فاطمــه دهقانــی، 
ریحانــه جعفــری، ســارا ســاربانی، معصومــه زاهــدی

خالصــه نمایــش بــاد جــن بــرای رهــایی از بیمــار درخواســت مرواریــد دارد و بیمــار 
بــه دریــا می زنــد ....

کارگردان حسن سبحانی مینابی

1352، میناب

کاردانی کمک کارگردانی سینما / دانشگاه فرهنگ و هرن بندرعباس

Playwright Hossein Ahmadi Nasab
Stage Manager Abdolmotaleb Bahadori
Costume Designer Vahideh Zaboli
Accessory Designer Mousa Ameri
Music Abdolreaza Sohrabi
Producer Dr. Alireza Darvish Nejad

Cast Farshad Eslami, Hossein Asili, Davoud Ramezanzadeh, 
Fatemeh Dehghani, Reyhaneh Jafari, Sara Sarebani, Masoumeh 
Zahedi

Synopsis "Bad Jen" asks for pearls to release the patient and the 
patient goes to sea....

Director Hasan Sobhani Minabi
B. 1973, Minab

AA in Assistant Director of Cinema from Culture 
and Art University of Bandar Abbas

121 120 Street Theatersنمایش های خیابانی Minab  |  25´ |  میناب Shahin Shahr  |  25´ |  شاهین شهر



غیر رقابتی

چهارشنبه خاتون
Wednesday Lady

نویسنده نگار نادری

دستیار کارگردان و پخش موسیقی سامره عاشوری و طاها رساجی

طراح فضا امیر امینی

طراح لباس آرزو علی پور، امیر امینی

ساخت و تنظیم موسیقی نوید الهیجی

آوا و آواز محمد علی نقدی

بازیگــران  امیــر امینــی، اکــرم مهــدوی، نجمــه مهرابــی، مینــا حقانــی، ســینا ایمانــی، 
آیــدا ربیعــی

 بازی سازان فاطمه جعفرپور، مائده میرموید، آوا معصومی،
مهراب سماک محمدی، مریم عاشوری

خالصــه نمایــش چهارشــنبه خاتــون در آییــن گیــالن نمــاد خیــر و برکــت اســت و اینجــا 
داســتان فرشــته آرزوهاســت کــه در شــب چهارشــنبه ســوری از چــاه خــارج شــده و 

ــه آرزوهایشــان می رســاند. روســتاییان را ب

Playwright Negar Naderi
Assistant Director & Play Music Samereh Ashouri, Taha Seraji
Space Designer Ami Amini
Costume Designer Arezoo Alipour, Amir Amini
Music Setting & Making Navid Lahiji
Phoneme & Song Mohammad Ali Naghdi

Cast Amir Amini, Akram Mahdavi, Najmeh Mehrabi, Mina Haghani, 
Sina Imani, Aida Rabiei
Playmakers Fatemeh Jafarpour, Maedeh Mirmoayed, Ava Masoumi, 
Mehrab Samak Mohammadi, Maryam Ashouri

Synopsis Wednesday Lady is a symbol of goodness and blessing in 
Gilan, and here is the story of the angel of wishes who comes out 
of the well on the night of the last Wednesday of the year and leads 
the villagers to their wishes.

کارگردان آرزو علی پور

1365، تهران

  کارشناسی بازیگری نمایش/ دانشگاه آزاد هرن تنکابن 

Director Arezoo Alipour
B. 1986, Tehran
BA in Theater Acting from Islamic Azad University of Tonekabon

حیاط خانه ما
Our Home Yard

نویسنده وحید خرسوی

مدیرصحنه مینابهرامی تبار

طراح و ساخت عروسک و دکور مژده ذکریاپور

طراح لباس فروغ یزدان عاشوری

طراح پوسرت مهدی اسدی تبار 

موسیقی امیرحسین انصافی

بازیگر و بازیدهنده عروسک امیرحسین انصافی

ــه مــا. روزی تصمیــم می گیــرد کــه  خالصــه نمایــش رنــگ قرمــز گیــالس حیــاط خان
دیگــر رنــگ قرمــز گیــالس نباشــد و ...

کارگردان وحید خرسوی

1362، کرمانشاه

کارشناسی ارشد نمایش عروسکی / دانشگاه تهران

Playwright Vahid Khosravi
Stage Manager Mina Bahrami Tabar
Décor & Puppet Making & Designing Mozhdeh Zakariapour
Costume Designer Forough Yazdan Ashouri
Poster Designer Mahdi Asadi Tabar
Music Amir Hossein Ensafi

Actor & Doll Revolving Amir Hossein Ensafi

Synopsis The red cherry color of our home yard. One day it decides 
that red is no longer the color of cherries and ...

Director Vahid Khosravi
B. 1983, Kermanshah

MA in Puppet Theater from Tehran University

123 122 Street Theatersنمایش های خیابانی Lahijan  |  20´ |  الهیجانTehran  |  30´ |  تهران



غیر رقابتی
خان طال
Khan Tala

نویسنده پرویز جلیل نژاد

منشی صحنه زهرا خردمند

طراح صحنه و فضا سورنا ایرانی، رضا وفانیا

طراح لباس نیلوفر حسینی پور

طراح پوسرت اصلی یارس نیکنام

طراح پوسرت و تیزر  محمدمهدی موسایی

گریم عباس حیدری

تهیه لباس طاها ایتوک

موسیقی سلیمان بهروزی

عکاس محمد مهدی موسایی، مهدی بزمه

روابط عمومی امیرحافظ کوکب نژاد

تبلیغات و رسانه مهدی بزمه

فیلم بردار و نورپرداز فیلم نمایش وحید محسن نژاد

عـادل  بزمـی،  ارمـان  بزمـه،  مهـدی  خوبی پـور،  ساسـان  چمنـی،  جـواد  بازیگـران 
 چـک زاده، بهنـام جهـان، محمدامیـن بهمئـی، احمدرضـا مزارعیـان، مسـعود بخشـی،

مهران وفائیان مقدم، آرمین وحدانی، بهروز ربانی، مهرشاد خوب زاده، سیما بخشی، 
طیبه فروزنده، صدیقه برازش، کربی رضایی، مریم ربانی، آسـیه ربانی، زیبا شـکیبازاده

بازیگر کودک  فاطیما معظمی

ــا ترفنــدی از زنــدان  خالصــه نمایــش خــان مدتــی اســت کــه در زنــدان اســت؛ امــا ب
فــرار می کنــد. ارتــش فــرار خــان را برنمی تابــد و بــرای دســتگیری و تطمیــع خــان و 

ــد. ــی، عشــایر تحــت نفــوذ او را محــارصه می کن ــل بهمئ ای

Playwright Parviz Jalilnejad
Script Supervisor Zahra Kheradmand
Space & Set Designer Sorena Irani, Reza Vafania
Costume Designer Niloufar Hosseini Pour
Original Poster Designer Yaser Niknam
Teaser & poster designer Mohammad Mahdi Mousai
Makeup Abbas Heidari
Costume Preparation Taha Itouk
Music Soleiman Behrouzi
Photographer Mohammad Mahdi Mousaei, Mahdi Bazmeh
Public Relations Amir Hafez Kokabnejad
Advertising & Media Mahdi Bazmeh
Cameraman & Lighting Operator Vahid Mohsen Nejad

Cast Javad Chamani, Sasan Khoubi Pour, Mahdi Bazmeh, Arman 
Bazmi, Adel Chekzadeh, Behnam Jahan, Mohammad Amin 
Bahmai, Ahmad Reza Mazareian, Masoud Bakhshi, Mehran 
Vafaeeian Moghadam, Armin Vahdani, Behrouz Rabani, Mehrshad 
Khoubzadeh, Sima Bakhshi, Tayebeh Forouzandeh, Sedigheh 
Barazesh, Kobra Rezaei, Maryam Rabani, Asieh Rabani, Ziba 
Shakiba Zadeh
Child Actress Fatima Moazami

Synopsis Khan has been in prison for some time; But he escapes 
from prison with a trick. The army does not tolerate Khan's escape 
and besieges the nomads who are under his influence to arrest 
Khan.

کارگردان سورنا ایرانی 

1370، بهمئی

 دیپلم 
)انرصاف از رشته بازیگری تئاتر در دانشگاه(

کارگردان رضا وفانیا

1360، بهمئی

 دیپلم 
)انرصافی از رشته کارگردانی سینما در دانشگاه(

Director Sorena Irani
B. 1991, Bahmai

Diploma  
(College Dropout in Theater Acting) 

Director Reza Vafania
B. 1981, Bahmai 
Diploma  
(College Dropout in Cinema Directing)

درشکه گرسنگان
The Carriage of Hungry People

"Shin" & "Riga" Theater Group from Marivan
Playwright Mokhtar Mohammadi
Assistant Director Karim Khavari
Director Consultant Rahman Karimi
Space & Costume Designer Kazhal Rastbin
Stage Manager Senour Rastbin
Composer Taha Faraji, Hiva Shahmohammadi
Poster & Brochure Designer Saeed Sobhani
Executive factors Hedieh Rostami, Aria Askari, Omid Nikpey, Narges 
Jam Sahar, Sana Moradi, Mehrdad Havasipour, Nazireh Rastkhaneh
Musician Sirous Izadpanah, Zaniar Abbasi, Saman Karimi

Cast Saeed Naderi Moghadam, Mohammad Jajermand, Himan 
Yaghoubi, Aras Karimi, Saman Rastbin, Hozan Ahmadi, Astireh Jam 
Sahar, Lavin Abdi, Nazanin Raeisi, Negin Ezzati, Parisa Yaghoubi
Child Actor Hilin Mohammadi, Hawlan Mohammadi

Synopsis A man bringing bread to the crowd ...

Director Mokhtar Mohammadi
B. 1975, Marivan
BA in Theater Directing from Islamic Azad University of Sanandaj

گروه نمایش شین و ریگا از مریوان 

نویسنده مختار محمدی

دستیار کارگردان کریم خاوری

مشاور کارگردان رحمان کریمی

طراح لباس و فضا کژال راست بین

مدیرصحنه سنور راست بین

ساخت موسیقی طاها فرجی، هیوا شاه محمدی

آفیش و بروشور  سعید سبحانی

 عوامــل اجــرایی هدیــه رســتمی، آریــا عســکری، امیــد نیک پــی، نرگــس جام ســحر، 
ثنا مرادی، مهرداد هواسی پور، نظیره راستخانه

اجرای موسیقی سیروس ایزدپناه، زانیار عباسی، سامان کریمی

کریمی، آراس  یعقوبی،  هیمن  جاجرمند،  محمد  مقدم،  نادری  سعید   بازیگران 
سامان راست بین، هوزان احمدی، استیره جام سحر، الوین عبدی، نازنین رئیسی، 

نگین عزتی، پریسا یعقوبی

بازیگران خردسال هیلین محمدی، هاوالن محمدی

خالصه نمایش مردی با آوردن نان در بین جمعیت ...

کارگردان  مختار محمدی

1354، مریوان

کارشناسی کارگردانی نمایش / دانشگاه آزاد اسالمی- سنندج
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غیر رقابتی

روده درازی های یک مرده بی صاحب
The Talkativeness of a Derelict Dead Man

تولید گروه نمایش آیینه 
طراح و نویسنده هادی کیانی

مشاوران کارگردان عبدالرضا فریدزاده، اصغر فریدی ماسوله
دستیار کارگردان حامد جامی، الهه رصامی

مدیر صحنه محمد محمدی
منشی صحنه الهه رصامی

طراح صحنه و لباس هادی کیانی
طراح گریم هادی کیانی

طراح حرکات هادی کیانی 
طراحی و ساخت عروسک الهه رصامی، هادی کیانی
طراح پوسرت و بروشور امین سلیمانی، سینا سلحشور

آهنگساز محمد باقرصاد
سنتور و ترومپت مهدی رحمتی

ویولن و کمانچه علی موسوی
تار و بم تار مهدی فوداز

رضب، کاخن و دایره مرتضی خاکی
رضب زورخانه، دف، درام محمد باقرصاد

افکتور محمد محمدی، الهه رصامی
دوخت لباس شهال کیانی

ساخت آکساسوار میالد مجیری
اجرای گریم حسین امین جعفری

عکاس حسین امین جعفری
روابط عمومی ایمان یزدانی

برنامه ریز محسن عمادی
هماهنگی محمد نظری

تدارکات محسن گل رضایی، عرفان شیرمحمدی
مدیر تولید سیاوش رحمتی 

مشاور مذهبی حجت االسالم مجید فاتحی
تهیه کننده حاج عبدهللا کیانی،محمدمهدی کیانی

رسپرست گروه حسینعلی عمادی

بازیگران میالد مجیری،رضا پرنده، حامد جامی، عرفان عمادی، 
علی حاجی هاشمی، سینا سلحشور، محمد محمدی و هادی کیانی

یــک ســاعت  بــرزخ برگشــته و  مالنرصالدیــن افــرسده از جهــان  خالصــه نمایــش 
فرصــت دارد تــا در کنــار قــربش قصــه مرگــش را روایــت کنــد ...

Production of "Ayneh" Show Group
Designer & Playwright Hadi Kiani
Director Consultant Abdolreza Faridzadeh, Asghar Faridi Masouleh
Assistant Director Hamed Jami, Elaheh Sarami
Stage Manager Mohammad Mohammadi
Script Supervisor Elaheh Sarami
Costume & Set Designer Hadi Kiani
Makeup Designer Hadi Kiani
Motion Designer Hadi Kiani
Puppet Making & Designing Elaheh Sarami, Hadi Kiani
Poster & Brochure Designer Amin Soleimani, Sina Salahshour
Composer Mohammad Baghersad
Dulcimer & Trumpet Mahdi Rahmati
Violin & Kamancheh Ali Mousavi
Tar & Bam Tar Mahdi Foudaz
Tonbak, Kakhen & Circle Morteza Khaki
Zurkhaneh Multiplication, Daf & Drum Mohammad Baghersad
Effect Mohammad Mohammadi, Elaheh Sarami
Tailor Shahla Kiani
Making Accessories Milad Mojiri
Makeup Hossein Amin Jafari
Photographer Hossein Amin Jafari
Public Relations Iman Yazdani
Programmer Mohsen Emadi
Coordination Mohammad Nazari
Logistics Mohsen Golrezaei, Erfan Shirmohammadi
Production Manager Siavash Rahmati
Religious counselor Hojjat al-Islam Majid Fatehi
Producer Haj Abdollah Kiani, Mohammad Mahdi Kiani
Group Supervisor Hosseinali Emadi

Cast Milad Mojiri, Reza Parandeh, Hamed Jami, Erfan Emadi, Ali Haji 
Hashemi, Sina Salahshour, Mohammad Mohammadi, Hadi Kiani
 
Synopsis Depressed Mollansereddin has returned from the 
purgatory world and has an hour to tell the story of his death next 
to his grave...

Playwright  Amir Zare Zadeh
Music Professor Mohammad Zare Zadeh, Amir Zare Zadeh
Space Designer Zeinab Rezvani
Costume Designer Farough Sahraei
Poster & Brochure Designer Mahdi Asadi

Cast Kaveh Mohammadzadeh, Ehsan Zarezadeh, Mofideh 
Zarezadeh, Delnia Amanollahi, Farank Sharifi, Farzad Zarezadeh, 
Mohsen Mohammadi, Shilan Davari
Child Actor Karis Zarezadeh

Synopsis The people of Howler are living happily when suddenly 
the father of three girls from Howler is informed that ISIL has 
reached the gates of the city and...

کارگردان  هادی کیانی

1369، خمینی شهر

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی / دانشگاه هرن و اندیشه اسالمی- قم

Director Hadi Kiani
B. 1990, Khomeyni Shahr
MA in Dramatic Literature from Qom Islamic Art & Thought 

روزگار سرد
Cold Times

نویسنده امیر زارع زاده

موسیقی استاد محمد زارع زاده، امیر زارع زاده

طراحی فضا زینب رضوانی

طراح لباس فاروق صحرایی

آفیش و بروشور مهدی اسدی

ــا امان اللهــی،  بازیگــران  کاوه محمــدزاده، احســان زارع زاده، مفیــده زارع زاده، دلنی
فرانــک رشیفــی، فــرزاد زارع زاده، محســن محمــدی، شــیالن داوری

بازیگر خردسال کاریس زارع زاده

خالصــه نمایــش مــردم هه ولیــر در حــال ســرپی کــردن زندگــی بــا خوشــی هســتند 
کــه بــه نــاگاه پــدر 3 دخــرت هه ولیــری خــربدار می شــود داعــش تــا پشــت دروازه هــای 

شــهر آمده اســت و ...

کارگردان سمیرا سلیمانی

1365، سقز

کارشناسی اقتصاد / دانشگاه بوعلی همدان

Director Samira Soleimani
B. 1986, Saqqez

BA in Economics from Bu-Ali Sina University of Hamedan
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طوطی و بازرگان
Parrot and Merchant

گروه تئاتر زاگرس دهلران 

طراح و نویسنده حیدررضایی

طراح فضا و لباس حیدررضایی

موسیقی امین آبساالن .جالل کایدی

جابــری،  جهانبخــش  پیــرزادی،  میثــم  ملکــی،  ســجاد  آبســاالن،  مالــک  بازیگــران 
ــان، ــادره حیدری  نگیــن مدنــی، مرضیــه یکتاهــی، مائــده داداشــی، ســلیمه ممبینــی، ن

الهه یوسفی، مریم صیدی

خالصــه نمایــش طوطــی درقفــس بــرای رهــایی از بنــد، پیغامــی بــه طوطیــان در 
ــزرگ اســیر  ــن راز ب ــن پیغــام اســت و خــود در ای ــازرگان حامــل ای قفــس می رســاند. ب

طوطیــان آزاد می شــود و ...

Zagros Dehloran Theater Group
Designer & Playwright Heidar Rezaei
Space & Costume Designer Heidar Rezaei
Music Amin Absalan, Jalal Kaidi

Cast Malek Absalan, Sajad Maleki, Meysam Pirzadi, Jahanbakhsh 
Jaberi, Negin Madani, Marzieh Yektahi, Maedeh Dadashi, Salimeh 
Mombini, Nadereh Heidarian, Elaheh Yousefi, Maryam Seidi

Synopsis The parrot in the cage sends a message to the parrots in 
the cage for freedom. The merchant carries this message and in this 
great secret, he himself is captured by the free parrots and...

کارگردان  حیدر رضایی

1359، دهلران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / دانشگاه اهواز

Director Heidar Rezaei
B. 1980, Dehloran
MBA in Business Administration from Ahvaz University

قصه کفش ها
The story of the shoes

نویسنده حسام الدین ایرانمنش 

دستیار کارگردان آرزو جعفری 

طراح صحنه و بروشور روح هللا آریس 

طراح پوسرت حدیث امام حسینی 

مدیر صحنه و لباس اکرم زارع 

دستیار صحنه الدن معتمدی

بازیگران آرزو جعفری، محمد رئیسی 

ــران شــده؛ او  ــرادر خــود از افغانســتان وارد ای ــال ب ــه دنب ــش دخــرتی ب خالصــه نمای
می دانــد بــرادرش بــرای دفــاع از حــرم وارد تیــپ فاطمیــون شــده و بــه شــهادت 

رسیده اســت، ولــی نمی توانــد بــاور کنــد و همچنــان خــود را مــرور می کنــد.

Playwright Hesam-al Din Iranmanesh
Assistant Director Arezoo Jafari
Brochure & set Designer Roohollah Aris
Poster Designer Hadis Emam Hosseini
Stage Manager & Costume Akram Zare
Scene Assistant Ladan Motamedi

Cast Arezoo Jafari, Mohammad Raeesi

Synopsis A girl from Afghanistan enters Iran to look for her brother. 
She knows that her brother joined the Liwa Fatemiyoun to defend 
the shrine and was martyred; But she can not believe it and keeps 
repeating it.

کارگردان روح هللا آریس

1369، رسچشمه_ رفسنجان 

مهندسی عمران

Director Roohollah Aris
B. 1990, Sarcheshmeh_ Rafsanjan
Civil Engineering
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غیر رقابتی

کربالی آب
Water Famine

نویسنده علی بیداوسی

دستیار کارگردان شهرام فیروزی

طراح صحنه و فضا علی بیداوسی

طراح پوسرت و بروشور زهره رسانه

انتخاب پخش موسیقی محمد قاسمی

 بازیگران علی بیداوسی، احمد نیک قلب، مهدی خوشقلب، پوریا رهربیان، 
 علی کریم پور، سوملاز محمدی، حمیده پرندآور، معصومه خرسوانی،

معصومه رسولی، شهره محمدی

خالصـه نمایـش قاسـم یکـی از رزمنـدگان گیالنـی اسـت که پس از عروسـی به جنگ 
مـی رود. مـادرش سـی سـال منتظـرش می ماند تـا اینکه ...

کارگردان  علی بیداوسی

1350، الهیجان

نمایش دانشگاه آزاداسالمی- تنکابن

کله دم سبز شمرونی
"Shemrooni Green Tail Head"

نویسنده و طراحی فضا مارال ایزدبخش

مشاور و دستیار کارگردان امید سلیمی

طراح لباس زهره غالمی

طراح پوسرت و بروشور میالد خرمن بیژ

آهنگساز و نوازنده علی خاتمی

نوازنده سازهای کوبه ای محمدرضا نریمانی

بازیگران سیدپویا امامی، احمد صمیمی، مهدی داودی، مهدی ضیاییان پور

خالصــه نمایــش کبوتــری بــه اســم کلــه دم ســزب شــمرونی کــه از رشایــط نابســامان 
خــود راضــی نیســت او عاشــق می شــود و  ... 

کارگردان مارال ایزدبخش

1368، بوشهر

 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز- هرن و معماری

Playwright & Space Designer Maral Izad Bakhsh
Director Assistant & Consultant Omid Salimi
Costume Designer Zohreh Gholami
Poster & Brochure Designer Milad Kharmanbizh
Composer & Musician Ali Khatami
Percussionist Mohammad Reza Narimani

Cast Seyyed Pouya Emami, Ahmad Samimi, Mahdi Davoudi, Mahdi 
Ziaeianpour

Synopsis A pigeon named "Shemrooni Green Tail Head" who is not 
satisfied with her condition, suddenly falls in love and ...

Playwright Ali Bidavosi
Assistant Director Shahram Firouzi
Space & Set Designer Ali Bidavosi
Poster & Brochure Designer  Zohreh Resaneh
Select & Play Music Mohammad Ghasemi

Cast Ali Bidavosi, Ahmad Nikghalb, Mahdi Khoshghalb, Pouria 
Rahbarian, Ali Karimpour, Solmaz Mohammadi, Hamideh 
Parandavar, Masoumeh Khosravani, Masoumeh Rasouli, Shohreh 
Mohammadi

Synopsis Ghasem is one of the warriors of Gilani who goes to war 
after his wedding. His mother has been waiting for him for thirty 
years until...

Director Maral Izad Bakhsh
B. 1989, Bushehr

MA in Dramatic Literature from Islamic Azad University, Tehran 
Center Branch- Art & Architecture Faculty

Director Ali Bidavosi
B. 1971, Lahijan

Theater from Islamic Azad University of Tonekabon
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غیر رقابتی

مدافع آخر
The Last Defender

نویسنده محمد قاسمی

طراح فضا و لباس سیمین بهفر

آهنگساز علی خاتمی و محمدرضا نریمانی

بازیگران

حسین نادری و احمد جعفری

خالصه نمایش

حســین و احمــد مدافــع تیــم شــیرین فــراز کرمانشــاه هســتند؛ امــا بعــد از ســقوط تیــم 
بــه دســته پایین تــر، رسنوشــت زندگی شــان تغییــر می کنــد.

کارگرادن احمد جعفری

1369

کارشناسی مجری گری تلویزیون، دانشکده خرب

مرغ همسایه غاز نیست
The Neighbor's Chicken is not a Goose

گروه هرنی ویرا  استان ایالم

نویسنده مصطفی کولیوندی

مشاور کارگردان دکرت شهرام جهانبازی، جعفر میرنارصی

منشی صحنه زهره حشمت نیا

طراحی فضا مصطفی کولیوندی، سعیده عبداللهی

دوخت لباس خدیجه کولیوندی، سمیه کولیوندی

طراحی و ساخت عروسک سعیده عبداللهی

 ساخت و تنظیم موسیقی و اجرا کرسی قنربی، علی احمد کولیوندی،
محسن کولیوندی

پوسرت و بروشور راضیه کولیوندی

عکاس و تصویر بردار امیر رشیدی فر

تهیه کننده گل افروز کولیوندی

عروسک گردان ها و بازیگران زهرا چراغی، سعیده عبداللهی، مصطفی کولیوندی، 
جاسم کولیوندی

تمام  دنبال  به   
ً
ناچارا پرس  همسایه،  مرغ  نبودن  غاز  اثبات  برای  نمایش  خالصه 

مرغ ها و همسایه ها می گردد تا اینکه ... 

"Vira" Art Group - Ilam Province
Playwright Mostafa Kolivandi
Director Consultant Dr. Shahram Jahanbazi, Jafar Mirnaseri
Script Supervisor Zoreh Heshmatnia
Space Designer Mostafa Kolivandi, Saeedeh Abdollahi
Tailor Khadijeh Kolivandi, Somayeh Kolivandi
Puppet Making & Designing Saeedeh Abdollahi
Composer, Music Setting & Musician Kasra Ghanbari, Ali Ahmad 
Kolivandi, Mohsen Kolivandi
Poster & Brochure Designer Razieh Kolivandi
Photographer & Cameraman Amir Rashidifar
Producer Golafrouz Kolivandi

Cast & Revolving Puppet Zahra Cheraghi, Saeedeh Abdollahi, 
Mostafa Kolivandi, Jasem Kolivandi

Synopsis To prove that the neighbor's chicken is not a goose, the 
boy has to look for all the chickens and neighbors until...

کارگردان سعیده عبداللهی 

1366، مهران

کاردانی طراحی لباس

کارگردان مصطفی کولیوندی

1362، قم

کارشناسی ارشد تهیه کنندگی

Director Saeedeh Abdollahi
B. 1987, Mehran
AA in Costume Design 

Director Mostafa Kolivandi
B. 1983, Qom

MA in Production 

Playwright Mohammad Ghasemi
Space & Costume Designer Simin Behfar
Composer Ali Khatami & Mohammad Reza Narimani

Cast Hossein Naderi & Ahmad Jafari

Synopsis Hossein and Ahmad are the defenders of the "Shirin 
Faraz" team in Kermanshah. But after the team collapses, their lives 
change.

Director Ahmad Jafari
B. 1990
BA in TV Hosting
News College
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هلونه
Halone

نویسنده میالد حسین زاده

موسیقی مجید رهربی، سیدرضا حسین زاده علوی، رضا قادری

طراح لباس نسیبه آقاجان نژاد

طراح صحنه و فضا میالد حسین زاده، محمدرضا پورعلی

عکاس و طراح پوسرت دالرام بیگی

بازیگران امید کفشدارجاللی، محمدرضا پورعلی،  ابوالفضل زهرابی، مجیدکاظمی، 
بیگی،  دالرام  بلوکی،  محدثه  مهدی پور،  مریم  جعفری لفوت،  کیان  ندیمی،  جالل 

زینب بغیار

ــا چادرشــب درســت  ــان محلــی گهواره ای ســت کــه ب ــه زب ــه ب ــش هلون خالصــه نمای
می کننــد و نمایــش هلونــه خالصــه ای از آیین هــا و الالیی هایی ســت کــه مــادران بــر 

رس هلونــه می خواننــد.

Playwright Milad Hasanzadeh
Music Majid Rahbari, Seyyed Reza Hosseinzadeh Alavi, Reza 
Ghaderi
Costume Designer Nasibeh Aghajan Nejad
Space & Set Designer Milad Hosseinzadeh,  
Mohammad Reza Pourali
Poster Designer & Photographer Delaram Beigi

Cast Omid Kafshdar Jalali, Mohammad Reza Pourali, Abolfazl Zahrabi, 
Majid Kazemi, Jalal Nadimi, Kian Jafari Lafout, Maryam Mahdipour, 
Mohadeseh Bolouki, Delaram Beigi, Zeinab Baghiar

Synopsis In Gilaki, Halone is a cradle made with a night tent, and this 
play is a summary of the rituals that mothers perform with Halone.

Playwright & Group Supervisor Morteza Asadi Maram
Consultant Saeed Zabihi
Space & Set Designer Saeedeh Abdollahi
Poster & Brochure Designer Mahdi Asadi Tabar
Music Selection Hossein Naderi
Makeup Fatemeh Asadi Maram
Photographer Pardis Hafteh Ghale`
Public Relations Mina Bahrami Tabar

Cast Mostafa Kolivandi, Hasan Hemati, Elham Gholami

Synopsis Someone introduces himself as an urban planning 
engineer and decides to build a city with all the needs of the 
citizens, so he wants the participation of the people who...

کارگردان محمدرضا جعفری لفوت

1353، تهران

کارشناسی حقوق / دانشگاه پیام نور آستانه ارشفیه

Director Mohammad Reza Jafari Lafout
B. 1974, Tehran
LLB in Laws from Payam noor University of Astaneh-ye Ashraf iyeh

یک شهر زیبا
A Beautiful City

نویسنده و رسپرست گروه مرتضی اسدی مرام 

مشاور سعید ذبیحی 

طراحی فضا و صحنه سعیده عبدالهی

طراح پوسرت و بروشور مهدی اسدی تبار 

انتخاب موسیقی حسین نادری 

گریم فاطمه اسدی مرام 

عکاس پردیس هفته قلعه 

روابط عمومی مینا بهرامی تبار 

بازیگران مصطفی کولیوندی، حسن همتی، الهام غالمی

خالصه نمایش فردی خود را مهندس شهرسازی معرفی می کند و تصمیم دارد 
شهری با تمام نیازهای شهروندان بسازد، پس از مردم مشارکت می خواهد که ...

کارگردان  بهاره سعیدی پناه 

1374، کرج

کارشناسی حقوق / دانشگاه جامع علمی کاربردی 

Director Bahareh Saeedi Panah
B. 1995, Karaj
LLB in Laws from University of Applied Science
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یک کروموزوم بیشتر
One More Chromosome

Designer & Ideas Saman Shakiba, Jalal Hasanvand
Assistant Director Marzieh Yektahi
Form & Motion Designer Saman Shakiba
Costume Designer Maryam Hazaveh
Space Designer Elham Kamran
Percussionist Musician Mohammad Reza Narimani
Electric Guitar Player Mohammad Hossein Rahimi
Poster & Brochure Designer Ramin Rostami

Cast Saman Shakiba, Arezoo Sadri, Mahdi Mazdarani, Tina Teimouri, 
Alireza Tajik, Havzhin Mozaffari, Mohammad Hossein Navaei, Marjan 
Seifikhani, Iman Ghorbani, Jalal Hasanvand

Synopsis A child with a syndrome, rejected by the family, is looking 
for God and wants to see God and tell him...

طرح و ایده سامان شکیبا، جالل حسنوند

دستیار کارگردان مرضیه یکتاهی

طراح فرم و حرکت سامان شکیبا

طراح لباس مریم هزاوه

طراح فضا الهام کامران

 نوازنده سازهای کوبه ای  محمدرضا نریمانی

نوازنده گیتار الکرتیک محمدحسین رحیمی

اعالن و برنوشت رامین رستمی

 بازیگران سامان شکیبا، آرزو صدری، مهدی مزدارانی، تینا تیموری، علیرضا تاجیک،
 هاوژیـــن مظفـــری، محمدحســـین نوائـــی، مرجـــان ســـیفی خانی، ایمـــان قربانـــی، 

جالل حسنوند

خالصــه نمایــش کودکــی ســندرومی کــه توســط خانــواده رانــده شــده، در جســتجوی 
خداســت و می خواهــد خــدا را ببینیــد و بــه او بگویــد ...

کارگردان جالل حسنوند

1371، کرمانشاه

دیپلم کامپیوتر

Director Jalal Hasanvand
B. 1992, Kermanshah
Diploma in Computer

25 Meters wish

25متر آرزو

گروه تئاتر هیـــرو 

طراح و نویسنده سیدپویا امامی 

دستیار کارگردان علی محمودی 

طراح فضا سید پویا امامی، مارال ایزدبخش 

طراح لباس سهره قربانعلی پور 

طراح پوسرت و بروشور سیامک توده فالح 

آهنگساز علی خاتمی

رسپرست گروه سیدپویا امامی 

بازیگران سیدپویا امامی، مارال ایزدبخش 

خالصــه نمایــش پیرمــرد و پیرزنــی در حــال برگــزاری مراســم عروســی خــود پــس از 
چنــد ســال هســتند کــه در حیــن مراســم عروســی ....

Heiro Theater Group
Designer & Playwright Seyed Pouya Emami
Assistant Director Ali Mahmoudi
Space Designer Seyed Pouya Emami, Maral Izadbakhsh
Costume Designer Sohre Ghorbanalipour
Poster & Brochure Designer Siamak Toudefallah
Composer Ali Khatami
Group Supervisor Seyed Pouya Emami

Cast Seyed Pouya Emami, Maral Izadbakhsh

Synopsis An old man and an old woman are holding their wedding 
ceremony after a few years, during the wedding ceremony...

کارگردان سید پویا امامی 

1376، اصفهان

کارشناسی مهندسی عمران / دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان

Director  Seyed Pouya Emami
B.   1997, Isfahan

BSc in Civil Engineering from Islamic Azad University of Isfahan
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به سپیدی سیاهی
بی زمان
بیم و بام
خود
دگردیسی شاعرانه یک گیشا
ربیع االول 1210
رها
شدن
شماره 3
عکس العمل
لطفا بیدارم نکنید
موزه معصومیت
هفت تا نه و نیم
هفتاد و شش دو صفر

دیگر 
گونه  های

اجرایی



Selection
Board

هیأت انتخاب

محمد سایبانی / 1353، بندرعباس

کارشناسی هرنهای نمایشی- گرایش تئاتر کاربردی

فرهنگ وهرن خلیج فارس

نمایــش شــورایی، پرفورمنــس آرت، هپنینــگ آرت و فلش مــاب، 
از پایــه گــذاران تئاتــر تی تــووک 1376 و گــروه هــرن نــو هرمــز. 
بــه  اقــدام   1392 و   1385 ســال های  بیــن  در  گــروه  ایــن 
برگــزاری چندیــن دوره جشــنواره هرنهــای محیطــی و ســاخت 

فــرش خاکــی در جزیــره هرمــز نمــود  و ...

Mohammad Sayebani  \ B. 1974, Bandar Abbas
BA in Performing Arts - Applied Theater
from University of Persian Gulf Culture and Arts

Council play, performance art, happening art and 
flashmab, one of the founders of Titook Theater 
in 1997 and "No Hormoz" Art Group. Between 
2006 and 2013, this group organized several 
environmental art festivals and made carpet by 
soil in Hormoz Island and…

راد  امیر 

1355، تهران

کارشناسی ارشد نقاشی

دانشگاه هرن

سعید بهنام

1354، تهران

کارشناسی ارشد تئاتر

 دانشگاه لومیر فرانسه

Amir Rad

B.1976 , Tehran

MA in Painting

from Art University 

Saeed Behnam

B.1975, Tehran 

MA in Theater from

Lumiere University, France
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         هیأت داوران

محمودرضا رحیمی
1348، مشهد

کارشناسی ارشد/ دانشگاه تربیت مدرس 

یک هرنی   نشان درجه 
)دکرتای تخصصی کارگردانی از شورای ارزشیابی هرنمندان کشور( 

یــس در دانشــگاه و آموزشــگاه،  ــر، تدر یگــر و پژوهشــگر تئات کارگــردان و باز
یگــری یگــری و کارگردانــی، مولــف کتاب هــای فنــون باز در گرایش هــای، باز

حسین توازنی زاده
137۰، تهران

مطالعات فیلم )متمرکز بر حافظه، سینما و تئاتر مکان محور(

دانشگاه ملی خرونینگن، هلند / دانشجوی مقطع دکرتی

بــر   متمرکــز 
ً
ح، عمدتــا بــه عنــوان کارگــردان و طــرا مطالعــات و اجراهــایی 

یــت معمــاری، فیلــم، حافظــه و احساســات.  اجراهــای مــکان محــور بــا محور
ــز متعــدد و ... ی ــی کســب جوا ــی و بین امللل حضــور در جشــنواره های مل

Mahmoud Reza Rahimi
B. 1969, Mashhad
Masters
Tarbiat Modares University
First Artistic Degree (Doctorate in Directing from  the National 
Artists Evaluation Council)

Director and actor & theater researcher; Teaching in 
universities & educational institutions in majors, acting and 
directing, author of books on acting techniques.

Hossein Tavazoni Zadeh
B. 1991, Tehran
Film Studies (Focuses on memory, cinema and location-
based theater)
Groningen University, Netherlands \ PhD Student

Studies and performances as a director & designer, mainly 
focusing on location-based performances with a focus 
on architecture, film, memory and emotion. Participate in 
national and international festivals, win numerous awards 
and...

Jury Board 

راد  امیر 

1355، تهران

کارشناسی ارشد نقاشی

دانشگاه هرن

Amir Rad

B.1976 - Tehran

MA in Painting

from Art University 
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White Like a Black

طراح و نویسنده آرش رضایی

طراح لباس معصومه ترک قاسم آبادی

موسیقی حسین مهدوی

عکاس رسوش کشاورز

برنامه ریز حیدر رضایی

مدیر تولید تهمینه رضایی

بازیگــران آرش رضــایی، میــالد پوالدونــد، ســحر طالشــی، زهــرا عمرانــی، عمــاد رضــایی، 
رسوش کشــاورز، زهــرا اســمعیلی زارع، حســین مهــدوی، مهرانگیــز بهــادری

خالصــه نمایــش صداهــایی در اعمــاق کوه هــا پنهــان شــده اند و منتظــر مانده انــد تــا 
بــه در راه مانــدگان کمــک کننــد.

به سپیدی سیاهی

Designer & Playwright Arash Rezaei
Costume Assistant Masoumeh Tork Ghasemabadi
Music Hossein Mahdavi
Photographer Soroush Keshavarz
Programmer Heidar Rezaei
Production Manager Tahmineh Rezaei

Cast Arash Rezaei, Milad Pouladvand, Sahar Taleshi, Zahra Omrani, 
Emad Rezaei, Soroush Keshavarz, Zahra Esmaeeli Zare, Hossein 
Mahdavi, Mehrangiz Bahadori

Synopsis Voices are hidden deep in the mountains, waiting to help 
those on the way.

کارگردان آرش رضایی

1369، بندر امام خمینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد ماهشهر

Director Arash Rezaei
B. 1990, Bandar Imam Khomeini
MSc in Mechanical Engineering- Energy Conversion Orientation
from Islamic Azad University of Mahshahr

Timeles

بی زمان

طراح وکرئوگراف پروین هادی نیا

مشاور منت مینا غرویان

طراحی و ساخت لباس بخش طبیعت منا رشیدیان 

طراح لباس، حرکت گروهی، اجراگر ماهواره ای و مورچه فرشته جغتایی

طراح پوسرت علی شیرخدایی

دستیاران ساخت لباس مرضیه رشیدیان، یاس رشیعت زاده

انتخاب موسیقی پروین هادی نیا

تنظیم صدا و افکت شاهین زبرجد، مهرزاد حاجیان

عکاس نارین محمدی

فیلمربداری پشت صحنه و نورپردازی صدف منصورنیا

صدا پیشگان آرش آبساالن، مهتاب پرنیان، یاسمن ادیبی، ایده ابوطالبی

اجراگــران ایــده ابوطالبــی، مجتبــی ذوقــی، مریــم طاهــری، آوا جاللــی، فاطمــه 
منصــف، علــی صادقــی، مهســا رنجربیــان، منــا رشــیدیان، ســورنا زاهــدی، مهتــاب 
پرنیــان، مرضیــه شاطرطوســی، یاســمن ادیبــی، فرهنــگ مدیــری، آرش رضــایی، ایلنــاز 

شــعبانی، ناریــن محمــدی

خالصــه نمایــش بی زمــان )بیَزمــان( دربــاره ارتبــاط انســان بــا طبیعــت و ارتبــاط 
انســان بــا آرزوهــای خویــش اســت؛ دربــاره ی فلســفه زندگــی بــا نگاهــی فانــزی و زبــاِن 

حرکــت، کــه زبــان طبیعــت نیــز هســت.

کارگردان پروین هادی نیا

1344، بازل سِوئیس

لیسانس موسیقی، نقاشی، حرکت از بازل سوئیس

فــوق لیســانس حرکــت، نمایــش و پرفورمنــس آرت از آکادمــی 
الویــن الــی "Alvin Ailey"  و فــارغ التحصیــل آکادمــی مــرس 

کانینگهــام و آکادمــی مارتــا گراهــام در نیویــورک ســیتی

دارای مــدرک مســرت کرئوگرافــی و اســتادی از ال ســی دی تــی 
 London Contemporary Dance Theatre"  /  لنــدن

LCDT" / آخریــن مــدرک تحصیلــی مســرت

Choreographer Parvin Hadinia
Script Consultant Mina Gharavian
Designing & Manufacturing Nature Clothing Mona Rashidian
Costume Designer, Group Movement, Satellite & Ant Performer 
Fereshteh Ghoghataei
Poster Designer Ali Shirkhodaei
Clothing Making Assistant Marzieh Rashidian, Yas Shariatzadeh
Music Selection Parvin Hadinia
Effect & Sound Setting Shahin Zebarjad, Mehrzad Hajian
Photographer Narin Mohammadi
Backstage Cameraman & Lighting Operator Sadaf Mansour Nia
Voice Actor Arash Absalan, Mahtab Parnian, Yasaman Adibi,  
Ideh Aboutalebi

Performer Ideh Aboutalebi, Mojtaba Zoghi, Maryam Taheri, Ava Jalali, 
Fatemeh Monsef, Ali Sadeghi, Mahsa Ranjbarian, Mona Rashidian, 
Sorena Zahedi, Mahtab Parnian, Marzieh Shatertousi, Yasman Adibi, 
Farhang Modiri, Arash Rezaei, Ilnaz Shabani, Narin Mohammadi

Synopsis Timeless is about man's relationship with nature and man's 
relationship with his desires; About the philosophy of life with a fantasy 
look and the language of movement, which is also the language of 
nature.

Director Parvin Hadinia
B. 1965, Basel, Switzerland
BA in Music, Painting, Motion from Basel, 
Switzerland
MA in Motion, Theater & Performance Art from 
Alvin Ailey Academi \ And a graduated of Merce 
Cunningham Academy and Martha Graham 
Academy in New York City \ MA in choreography 
& Dance Theatre LCDT" of "London 
Contemporary Dance Theatre LCDT"
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بیم و بام
Fear & Roof

گروه نمایش آرایه

نویسنده مهدی ملکی

دستیار کارگردان علی جعفری

منشی صحنه فهیمه علی آبادی

طراح پوسرت مهدی اسدی تبار

طراح گریم محمود ملکی

اجرای گریم زهرا دهقانی

طراح عروسک مهدی ملکی

ساخت عروسک فهیمه علی آبادی، فاطمه علیایی نژاد 

طراح بروشور و طراح فضا مهدی ملکی 

موسیقی بهرنگ زهره وند

آواز امیرحسین فارسی

بازیگر/سوژه نیما قربان زاده

اجراگران)بــه ترتیــب نقطــه( محمــود ملکــی 0، مهــدی ملکــی 0، علــی جعفــری 2، 
مهســا گل گیــر 2، حلمــا شــکری 3، فهیمــه علی آبــادی 4، بهرنــگ زهره ونــد 4، امیــد 
قاســمی 4، اکــرب یکتــا 5، امیرحســین فارســی 5، احمــد بیســتونی 6، تامــارا یکتــا 6، 

مهــوش چراغــی 7، نیمــا ثبوتــی 9، نســیم سیاوشــانی 9

خالصه نمایش  تنها سه طبقه تا نجات جان یک انسان فرصت دارید .

"Arayeh" Theater Group
Playwright Mahdi Maleki
Assistant Director Ali Jafari
Script Supervisor Fahimeh Aliabadi
Poster Designer Mahdi Asadi Tabar
Makeup Designer Mahmoud Maleki
Makeup Zahra Dehghani
Puppet Designer Mahdi Maleki
Puppet Making Fahima Aliabadi, Fatemeh Aliainejad
Brochure & Space Designer Mahdi Maleki
Music Behrang Zohreh Vand
Song Amir Hossein Farsi 

Actor/ Subject  Nima Ghorbanzadeh

Performers (in order of points) Mahmoud Maleki 0, Mahdi Maleki0,  
Ali Jafari 2, Mahsa Golgir 2, Helma Shokri 3, Fahimeh Aliabadi4, 
Behrang Zohrehvand 4, Omid Ghasemi 4, Akbar Yekta 5, 
Amir Hossein Farsi 5, Ahmad Bistouni 6, Tamara Yekta 6,  
Mahvash Cheraghi 7, Nima Sobouti 9, Nasim Siavoshani 9

Synopsis You only have three floors to save a human life.

Playwright Hossein Ghasemi Honar
Assistant Director Soroush Zamanpour, Mohammad Reza Khajeh 
Bahrami, Tanaz Heidari
Space & Set Designer Hossein Ghasemi Honar
Poster Designer Mehran Mirgholi
Teaser Designer Shahab Mahmoudi
Photographer Bita Tayebi
Public Relations & Advertising Sajad Sabahi, Atena Sabahi
Media Consultant  Sadra Sabahi

Cast Mahdi Bayat, Samaneh Moniri, Abolfazl Najarzadeh, Sara 
Hatami, Niloufar Saffari-Samani, Golara Ghofrani, Amir Mohieddin 
Bagheri, Zahra Rad, Mohammad Reza Khajeh Bahrami, Hossein 
Ghasemi Honar

Synopsis More or less; We are all involved...

کارگردان مهدی ملکی

1372، تهران

کارشناسی کارگردانی تئاتر / دانشکده هرن و معماری- آزاد تهران مرکز

Director Mahdi Maleki
B. 1993, Tehran
BA in Theater Directing from Art & Architecture 
Faculty- Tehran Center Branch

Self

خود

نویسنده حسین قاسمی هرن

دستیار کارگردان رسوش زمان پور، محمدرضا خواجه بهرامی، طناز حیدری

طراح صحنه و فضا حسین قاسمی هرن

طراح پوسرت مهران میرقلی

طراح تیزر شهاب محمودی

عکاس بیتا طیبی

روابط عمومی و تبلیغات سجاد صباحی، آتنا صباحی

مشاور رسانه صدرا صباحی

 بازیگران مهدی بیات، سمانه منیری، ابوالفضل نجارزاده، سارا حاتمی، 
 نیلوفر صفاری سامانی، گل آرا غفرانی، امیر محی الدین باقری، زهرا راد، 

محمدرضا خواجه بهرامی، حسین قاسمی هرن

خالصه نمایش کم یا زیاد؛ همه درگیریم...

کارگردان حسین قاسمی هرن

1379، همدان

دانشجوی کارشناسی / دانشگاه هرن تهران

Director Hossein Ghasemi Honar
B. 2000, Hamedan

BA Student in Tehran University of Art
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نویسنده عیسی صادقی  بهمنی 

منشی صحنه محدثه سلمانی 

طراح و مجری صوت فاطمه  احمدی

مدیر تولید حمیدرضا حاجی پشتگل

گریمور اعظم حسن پور، حمیدرضا حاجی پشتگل

نورپرداز هادی  علیشاپور

تکنسین نور سجاد طهماسبی

عکاس کامل میرزایی

عوامل صحنه مهدی روشی

بازیگران علی قاسمی زاده، معصومه جعفری، مریم کمالی، سیاوش پورسلطان، 
مرجان شارع، ریحانه ریحانی             

خالصــه نمایــش  دگردیســی شــاعرانه یــک گیشــا، داســتان عاشــقانه های خونبــار 
اســت.

دگردیسی شاعرانه یک گیشا
The Poetic Metamorphosis of a GeishaRabi al-aval 1210

ربیع االول 1210

گروه آسوریک

نویسنده الهام ابىن 

دستیار کارگردان فربد احمد جو، فاطمه کشاورز

موسیقى جواد صداقت، الهام ابىن، آبان زارعى 

طراح صحنه جواد صداقت 

طراح لباس مرجان خرمى 

طراح نور جواد صداقت، الهام ابىن 

طراح گریم الهام ابىن 

پوسرت و بروشور محمد حسین فاریاىب 

روابط عمومى و امور بین امللل آفرین ابىن

بازیگران الهام ابىن، جواد صداقت، فربد احمدجو، بهنام مهدى پور، كمند شمس، 
صابر محمدى، فرید كیامرىث

خالصــه نمایــش ماجــراى قتــل آقــا محمدخــان قاجــار  در روایــىت معتــرب بــا نگاهــى 
دیگــر

کارگردان الهام ابنی

1365، تهران

دانشگاه هرن و معماری- تهران مرکز / کارشناسی ارشد- ادبیات نمایشی

"Asourik" Group
Playwright Elham Ebni
Assistant Director Farbod Haghjoo, Fatemeh Keshavarz
Music Javad Sedaghat, Elham Ebni, Aban Zarei
Set Designer Javad Sedaghat
Costume Designer Marjan Khorami
Light Designer Javad Sedaghat, Elham Ebni
Makeup Designer Elham Ebni
Poster & Brochure Designer Mohammad Hossein Fariabi
Public Relations & International Affairs Afarin Ebni

Cast Elham Ebni, Javad Sedaghat, Farbod Ahmadjoo, Behnam Mahdipour, 
Kamand Shams, Saber Mohammadi, Farid Kiamarsi

Synopsis The story of the murder of Agha Mohammad Khan Qajar 
in a credible narrative with a different perspective

Playwright Isa Sadeghi Bahmani
Script Supervisor Mohadeseh Salmani
Sound Designer & Operator Fatemeh Ahmadi
Production Manager Hamidreza haji 
Makeup Azam Hasanpour, Hamidreza Haji Poshtegol
Light Operator Hadi Alishapour
Light Technician Sajad Tahmasbi
Photographer Kamel Mirzaei
Scene Agents Mahdi Raveshi

Cast Ali Ghasemizadeh, Masoumeh Jafari, Maryam Kamali, Siavash 
Poursoltan, Marjan Share`, Reyhaneh Reyhani

Synopsis The poetic metamorphosis of a Geisha is a bloody love 
story.

Director Elham Ebni
B. 1986, Tehran

MA in Dramatic Literature from Art & Architecture 
Faculty- Tehran Center Branch

Project Manager  Isa Sadeghi
B. 1981, Bandar Abbas
BA in Cinema Directing from University of Applied Sciences of 
Art- Persian Gulf

رسپرست پروژه عیسی صادقی

1360، بندرعباس

کارشناسی کارگردانی سینما / دانشگاه علمی کاربردی هرن- واحد خلیج فارس
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رها
Raha

طراح مهیار جوادیها

نویسنده امیر عباسیان )بر اساس طرحی از مهیار جوادیها(

ایده پرداز و مشاور پروژه بهنود بهلولی

گروه کارگردانی امید بیگی، پارسا یوسف، مهدی قربانی

بازیگران

امیر عباسیان، آبان حسین آبادی

خالصه نمایش

ــا تمــام  رهــا در شــهر بــه دنبــال نویســنده رمانــی اســت کــه زندگــی او را بــه صــورت ن
نوشته اســت. 

کارگردان مهیار جوادیها

1366، قزوین

دانشگاه َونِسن- پاریس 8  / کارشناسی ارشد مطالعات هرنهای نمایشی

Become

شدن

طراح و نویسنده نیما ایمان زاده

دستیار کارگردان و برنامه ریز طنین خیمه دوزی

منشی صحنه مبین بهزاد

گریمور ژوان خیمه دوزی

پوسرت و بروشور شعیب مکتب داری

بازیگران

پــوالدی، النــاز  هللا بیگــی،  شــیما  احســانی،  ســحر  امانــی،   کیــان  احمــدی،   ژینــا 
مصطفــی  خرده بیــن،  تــارا  حیــدری،  یاســمن  حیــدری،  هیــژا  جهانبخــش،  ســارا 
دولتیــاری، کــوروش دانشــور، مهســا رســتمی، معیــد رحمانــی، پارســا رحمانــی، ماردیــن 
صادق ایوبــی،  هونیــا  ســلیمانی،  رهــا  ســاراهی،  ســهند  ســاعدی،  شــیرزاد  زمانــی، 
فاتحــی،  ســحر  فاطمــی،  نونــا  فرزیــن،  کیانــوش  غفاریــان،  عباسی،شــیده   ســارا 
شــاداب  کنعانیــان،  آذیــن  کاظمــی،  مهشــید  قلی پــور،  پریســا  فیروزمنــش،  نگیــن 
ــژاد، بهــراد مــرادی،  ــارا محمدن ــا ملــک، ت ــور، روژین کوکبــی، صفــا کوشــا، هانــی الهورپ
خاطــره  نــرصی،  ثنــا  نــارصی،  ثنــا  نــادرزاده،  آیــدا  رضــا محســنی،  زهــرا محمــدی، 

یوســفی وفــایی، ســمیه  زاده، فاطمــه  نقدعلــی 

خالصه نمایش

وقتــی چیزهــا تبدیــل، تشــکیل، تشــبیه بــه چیــز دیگــری می شــوند، تشــکیل می شــوند، 
نابــود می شــوند. ســاخته می شــوند، می ماننــد، از بیــن می رونــد.

کارگردان نیما ایمان زاده

1370، سنندج

کارشناسی مهندسی معماری / دانشگاه آزاد اسالمی- سنندج

Director Nima Imanzadeh
B. 1991, Sanandaj

BSc in Architectural Engineering from Islamic Azad
University of Sanandaj

Designer & Playwright Nima Imanzadeh
Assistant Director & Programmer Tanin Kheimeh Douzi
Script Supervisor Mobin Behzad
Makeup Zhoan Kheimeh Douzi
Poster & Brochure Designer Shoeib Maktabdari

Cast Zhina Ahmadi, Kian Amani, Sahar Ehsani, Shima Allahbeigi, 
Elnaz Pouladi, Sara Jahanbakhsh, Hizha Heidari, Yasaman Heidari, 
Tara Khordebin, Mostafa Dolatiari, Kourosh Daneshvar, Mahsa 
Rostami, Moeid Rahmani, Parsa Rahmani, Mardin Zamani, Shirzad 
Saedi, Sahand Sarahi, Raha Soleimani, Honya Sadegh Ayoubi, Sara 
Abbasi, Shideh Ghaffarian, Kianoosh Farzin, Nona Fatemi, Sahar 
Fatehi, Negin Firoozmanesh, Parisa Gholipour, Mahshid Kazemi, 
Azin Kananian, Shadab Kokabi, Safa Kousha, Hani Lahourpour, 
Rozhina Malek, Tara Mohammadnejad, Behrad Moradi, Zahra 
Mohammadi, Reza Mohseni, Aida Naderzadeh, Sana Naseri, Sana 
Nasri, Khatereh Naghdalizadeh, Fatemeh Vafaei, Somayeh Yousefi

Synopsis When things are transformed, formed, likened to 
something else, they are formed, they are destroyed. They are 
made, they remain, they perish.

Designer Mahyar Javadiha
Playwright Amir Abasian (Based on a design by Mahyar Javadiha) 
Ideator & Project Consultant Behnoul Bohlouli
Directing Group Omid Beigi, Parsa Yousef, Mahdi Ghorbani

Cast Amir Abasian, Aban Hosseinabadi

Synopsis In the city, Raha is looking for the author of a novel that 
has written her life incompletely.

Director Mahyar Javadiha
B. 1987, Qazvin
MA in Performing Arts Studies from Vincennes University- Paris 8
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شماره 3
No. 3

اجراگر نیلوفر صمدی

مسئول فنی و فیلمربدار طاها رسایی

ــه جــای  ــاکان خــود، ب ــا برخــالف نی ــش شــماره 3 ســاخته شده اســت ت خالصــه نمای
تماشــا شــدن، تماشــا کنــد. او عروســکی اســت کــه می خواهــد از فضــای مرســوم 

ــر خــارج شــده و ...  ســالن تئات

Performer Niloufar Samadi

Technical Assistant & Cameraman Taha Saraei

Synopsis No. 3 is made to watch, instead of being watched, unlike 
its ancestors. it is a puppet who wants to get out of the usual space 
of the theater and ...

کارگردان نیلوفر صمدی

1374، تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش / دانشگاه تربیت مدرس

Director Niloufar Samadi
B. 1995, Tehran
MA in Theater Directing from Tarbiat Modares University

Reaction

عکس العمل
گروه "عکس ال عمل"

شاه حســینی،  زهــرا  رجــایی،  صالــح  خــویی،  آیــدا  باقــری،  فاطمــه   نویســندگان 
نازنین رشیعتی، انوشه طاهری، اسماعیل کمال دهقانی، زهرا میرمحمدعلی

پژوهشــگران فاطمــه باقــری، صالــح رجــایی، زهــرا شاه حســینی، نازنیــن رشیعتــی، 
مریــم شــفیعی، امیرحســین مــاژورزاده، زهــرا میرمحمدعلــی، صبــا ورشــاوی

رسپرست نویسندگان مهام میقانی و یوسف باپیری

رسپرست گروه کارگردانی یوسف باپیری

خرم نیــا،  آرزو  حــری،  محمــد  بهاوردهکــردی،  امیــر  اخالقــی،  امیــر   کارگردان هــا 
آیدا خویی، نازنین رشیعتی، انوشه طاهری، اسماعیل کمال دهقانی

گروه کارگردانی رضا صفری، صنم طاهرپور، سبا محمدی، فاطمه ولی زاده

طراح صحنه امیر  حسین دوانی / طراح لباس مریم نور محمدی

طراح نور عطا)روح هللا( اسدی / طراح گرافیک آرمان کوچکی

طراح ویدیو و مپینگ رشوین عقیلی / طراحی و مهندسی صدا و موسیقی بابک کیوانی

تدوین و ساخت تصاویر و اسناد آرزو خرم نیا، روزبه کاظمی.

ساخت دکور اسماعیل کمالی دهقانی / عکاس ساینا قادری

کمالــی  اســماعیل  طاهرپــور،  ســاغر  فرزانیــان،  علیرضــا  امامــی،  الــی  اجراگــران 
دهقــان، آینــاز نــارصی، النــاز نــارصی، مســیح عبداللهــی، کــوروش دانشــور، شــیده 
غفاریــان، زهــرا صادقــی، زهــرا امیری فــرد، زهــرا شاه حســینی، زهــرا میرمحمدعلــی، 
ســبا  ورشــاوی،  تــوالیی، صبــا  بهــزاد صفــار، طاهــا  مهــدوی،  آرزو خرم نیــا، حســین 
محمــدی، هــادی محمدنیــا احمــدی، مریــم شــفیعی، احســان ســاالری، بهناز کشــاورز، 
امیــر میــرزایی، مســعود تفقــدی، رضــا صفــری، نگیــن فیروزمنــش، ســاره ارجمنــد، 

وهــاب نارصی منــش، آیــدا خــویی، علــی پارســیا

خالصه نمایش روایتی مستند از یک کارگاه

"Aks-ol-amal" Group
Playwright Fatemeh Bagheri, Aida Khoei, Saleh Rajaei, Zahra 
Shah Hosseini, Nazanin Shariati, Anousheh Taheri, Esmaeel Kamal 
Dehghani, Zahra Mir Mohammadali
Researcher Fatemeh Bagheri, Saleh Rajaei, Zahra Shah Hosseini, 
Nazanin Shariati, Maryam Shafiei, Amir Hossein Majorzadeh, Zahra 
Mir Mohammadali, Saba Varshadi
Playwrights Supervisors Maham Mighani & Yousef Bapiri
Directing Group Supervisor Yousef Bapiri
Directors Amir Akhlaghi, Amir Bahavardehkordi, Mohammad Hori, 
Arezoo Khoramnia, Aida Khoei, Nazanin Shariati, Anousheh Taheri, 
Esmail Kamaldehghani
Directing Group Reza Safari, Sanam Taherpour, Saba 
Mohammadi, Fatemeh Valizadeh
Set Designer Amir Hossein Davani \
Costume Assistant Maryam Nourmohammadi
Light Designer Ata (Rouhollah) Asadi
Graphic Designer Arman Kouchaki
Video Mapping Designer Shervin Aghili
Sound & Music Design & Engineering Babak Keivani
Editing & Making Images & Documents Arezoo Khoramnia, 
Rouzbeh Kazemi
Making Décor Esmaeel Kamali Dehghani
Photographer Saina Ghaderi

Performers Eli Emami, Alireza Farzanian, Saghar Taherpour, esmail 
Kamali Dehghan, Ainaz Naseri, Elnaz Naseri, Masih Abdollahi, 
Kourosh Daneshvar, Shideh Ghafarian, Zahra Sadeghi, Zahra 
Amirifard, Zahra Shah Hosseini, Zahra Mir Mohammadi, Arezoo 
Khoramnia, Hossein Mahdavi, Behzad Safar, Taha Tavalaei, Saba 
Varshadi, Saba Mohammadi, Hadi Mohammadnia Ahmadi, 
Maryam Shafiei, Ehsan Salari, Behnaz Keshavarz, Amir Mirzaei, 
Masoud Tafaghodi, Reza Safari, Negin Firouzmanesh, Sara 
Arjomand, Vahab Naserimanesh, Aida Khoei, Ali Parsia

Synopsis Documentary narrative of a workshop

رسپرست پروژه  یوسف باپیری

1359، بوکان

کارشناسی ارشد کارگردانی  / دانشگاه تربیت مدرس

Project Manager Yousef Bapiri
B. 1980, Boukan

MA in Directing from Tarbiat Modares University
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لطفا بیدارم نکنید
Please Do Not Wake Me Up

نویسنده نرسین بابایی

رسپرست گروه مهرداد بخشی

دستیار کارگردان یاسمینا صامت، غزل نوحی

مدیر صحنه مهدی پورخانی

طراح صحنه یارس میرحمیدی

طراح پوسرت و لباس هدی رسولی

طراحی ماسک علی کاظمی

موسیقی روزبه اخوان

دستیاران صحنه کیانا بخشی زاده، عسل ظهورطلب، علی علیپور، حجت عزیززاده

نور مازیار بهروز

عکاس دانیال شفیعی

تهیه کننده میرحامد کاسی پور

بازیگر نرسین بابایی

هماننــد  را  جنــگ  و  می پــردازد  جنــگ  کــودکان  و  مــادران  بــه  نمایــش  خالصــه 
مهمانــی و ضیافتــی پــر رسو صــدا و خونیــن می دانــد کــه در آن همــه حتــی میزبــان و 

بــه خصــوص کــودکان قربانــی می شــوند و ...

Playwright Nasrin Babaei
Group Supervisor Mehrdad Bakhshi
Assistant Director Yasmina Samet, Ghazal Nouhi
Stage Manager Mahdi Pourkhani
Set Designer Yaser Mirhamidi
Costume & Poster Designer Hoda Rasouli
Mask Designer Ali Kazemi
Music Rouzbeh Akhavan
Scene Assistant Kiana Bakhshizadeh, Asal Zohourtalab, Ali Alipour, 
Hojat Azizzadeh
Light Maziar Behrouz
Photographer Daniel Shafi'i
Producer Mirhamed Kasipour

Cast Nasrin Babaei

Synopsis This play deals with mothers and children of war and 
considers war as a noisy and bloody party and feast in which 
everyone, even the host and especially the children, are sacrificed 
and...

کارگردان یارس میرحمیدی

1359، نوشهر

کارشناسی ارشد گرافیک / دانشگاه آزاد اساملی- رامرس

Director Yaser Mirhamidi
B. 1980, Noshsahr
MA in Graphics from Islamic Azad University of Ramsar

Museum of Innocence

موزه معصومیت

طراح و دراماتورژ نسیم ادبی، ندا شاهرخی

دستیاران کارگردان سجاد طاهری، رسول محمدی

طراح پوسرت مونا مقدم

عکاس مونا مقدم، پدرام خویی

تهیه کننده موسسه فانوس هرن پارس

بازیگــران میــرتا گرجــی، زهــرا قره پــور، علی رضــا عبدالعلــی زاده، شــکیبا عســگری، 
باقــری، شــبنم خاتــون  نشــاط، ســجاد  صــدف محســنی، مســعود قدیمــی، طنــاز 

راد شــهاب  قلی پــور،  امیرحســین  ملک محمــودی،  محمــود  حســینخانی، 

طــول  در  کــه  اشــیایی  می ســازد از  مــوزه ای  داســتان  قهرمــان  نمایــش  خالصــه 
ســال ها جمــع آوری کــرده و بــه نوعــی روایت گــر داســتان عشــقی او اســت. بعدهــا ...

Designer & Dramaturge Nasim Adabi, Neda Shahrokhi
Assistant Director Sajad Taheri, Rasoul Mohammadi
Poster Designer Mona Moghadam
Photographer Mona Moghadam, Pedram Khoei
Producer Pars Art Lantern Institute

Cast Mitra Gorji, Zahra Gharehpour, Alireza Abdolalizadeh, Shakiba 
Asgari, Sadaf Mohseni, Masoud Ghadimi, Tanaz Neshat, Sajad Bagheri, 
Shabnam Khatoon Hosseinkhani, Mahmoud Malek Mahmoudi, Amir 
Hossein Gholipour, Shahab Rad

Synopsis The hero of story builds a museum from the objects he 
has collected over the years and in a way, it is the narrator of his 
love story. Later...

کارگردان نسیم ادبی

1353، تهران

 کارشناسی بازیگری
دانشگاه هرن و معماری

Director Neda Shahrokhi
B. 1982, Tehran

MA in Theater from  Cinema and 
Theater Faculty \ PhD Student  in 

University of Paris 8 France

Director Nasim Adabi
B. 1974, Tehran
BA in Acting from Art & 
Architecture Faculty

کارگردان ندا شاهرخی

1361، تهران

کارشناسی ارشد تئاتر/ دانشکده سینماوتئاتر 

دانشجوی دکرتی / دانشگاه پاریس 8 فرانسه
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هفت تا نه و نیم
7 to 9:30

نویسنده گروه اجراگران )با تشكر از امیرحسین حافظی(

دستیار كارگردان مهران میرقلی

طراح پوسرت پارسا دیبازر 

انتخاب لباس سارا مژده

كریمی پنـــاه،  محمدحســـین  مرنـــدی،  شـــهاب  افشـــار،  محمدامیـــن   اجراگـــران 
حســـین محمـــدی، شـــبنم میرگلـــی، جیـــران اجاللـــی، مهســـا ســـلیمانی، پـــدرام مهـــری، 

پارســـا فرجادمنـــش، محمـــد طالبـــی

قتــل  بــه  تصمیــم   ٧ ســاعت  در  "ص ص م"،  نــام  بــه  شــخىص  نمایــش  خالصــه 
می گیــرد و بــرای یافــنت ســوژه قتــل خــود، رشوع بــه پرســه زنی در شــهر می کنــد. امــا 

در نهایــت تصمیــم بــه كشــنت خــود می گیــرد. 

Playwright Performers Group (Thanks to Amir Hossein Hafezi)
Assistant Director Mehran Mirgholi
Poster Designer Parsa Dibazar
Costume Selection Sara Mozhdeh

Performers Mohammad Amin Afshar, Shahab Marandi, Mohammad 
Hossein Karimipanah, Hossein Mohammadi, Shabnam Mirgoli, 
Jeiran Ejlali, Mahsa Soleimani, Pedram Mehri, Parsa Farjadmanesh, 
Mohammad Talebi

Synopsis A person named "Sad Sad Mim" decides to kill at 7 o'clock 
and starts wandering in the city to find the subject of his murder. But 
in the end, he decides to kill himself.

کارگردان مریم خلیلی 

١٣٨٠، كرج

كارشناسی ادبیات نمایشی / پردیس هرنهای زیبا- دانشگاه تهران

Director Maryam Khalili
B. 2001, Karaj
BA in Dramatic Literature from Collage of Fine Arts- Tehran University

Seventy-Six- Two Zeros

هفتاد و شش دو صفر

طراح بهمن عباسپور 

مشاور کارگردان دکرت شهرام گیل آبادی 

طراح صحنه و نور نوید شکروی 

طراح ویدئو و صدا مهدی گودرزی 

مدیر روابط عمومی و دستیار کارگردان امیر پارساییان مهر 

مدیر امور بین امللل و عکاس آرزو آزادپور 

گرافیست سحر نزهت رسشت 

مسئول فنی و ساخت عروسک امیر تاروردی 

مسئول تبلیغات بهروز محمودی

پشتیبانی علی محرابی، علی رفتاری و فاطمه گیل آبادی

اجراگر بهمن عباسپور

خالصــه نمایــش "هفتــاد و شــش دو صفــر" برگرفتــه از یــک پیغــام اضطــراری اســت 
کــه بیــن خلبــان و بــرج مراقبــت رد و بــدل می شــود و بــه ایــن معنــا و مفهــوم اســت 
کــه کلیــه ی ارتباط هــا بــه ویــژه ارتباط هــای رادیــویی بیــن خلبــان و بــرج مراقبــت از 

دســت رفتــه و ...

Designer Bahman Abaspour
Director Consultant Dr. Shahram Gilabadi
Light & Set Designer Navid Shokravi
Video & Sound Designer Mahdi Goudarzi
Public Relations Manager & Assistant Director 
Amir Parsaeeian Mehr
Director of International Affairs & Photographer  
Arezoo Azadpour
Graphic Designer Sahar Nezhat Seresht
Technical Assistant & Puppet Making Amir Tarverdi
Advertising Behrouz Mahmoudi
Support Ali Mehrabi, Ali Raftari & Fatemeh Gilabadi

Performer Bahman Abaspour

Synopsis "Seventy-six two zeros" is derived from an emergency 
message that is exchanged between the pilot and the watchtower, 
which means that all communications, especially radio communications 
between the pilot and the watchtower, are lost and ...

کارگردان بهمن عباسپور

1362، کازرون

کارشناسی ارشد نمایش- بازیگری / دانشگاه تربیت مدرس

Director Bahman Abaspour
B. 1983, Kazeroun

MA in Theater- Acting from Tarbiat Modares University
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6.
Radio

Theater حدیث بیقراری لیال
راه بندان
راه حل
زخمه رباب
ساندی
سووشون
ضیافت مرغان مهاجر
قاصد روزان ابری
کمدی کافه
مافگه
معمای شام
یواش تر شلیک کن

رادیو تئاتر



Selection
Board

هیأت انتخاب

محسن حبیبی / 1352، تهران

دکرتی فلسفه وکالم اسالمی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

صاحـب  طباطبائـی،  عالمـه  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
بیـش از 40 مقالـه پژوهشـی در موضوعـات فلسـفی، رسـانه 
و اجتماعـی، مدیـر حـوزه ریاسـت و روابـط عمومـی دانشـگاه 
عالمه طباطبائی، مشاور معاون صدای سازمان صداوسیما، 

مدیـر سـابق گـروه معارف اسـالمی شـبکه دو سـیما

Mohsen Habibi  \ B. 1973, Tehran
PhD in Philosophy and Islamic Theology
Iranian Research Institute of Philosophy

Member of the scientific board of Allameh Tabatabai 
University, author of more than 40 research articles 
on philosophical, media and social issues, Director 
of the Department of Public Relations of Allameh 
Tabatabai University, Advisor to the Deputy of 
Islamic Republic of Iran Broadcasting, Former 
Director of the Department of Islamic Education of 
the of channel 2 of TV and…

مجید نظری نسب / 1343، کرمان

دانش آموخته نمایشنامه نویسی رادیو

صدای جمهوری اسالمی ایران

ــر  ــوان نمایشــنامه رادیویی، رسدبی نویســنده بیــش از ســیصد عن
نمایــش رادیــویی بــه مــدت 15 ســال، کارشــناس ارزیابــی نمایــش 
در معاونــت اســتانهای صداوســیما، مــدرس نمایش رادیــویی در 

اداره کل آمــوزش صداوســیما از ســال 1386 تــا امــروز و ...

Majid Nazari Nasab \ B. 1964, Kerman
Graduated from Radio Playwriting
Islamic Republic of Iran Broadcasting

Author of more than three hundred titles of radio 
plays, editor in chief of radio plays for 15 years, 
play evaluation expert in the provincial deputy 
of Broadcasting, lecturer of radio plays in the 
General Directorate of Broadcasting education 
from 2007 until now and...

حمید منوچهری 

1320، تهران

هرنهــای  و  دوبلــه  و  رادیــویی  نمایش هــای  برجســته  اســتاد 
نمایشــی، آشــنایی بــا نمایش هــای رادیــویی در ســال 1336 و در 
16 ســالگی، فراگیــری تئاتــر نــزد رفیــع حالتــی، آشــنایی بــا حرفــه 
دوبــالژ از طریــق هوشــنگ کاظمــی در 17 ســالگی، ورود بــه 

رادیــو در ســال 1342 توســط نــرصت هللا محتشــم و ...

Hamid Manouchehri
B. 1941, Tehran

Outstanding Master of Radio and Dubbing and 
Performing Arts; Familiarity with radio shows in 
1957 and at the age of 16, Learning theater with 
Rafi` Halati, getting acquainted with the dubbing 
profession through Houshang Kazemi at the age 
of 17; Entering the radio in 1963 by Nosratollah 
Mohtasham and…
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هیأت داوران

جواد پیشگر
1334، گرگان

کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی

دانشگاه آزاداسالمی-تهران

ــال1367  ــای رادیـــویی از سـ ــردان نمایش هـ ــر 1355، کارگـ رشوع فعالیـــت تئاتـ
درام نویســـان  بـــا  جهـــان،  بـــزرگ  نویســـان  درام  مجموعه هـــای:  تاکنـــون، 
معارصایـــران، "درنـــگ" براســـاس متـــون و ادبیـــات فارســـی، نمایش هـــایی 

.... نویـــن جهـــان، کوچه هـــای بی صـــدا و  ادبیـــات  براســـاس 

Javad Pishgar
B. 1955, Gorgan
MA in Acting & Directing
from Islamic Azad University of Tehran

The beginning of theater activity since 1976; Director of 
radio plays since 1988, until now.
Collection: World's Great Playwrights, Contemporary Iranian 
Playwrights, "Delay" based on Persian texts and literature, 
plays based on modern world literature, silent alleys...

ایوب آقاخانی
1354، تربیز

کارشناسی ارشد تئاتر- ادبیات نمایشی

دانشگاه تربیت مدرس

آغــاز بــه فعالیــت تئاتــر از ســال 1367، تاســیس و رسپرســتی گــروه تئاتــر پوشــه 
از ســال 1374، کارگردانــی بیســت و پنــج نمایــش از گــروه تئاتــر پوشــه از ســال 
1374 تاکنــون، نــگارش و کارگردانــی نمایشــنامه های متعــدد همچــون زمیــن 

مقدس،روزهــای زرد و ...

Ayoub Aghakhani
B. 1975, Tabriz
MA in Theater, Dramatic Literature
from Tarbiat Modares University

The beginning of theater activity since 1988; Establishment 
and supervision of "Poosheh" Theater Group since 1995, 
directed twenty-five plays by the "Poosheh" Theater Group 
since 1995; Writing and directing numerous plays such as 
Holy Land, Yellow Days and...

فریدون محرابی
1358

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

دانشکده سینما و تئاتر

»باغ  »تراس«،  نمایش های:  بازیگر  و  دانشگاه  مدرس  کارگردان،  بازیگر، 
وحش شیشه اى«، »در خواب دیگران«، »روسمرسهولـم« و ...

كارگردان نمایش های: »روشان«، »او مرده است«، »قصه ها غصه شدن« 
و...، بازى در رسیال هاى: »خانه ىب پرنده«، »مدار صفر درجه«، و ...

Fereidoun Mehrabi
B. 1980
MA in Theater Directing
from Cinema & Theater Faculty

Actor, director, university lecturer & acting in plays:"Terrace", 
"Glass Zoo", "In the Sleep of Others", "Rosmersholm" and… 
Directing the plays of: "Roshan", "He is dead", "Stories turned to 
grief" and… Acting in the series: "House without a bird", "Zero-
degree circuit", and...

Jury Board 
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زخمه رباب
Wounds of Rabab

گروه  نمایش رادیو انتخاب 

نویسنده سیدمحسن موسوی 

دستیار کارگردان سعید رضوانی

مدیر تولید سیدمهدی میرهادیان

مدیر صحنه علی عابدی / صدابردار علی جانثاری

افکتور مسعود نصیریان / طراح و اجرای نور فرشته امینی

جلوه ویژه ارسالن امینی /مدیر روابط عمومی و رسانه محمدامین رمضانی

گوینده تیرتاژ فرید اطهری / آهنگساز سجاد عابدی

 نوازندگان سجاد عابدی، راضیه رضایی، علی رضایی، ارشین عابدی،
نثار احمد رضایی

دستیار تهیه محمدامین روح االمین / رسدبیر زهره سطوت

طراحی پوسرت و گرافیک سینا افشار  / تهیه کننده محمد رادمهر، محمد علی یاری

گروه بازی سازها امین شب انگیز، مژده ابراهیمی، امیرجمشیدی، ارسالن امینی

بازیگران  آذر بهارلو، معین وصال، محمد رادمهر، جهانگیر نکویی

خالصه نمایش برای رسیدن به همیشگی های آینه زمان،  باید جدال کرد

و شاید آنچه تصور می کنید ساده و گاه پر تنش می باشد.

Director  Mohammad Ali Yari
B. 1975, Isfahan
BA in Cultural and Artistic Management
from Islamic Azad University- South Tehran 
Branch

راه حل

نویسنده لیال روغنگیرقزوینی

دستیار تهیه سهیال کلیایی

تهیه کننده بهاره کاظمی

ــوروزی،  ــام نـ ــی، پیـ ــی نجفـ ــی، مرتضـ ــین علیجانـ ــولی، حسـ ــار رسـ ــران عمـ  بازیگـ
بهاره کاظمی، سیدابراهیم میرقاسمی

ــر مــرد میانســال و جــا افتاده ای ســت کــه می خواهــد  خالصــه نمایــش آقامی
بــه حیوانــات نداشــته باشــند. کمــی دو دســتگی ایجــاد  اهالــی روســتا کاری 
شده اســت. در این میــان یکــی از جوان ترهــا بــا همفکــری آقــای کشــاورز کــه 

... اســت،  محیط بــان 

Playwright Leila Roghangir Qazvini
Producer Assistant Soheila Kaliai
Producer  Bahareh Kazemi

Cast Amar Rasouli, Hossein Alijani, Morteza Najafi, Payam 
Norouzi, Bahareh Kazemi, Seyyed Ebrahim Mirghasemi

Synopsis Aghamir is a middle-aged man who wants the 
villagers to have nothing to do with animals. Slightly split 
created. Meanwhile, one of the younger ones, with the 
concurrence of Mr. Keshavarz, who is an environmentalist…

"Radio Entekhab" Theater Group
Playwright Seyyed Mohsen Mousavi
Assistant Director Saeed Rezvani
Production Manager Seyyed Mahdi Mirhadian
Stage Manager Ali Abedi
Sound Recordist Ali Jannesari \ Effect Masoud Nasirian
Lighting Operator & Designer Fereshteh Amini
special Effect Arsalan Amini
Media & Public Relations Manager Mohammad Amin Ramezani
Title announcer Farid Athari \ Composer Sajad Abedi
Musician Sajad Abedi, Razieh Rezaei, Ali Rezaei, Arshin Abedi, 
Nesar Ahmad Rezaei
Producer Assistant Mohammad Amin Rouholamin
Chief Editor Zohreh Satvat
Poster & Graphic Designer Sina Afshar
Producer Mohammad Radmehr, Mohammad Ali Yari

Playmaker Group Amin Shabangiz, Mozhdeh Ebrahimi, Amir 
Jamshidi, Arsalan Amini

Cast Azar Baharloo, Moin Vesal, Mohammad Radmehr, Jahangir 
Nekouei

Synopsis To achieve the eternals of the mirror of time you have 
to fight and perhaps what you think is simple and sometimes 
stressful.

کارگردان پیام )محمد( نوروزی

1362، قزوین

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 

 دانشگاه علوم  و تحقیقات تهران

Solution

Director Payam (Mohammad) Norouzi 
B. 1983, Qazvin
Ma in Dramatic Literature from Science 
and Research University of Tehran

کارگردان محمدعلی یاری 

1354، اصفهان 

کارشناسی مدیریت فرهنگی هرنی 

دانشگاه آزاد- تهران جنوب

حدیث بیقراری لیال

راه بندان 

تهیه کننده مبین بوی افراز 

ــان،  ــی، محمدرضــا ورشــویی، مهــدی رضــایی، رزا مزینانی ــم آقاجان بازیگــران مری
الهــه جبــاری، عســگری وفایی نــژاد

ــد و  ــایی کمــک می کن ــه بیمــاران کرون ــال پرستاریســت کــه ب ــش لی خالصــه نمای
عــوارض ایــن بیمــاری او را بــه یــاد پــدرش کــه جانبــاز شــیمیایی بــوده می انــدازد. 
تــا ازیــن فضــا  او تحــت نظــر روانزپشــک اســت و همــرسش تــالش می کنــد 

دورش کنــد ...

نویسنده سوملاز ملکی داعم

صدابردار قاسم لطفی

مدیر صحنه اکرب صادقی

افکتور  علی نوری

نور و تصویر مجید بشکل                                      

موسیقی امین رسولی 

عاشیق عادل الفی 

تهیه کننده فرشید سالمت

طراح سوملاز ملکی

بازیگران بهادر ابراهیمی، فرشید سالمت، سوملاز ملکی داعم، اکرب صادقی 

خالصه نمایش خورشـید بالگر جوانی اسـت که به یک جلسـه مهم رسـانه ای 
دعـوت شـده و در انتظـار تاکسـی اینرتنتـی اسـت؛ امـا راننـده در راه بنـدان گرفتار 
شـده. خورشـید برای رسـیدن مجبور اسـت از پل هوایی عبور کند و از کنار نوای 

عاشـیق بگذرد اما …

کارگردان سیدمبین بوی افراز

1365، قائم شهر مازندران

کارشناسی آبادانی روستاها / دانشگاه شهید بهشتی

کارگردان سوملاز ملکی داعم

1368، اردبیل

کارشناسی مدیریت / دانشگاه آزاد اسالمی- اردبیل

Blockade

The Story of Leila's Restlessness

Playwright Solmaz Maleki Daem
Sound Recordist Ghasem Lotfi
Stage Manager Akbar Sadeghi
Effect Ali Nouri 
Light & Image Majid Beshkol
Music Amin Rasouli
Ashigh Adel Alfi
Producer Farshid Salamat
Designer Solmaz Maleki 

Cast Bahador Ebrahimi, Farshid Salamat, Solmaz Maleki Daem, 
Akbar Sadeghi

Synopsis Khorshid is a young blogger who has been invited to 
an important media meeting and is waiting for an internet taxi; 
But the driver was caught in a traffic jam. To reach it, Khorshid 
has to cross the flyover and pass by Ashiq's song, but…

Producer Mobin Boyafraz

Cast Maryam Aghajani, Mohammad Reza Varshoi, Mahdi 
Rezaei, Roza Mazinanian, Elahe Jabari, Asgari Vafaeinejad

Synopsis Leila is a nurse who helps patients with COVID and 
the symptoms of this disease remind her of her father who was 
a chemical veteran. He is under the supervision of a psychiatrist 
and her husband is trying to get him out of this space...

Director Solmaz Maleki Daem
B. 1989, Ardabil
BBA in Administration from Islamic Azad 
University of Ardabil

Director Seyyed Mobin Boyafraz
B. 1986, Qaemshahr- Mazandaran Province
BA in Rural Development from Shahid 
Beheshti University

165 رادیـو تئــاتر 164 Radio  Theater

Sari  |  40´ |  ساریQazvin  |  40´ |  قزوین
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ساندی

سووشون

Sandie

Suvshun

نویسنده منصوره عسکری دشت بیاض

صدابردار حمید صفی زاده

افکتور احمد حسینی مقدم

مدیر تولید حامد بیجاری

تهیه کننده هانیه پیرامی

بازیگران فرشته بهمن زاده، هادی رحیمی

خالصــه مــنت ســال 1397، حادثــه ای تروریســتی در جلــوی آموزشــگاهی در 
شــهر کابــل رخ داد. در ایــن نمایــش دو دلــداده عاشــق، ناخواســته و بافریــب 

داعــش بعنــوان عامــل انتحــاری  کشــته می شــوند.

نویسنده آرش جمال الدینی )بر اساس رمان سووشون از سیمین دانشور(

دستیار پگاه ثانی بختیاری 

صدابردار سیدهادی حسینی

تهیه کننده سیده لیال ارساری

ارسار، لیـــال  ولـــی زاده،  شـــهرام  مرزبـــان،  اســـماعیل  فاتحـــی،  لیـــال   بازیگـــران 
 اشـــکان فرهـــادی، محمـــد جمالدینـــی، علـــی محمـــد حســـامفر، صمـــد فرهنـــگ،

علی بدیعی

خالصــه نمایــش قصــه سووشــون، داســتان عشــق یوســف و زری ســت در پــس 
حادثــه تلــخ اســتعمار در شــیراز قدیــم.

Playwright Mansoureh Askari Dasht Bayaz
Sound Recordist Hamid Safi Zadeh
Effect Ahmad Hosseini Moghadam
Production Manager Hamed Bijari
Producer Hanieh Pirami

Cast Fereshteh Bahmanzadeh, Hadi Rahimi

Synopsis In 2018, a terrorist incident took place in front of a school 
in Kabul. In this play, two lovers are killed, unintentionally and by 
the deception of ISIL, as a suicide bomber.

Director Hanieh Pirami
B. 1978, Zahedan
BSc in Electrical Engineering- Electronics
from University of Sistan & Baluchestan- 
Shahid Nikbakht Engineering College

Director Arash Jamal al-dini

B. 1978, Zahedan

MA in Philosophy from Shiraz University

کارگردان هانیه پیرامی
1357، زاهدان

کارشناسی مهندسی برق- الکرتونیک
دانشگاه رسارسی سیستان وبلوچستان

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

کارگردان  آرش جمال الدینی 

1357، زاهدان 

کارشناسی ارشد فلسفه / دانشگاه شیراز 

Playwright Arash Jamal al-dini 
(Based on the novel Suvshun by Simin Daneshvar)
Assistant Pegah Sani Bakhtiari
Sound Recordist Seyyed Hadi Hosseini
Producer Seyyedeh Leila Asrari

Cast Leila Fatehi, Esmail Marzban, Shahram Valizadeh, Leila Asrar, 
Ashkan Farhadi, Mohammad Jamal al-dini, Ali Mohammad Hesamfar, 
Samad Farhang, Ali Badiei

Synopsis The story of Suvshun is the love story of Yusuf and 
Zari behind the bitter incident of colonialism in old Shiraz.

ضیافت مرغان مهاجر

قاصد روزان ابری
Messenger of Cloudy Days

Feast of migratory birds

نویسنده حامد مقدم 

دستیار کارگردان مریم کریمی 

طراح پوسرت ستاره حامی

افکتور محمدرضا قبادی فر 

صدابردار علی حاجی نوروزی 

آهنگساز باتیس جاودان 

تهیه کننده زهرا بلدی 

بازیگــران  احمــد هاشــمی، فــرزاد دشــتی، محســن بهرامــی، ســتایش صحبتــی، 
نیلوفــر هوشــمند، نگیــن خامســی، رکســانا قهقــرایی

خالصــه نمایــش ســعید از اشــتباهات خــود بســیار پشــیمان اســت و درصــدد 
جــربان ایــن اشــتباهات اســت. امــا مریــم پــرده از رازی برمــی دارد کــه همــه چیــز 

را می توانــد تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد.

نویسنده  باقر رسوش

صدابردار فرزاد رشیفی

تهیه کننده سام اسحاقی 

بازیگران نازنین مهیمنی، احمدلشینی، مجتبی طباطبایی، شیرین سپهراد

بــا خانــواده خــود راهــی  بــرای آشــناکردن نامــزدش  خالصــه نمایــش فــؤاد 
آبــادان می شــود. در راه خــربی بــه او می دهنــد کــه بایــد بــه خانــواده برســاند؛ 

گفــنت خــرب ســخت اســت ...

Director Shirin Sepehrad

B. 1977, Tehran

MA in Arts Research from Payame nour 
University

Director Meysam Karimi
B. 1992, Isfahan
MA Student in Theater Directing 
of Islamic Azad University -Tehran Center 
Branch

کارگردان میثم کریمی 

1371، اصفهان 

دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

Playwright Hamed Moghadam
Assistant Director Maryam Karimi
Poster Designer Setareh Hami
Effect Mohammad Reza Ghobadifar
Sound Recordist Ali Haji Norouzi
Composer Zahra Baladi

Cast Ahmad Hashemi, Farzad Dashti, Mohsen Bahrami, 
Setayesh Sohbati, Niloufar Hooshmand, Negin Khamesi, 
Roxana Ghahgharaei

Synopsis Saeed is very sorry for his mistakes and is trying to 
make up for them. But Maryam reveals a secret that can affect 
everything.

Playwright Bagher Soroush
Sound Recordist Farzad Sharifi
Producer Sam Eshaghi

Cast Nazanin Moheimani, Ahmad Lashini, Mojtaba Tabatabai, 
Shirin Sepehrad

Synopsis Fouad goes to Abadan to introduce his fiancé to his 
family. On the way he is given the news that he must convey to 
the family; It is difficult to tell the news

کارگردان شیرین سپهراد

1356، تهران

کارشناسی ارشد پژوهش هرن/ دانشگاه پیام نور
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کمدی کافه

مافگه

نویسنده پیمان قریب پناه

دستیار کارگردان امیر رضازاده

افکتور نرگس موسی پور

تهیه کننده انسیه سمیع پور

بازیگران محسن زرآبادی پور، علی میالنی، نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، 
بهرام رسوری نژاد، نرگس موسی پور

خالصــه نمایــش ســه نفــر بــا یــک دعوتنامــه بــه یــک کافــه فراخوانــده می شــوند 
تــا بــا آن چیــزی کــه فکــرش را نمی کردنــد روبــرو شــوند. در ایــن میــان یــک 

ــاز می شــود. کمدیــن نیــز پایــش بــه ایــن ماجــرا ب

نویسنده زهرا اسماعیلی کرانی 

طراح پوسرت وبروشور علی توکلی

صدابردار رضا حیدری

افکتور عماد صدری نژاد 

نور بهاره غریبی

دستیار صحنه فاطمه علیخانی 

دستیار تهیه روح هللا علیخانی

تهیه کننده  زهرا اسماعیلی کرانی

بازیگران داریوش یوسف زاده، حسن مجیدی، الهه علیزاده، زهرا اسماعیلی

ده  کــه  قربســتانی  بــرده؛  پاییــن رو  آبــادی  قربســتان  ســیل  نمایــش  خالصــه 
قــراره  حــاال  می ســرپدند.  خــاک  بــه  اونجــا  مرده هاشــون رو  هــم  باالیی هــا 

... و  باشــه  امامــزاده  پشــت  جدیــد  قربســتان 

Playwright Peyman Gharib Panah
Assistant Director Amir Reza Zadeh
Effect Narges Mousapour
Producer Ensieh Samee`pour

Cast Mohsen Zar Abadipour, Ali Milani, Nazanin Moheimani, 
Shahin Najafzadeh, Bahram Sarvarinejad, Narges Mousapour

Synopsis Three people are invited to a cafe with an invitation 
to face what they did not think. Meanwhile, a comedian enters 
the story.

Director Peyman Gharib Panah
B. 1981, Tehran
BA in Theater Directing
from Art & Architecture Faculty

Mafe Gah

کارگردان پیمان قریب پناه

1360، تهران

کارشناسی کارگردانی نمایش

دانشگاه هرن و معماری

کارگردان زهرا اسماعیلی کرانی
1352، شهرکرد

کارشناسی مدیریت دولتی/ دانشگاه پیام نور
کارشناسی نمایش

 دانشگاه آزاد اسالمی- تهران مرکز

Comedy of a Café

Playwright Zahra Esmaeeli Korani
Poster & Brochure Designer Ali Tavakoli
Sound Recordist Reza Heidari
Effect Emad Sadri Nejad
Light Bahareh Gharibi
Scene Assistant Fatemeh Alikhani
Producer Assistant Rouhollah Alikhani
Producer Zahra Esmaeeli Korani

Cast Daryoush Yousefzadeh, Hasan Majidi, Elaheh Alizadeh, 
Zahra Esmaeeli

Synopsis The flood has engulfed the lower village cemetery; 
A cemetery where the people of the upper village also buried 
their dead. Now the new cemetery is supposed to be behind 
the Imamzadeh and...

Director Zahra Esmaeeli Korani
B. 1973, Shahrekord
BBA in Public Administration from Payam 
Noor University
BA in Theater from Islamic 
Azad University- Tehran Center Branch

معمای شام

یواش تر شلیک کن

نویسنده مجید حمزانلویی

افکتور پریزاد حمزانلویی

صدابردار احسان حسن پور

مدیر تولید آرش رضغامی

بازیگران طاهره شاددل، احسان کمالی، حکمت هللا شیردل، مینو حسینی، 
مجید حمزانلویی، مینا احمدی

شکاری  عقد  شب  باید  روستا  رسم  به  و  ندارد  هیچ  دالور  نمایش  خالصه 
وحشی پیشکش عروس کند. به شکار می رود و دلداده اش چشم انتظار و ...

نویسنده مصطفی جعفری خوزانی 

دستیار کارگردان فرشته امینی

مدیر صحنه علی عابین / آهنگساز محمد نادری

افکتور مسعود نصیریان  / مسئول نور مژده ابراهیمی

جلوه ویژه ارسالن امینی / صدابردار و دستیار تهیه علی جانثاری

ناظر تولید محمدعلی یاری 

تهیه کننده و تنظیم برای رادیو محمد رادمهر

گوینده تیرتاژ معین وصال

بازیگران زهرا هارونی، محمد رادمهر، امین شب انگیز

ــدار  ــه مهمان ــش در شــهر شــام قــرار عاشــقانه ای برپاســت. حوری خالصــه نمای
رشکــت هــوایی ســوریه بــا مســعود در اتــاق ســیگار فــرودگاه قــراری دارنــد. قــرار 

دو بی قــرار و معمــایی کــه ...

Director Mohammad Radmehr
B. 1986, Isfahan
Performing & Narrating 
Culture and Arts University

Director Majid Hamzanloui
B. 1973, Bojnurd
BA in Architecture
Islamic Azad University of Bojnurd

کارگردان مجید حمزانلویی

1352، بجنورد

کارشناسی معماری / دانشگاه آزاد بجنورد

کارگردان محمد رادمهر

1365، اصفهان

مجری گری و گویندگی

دانشگاه فرهنگ وهرن

Playwright Mostafa Jafari Jozani
Assistant Director Fereshteh Amini
Stage Manager Ali Abin \ Composer Mohammad Naderi
Effect Masoud Nasirian \ Responsible for Light Mozhdeh 
Ebrahimi
Special Effects Arsalan Amini
Sound Recordist & Producer Assistant Ali Jannesari
Production Supervisor Mohammad Ali Yari
Producer & Tuning for the radio Mohammad Radmehr
Title announcer Moin Vesal

Cast Zahra Harouni, Mohammad Radmehr, Amin Shabangiz

Synopsis There is a romantic date in the city of Sham. Syrian 
Airlines hostess Hourieh is with Masoud in the airport smoking 
room. Two restless and enigmatic...

Shoot Slower

Playwright Majid Hamzanloui
Effect Parizad Hamzanloui
Sound Recordist Ehsan Hasanpour
Production Manager Arash Zarghami

Cast Tahereh Shad Del, Ehsan Kamali, Hekmatollah Shirdel, 
Minoo Hoseini, Majid Hamzanloui, Mina Ahmadi 

Synopsis The hero has nothing and according to the village 
tradition, he has to offer a wild hunt on the night of his wedding. 
He goes hunting and his lover is waiting and...

Dinner riddle

Tehran  |  45´ |  تهرانIsfahan  |  45´ |  اصفهان

Shahrekord  |  35´ |  شهرکرد

Bojnurd  |  35´ |  بجنورد
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مسابقه
نمایشنامه نویسی

)نامزدها(
اسپوتنیک نوای یک تنهایی

استخوان در گلو

ایاز شیش آبجی

شطحیات اشباح

مدیرتانه ای

هیچ و پوچ

Playwriting
Competition 
(Candidates)

7



هیأت داوران

جمشید خانیان
134۰، آبادان

یشنامه نویس منتقد و پژوهشگر ادبی داستان نویس، نما

یشــی، نقــد  ز 4۰ عنــوان کتــاب در حــوزه ادبیات داســتانی، نما نویســنده بیــش ا
و پژوهــش هــرنی

ســینمایی،  و  یشــی  نما داســتانی،  داور جشــنواره های  و  کارشــناس  مــدرس، 
جملــه  از  بین املللــی  و  ملــی  یزه هــای  جا و  فســتیوال ها  یــده  برگز و  نامــزد 

... و  ــخ  کتابخانــه مونی

روزبه حسینی 
1357، تهران

کارشناسی حقوق قضایی 

دانشگاه تهران

هــرن اموختــه ی کارگاه هــای دکــرت »رضــا براهنــی« و »بهــرام بیضــایی«، شــاعر، 
ح، دراماتــورژ، کارگــردان و مــدرس تئاتــر در شــاخه های  یشــنامه نویس، طــرا نما
مختلــف، موســس و رسپرســت گــروه فیلــم و تئاتــر »َو ناگهــان« انتشــار بیســت 

و چنــد عنــوان کتــاب در حــوزه ی هــرن و ادبیــات و ...

یان سیمین امیر
1343، شیراز

کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

یبا ز دانشگاه هرن و دانشکده هرنهای 

یو ام  دکرتای ادبیات نمایشی- دانشگاه 

نویســنده، کارگــردان، مرتجــم، پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه، آغــاز تجربیــات 
یشــنامه همچــون ســه گانــه میــرتاس،  هــرنی از ســال 1365، تالیــف 27 نما
یه ی پنهــان، اســتقالل  و گربــه پــری، خــب چــی می خــوای، ســا کهربــا، مــن 

زبــان انگلیســی ترجمــه شــده اند.  بــه  پشــت پــرده  و ... کــه اکــر آن هــا 

Jamshid Khanian
B. 1961, Abadan
Story Writer, Playwright, Critic & Literary Researcher

Author of more than 40 books in the field of fiction, drama, 
criticism and art research.
Lecturer, expert and judge of fiction, drama and film festivals; 
Nominated and selected by festivals and national and 
international awards, including the Munich Library and...

Simin Amirian
B. 1964, Shiraz
BA & MA in Dramatic Literature
from Tehran University of Art & Collage of Fine Arts
PhD in Dramatic Literature
from UM university

Writer, director, translator, researcher and university lecturer, 
beginning of artistic experiences since 1986, Compilation of 
27 plays such as the trilogy of Mitras, Amber, Me and the Fairy 
Cat, So What Do You Want, Hidden Shadow, Independence 
Behind the Scenes, etc., most of which have been translated 
into English.

Rouzbeh Hosseini
B. 1978, Tehran
LLB in Laws
from Tehran University

Learned art in the workshops of Dr. "Reza Baraheni" & "Bahram 
Beizaei", Poet, playwright, designer, dramaturge, director and 
theater teacher in various fields; Founder and head of the film 
and theater group "And suddenly" Publishing twenty titles of 
books in the field of art & literature and ...

Jury Board 

173 مسابقه نمایشنامه نویسی 172 Playwriting Competition



اسپوتنیک نوای یک تنهایی
نویسنده

کیوان فهیمی / 1357، مهاباد

 کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، دانشگاه تربیت مدرس

خالصه نمایشنامه

نــام  بــا   در مهرمــاه ســال ١٣٣6 ش)١٩5٧م(، اتحــاد جماهیــر شــوروی نخســتین ماهــواره فضــایی جهــان، 
اســپوتنیک را در مــدار زمیــن قــرار داد. ایــن اولیــن اقــدام بــرش بــرای حضــور در فضــا بــود. پیام هــای رادیــویی کــه 
ــور هــم قابــل دریافــت  ــه زمیــن ارســال می کــرد در ایســتگاه های آمات اســپوتنیک در قالــب "بیب بیــب" متوالــی ب
ــو تهــران ... ــن ســال )١٣٣6( رادی ــود. همزمــان در ای ب

استخواِن در گلو
 نویسنده مهرداد بقائی / 1361، تهران 

پیش دانشگاهی هرن- رشته فلسفه دانشگاه پیام نور- انرصاف از تحصیل

خالصه نمایشنامه

زن و شــوهر جوانــی کــه بــا یــک بحــران شــدید زناشــویی دســت و پنجــه نــرم می کننــد، بعــد از یــک دعــوای ســخت 
و ســنگین ناچــار می شــوند بــرای حــل ایــن مســئله از زوج دیگــری کــه دوســت خانوادگــی آن هــا و بــه ایــن بحــران 
مربــوط هســتند کمــک بگیرنــد امــا ورود ایــن زوج بــه ماجــرا باعــث برمــال شــدن وقایعــی تلخ تــر می شــود کــه ایــن 

زن و شــوهر را در بحرانــی بزرگ تــر و در حــد یــک فاجعــه گرفتــار می کنــد.  

ایاز شیش آبجی
نویسنده

بهنام رسلک / 1366، تهران

کاردانی بازیگری، دانشگاه علمی کاربردی 

خالصه نمایشنامه

یــک بــرادر بــه همــراه پنــج خواهــر در پاییــن شــهر در رشایــط ســخت زندگــی می کننــد. پــدر خانــواده 20 ســال 
قبــل آنهــا را تــرک کــرده و مــادر خانــواده چندســالی اســت کــه فــوت کرده اســت. یــک تمــاس تلفنــی همــه آنهــا 
را شــوکه می کنــد!

Bone in the Throat
Playwright Mehrdad Baghaei
B.1982, Tehran
Pre-University Degree in Art -Philosophy of Payam Noor University -College Dropout

Synopsis  A  young couple  struggling  with  a  severe  marital  crisis  ,after  a  hard  fight  ,are 
forced to seek help from another couple who are their family friend and are also involved 
in  the crisis  .But  the couple’s involvement  in  the affair  reveals  more bitter  events  that 
plunge the couple into a bigger crisis and a catastrophe.

Ayaz has 6 sisters
Playwright Behnam Sarlak
B.1987,Tehran  
AA in Acting from University of Applied Sciences

Synopsis A brother and five sisters live in difficult conditions in the lower part of the city .The 
family’s father left them 20 years ago ,and their mother has been dead for many years. 
One phone call shocks them all!

Sputnik, the Sound of a Loneliness

Playwright Keivan Fahimi
B. 1978, Mahabad
MA in Theater Directing from Tarbiat Modares University

Synopsis In October 1957, the Soviet Union launched the world's first space satellite, 
Sputnik, into orbit. This was the first human attempt to appear in space. The radio 
messages that Sputnik sent to Earth in the form of "Bib Bib" consecutively could also be 
received on amateur stations. Simultaneously this year (1957) Radio Tehran...

Ecstasy of Ghosts

Playwright Saeed Reza Khoshshans
B. 1986, Shiraz

PhD in Philosophy of Art
from Science and Research University

Synopsis Ecstasy of Ghosts, is a narrator between sleep and wakefulness, from the days 
when Amir and Somayeh seem to have decided to eliminate their old landlord Khosro in 

the midst of dementia.

شطحیات اشباح
نویسنده

 سعیدرضا خوش شانس / 1365، شیراز

دکرتی فلسفه هرن، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

خالصه نمایشنامه

شــطحیات اشــباح، روایتی ســت میــان خــواب و بیــداری، از روزهــایی کــه انــگار امیــر و ســمیه تصمیــم  گرفتــه باشــند، 
خــرسو صاحب خانــه پیرشــان را در میانــه زوال عقــل از میــان بردارنــد.  

مدیترانه ای
نویسنده

پیام الریان / 1360، اهواز

کارشناسی ارشد، دانشکده هرنهای زیبا دانشگاه تهران

خالصه نمایشنامه 

دو روایت برعکس از زندگی دو شخص که در مقطعی از زندگی به هم برخورد می کنند.

هیچ و پوچ
نویسنده

سهیل ملکی، 1358، تهران

دانشگاه آزاد جنوب، کارشناسی کامپیوتر- نرم افزار

خالصه نمایشنامه

داللــت بــر زندگــی زن و مــردی غســال در اواخــر دوره ی قاجــار می کنــد کــه در روزگار جوانــی، فرزنــد خــود را 
در اثــر فقــر و  نــداری فروخته انــد؛ ولــی بعــد از ســال ها فرزندشــان کــه بــزرگ شــده آنهــا را پیــدا می کنــد و بــه 

نزدشــان می آیــد و ...

Mediterranean
Playwright Payam Larian

B. 1981, Ahvaz
Master from Tehran University ,Collage of Fine Arts

Synopsis Two opposite narratives of the lives of two people who collide at some point in 
their lives.

Nothing
Playwright Soheil Maleki

B.1979 ,Tehran
BSc in Computer -Hardware from Islamic Azad University -South Tehran Branch

Synopsis The life story of a man and a woman who bathe the dead is told in the late Qajar 
period who ,in their youth ,sold their children out of poverty ;But after years ,their child, 

who has grown up ,finds them and comes to them and... 

175 مسابقه نمایشنامه نویسی 174 Playwriting Competition



ح پوسرت قباد شیوا ح پوسرت مهدی دواییDesign by Ghobad Shivaطرا طرا Design by Mehdi Davaei
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8Theater Poster
Competition
(Candidates)

 مسابقه
پوستر تئاتر

)نامزد ها(



قباد شیوا 
131۹، همدان

ز دانشگاه Pratt  شهر  نیویورک رتباطی ا فارغ التحصیل در رشته علوم ا

در  یــت  گرافیســت، مدیــر هــرنی، طــراح محیطــی، دوره مدیر و  ح  طــرا
یــران در ســال 135۰، فارغ التحصیــل در رشــته  یــت صنعتــی ا ســازمان مدیر
یبــا دانشــگاه تهــران در ســال 1345، تأســیس  ز دانشــکده هرنهــای ز نقاشــی ا

ــران در ســال 1347 و ... ی ــون ملــی ا ی ــو و تلوز ی راد بخــش گرافیــک در 

فرزاد ادیبی
1346، سنقر

کارشناسی گرافیک، دانشگاه تهران

یک هرنی)دکرتی( گواهینامه  درجه 

ج از كشــور  یشــگاه جمعــی و انفــرادی در داخــل و خــار حضــور در 160 نما
یــس در دانشــگاه تهران، دانشــگاه هرن،  یــز متعــدد، تدر رشکــت و کســب جوا
دانشــگاه آزاد واحــد امــارات، دانشــگاه ســوره، دانشــگاه علم وفرهنــگ و... 

تالیــف ۲0 مقالــه و ۵ کتــاب دربــاره  گرافیــک و ...

امیر اسمی
تهران 

ح گرافیک، ویژوال آرتیست و مدیر هرنی طرا

 Art MBA دانش آموخته ی

یــران )IGDS(، عضــو افتخــاری  عضــو انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ا
Nowadays Theatre  کانــادا، عضــو موســس و رئیــس انجمــن طراحــان 
پوســرت  بخــش  متعــدد  دوره هــای  داوران  هیــأت  عضــو  تئاتــر،  پوســرت 

و ... بین املللــی تئاتــر فجــر  جشــنواره  

Amir Esmi
Tehran
Graphic designer, visual artist and art director
Learned knowledge in Art MBA

Member of Iranian Graphic Designers Association (IGDS), 
Honorary Member of Nowadays Theater Canada, Founding 
member and chairman of the Association of Theater Poster 
Designers, Member of the jury of several courses in the poster 
section of the FADJR International Theater Festival and...

Ghobad Shiva
B. 1940, Hamedan
Graduated in Communication Science (MS) from Pratt 
University in New York

Designer and graphic designer, art director, environmental 
designer, management course in Iran Industrial Management 
Organization in 1971, Graduated in painting from the Collage 
of Fine Arts, Tehran University in 1966, Establishment of the 
graphics department in the National Radio and Television of 
Iran in 1968 and...

Farzad Adibi
B. 1967, Sonqor
BA in Graphics from Tehran University
First Artistic Degree (PhD)

Attending 160 group and individual exhibitions inside 
and outside the country and winning numerous awards, 
teaching at Tehran University, University of Arts, Islamic 
Azad University of Emirates, Soore University, University of 
Science and Culture and… Author of 20 articles and 5 books 
on graphics and ...

هیأت داوران

Jury Board 

181 مسابقه پوستر تئاتر180 Theater Poster Competition



یان / فرهنگرسای کومش سمنان / شهریور 1400 محمد افشار /  نمایش 3 تیز / کارگردان: نازنین زهرا حسینی افضل / تماشاخانه دیوار چهارم / بهمن ماه 1399 ر   /نمایش خیابانی ضیافت / کارگردان: علی نوروز میثم نامدا
Mohammad Afshar /  "Battle" Play (3Sharp Objects) / Director: Zahra Hosseini Afzal / Tamashakhane Divare Chaharom / February 2021Meysam Namdar / "The Feast" Street Theater / "Komesh" Cultural Center, Semnan / September 2021

183 مسابقه پوستر تئاتر182 Theater Poster Competition



ره تئاتر استان خوزستان / آذر ماه 1400 مهدی دوایی  /  نمایش مانسرت / کارگردان: کوروش شاهونه / پردیس تئاتر شهرزاد / آذر 1400  رسول حق جو / پوسرت سی و سومین جشنوا
Mehdi Davaei /  "Monster" Play / Director: Kourosh Shahouneh / Shahrzad Theater / December 2021Rasoul Haghjoo / Poster of the 33rd Khuzestan Theater Festival / December 2021

185 مسابقه پوستر تئاتر184 Theater Poster Competition



9
Theater
Poster
Competition
(Candidates)

 مسابقه
عکس تئاتر

)نامزدها(



هیأت داوران

محمود کالری
متولد 133۰، تهران 

ر و کارگردان  عکاس، فیلمربدا

بــه عکاســی عالقمنــد شــد و پــس از دوره دبیرســتان  کالری در نوجوانــی 
یشــگاه  یــران عکاســی می کــرد. او اولیــن نما بــرای نرشیــات مختلــف در ا
بــا  ر  یــدا بــا عنــوان "د تــاالر عبیــد دانشــگاه تهــران  را در  یــش  از عکس ها

بــر پــا کــرد. آدم هــای اطرافمــان" درســال 1356 

Mahmoud Kalari
B. 1951, Tehran 

Photographer, Cameraman & Director

Kalari became interested in photography as a teenager and 
after high school, he photographed for various magazines in 
Iran. He set up his first exhibition of his photographs in the 
Obeid Hall of the University of Tehran, entitled "Meeting the 
People Around Us" in 1977.

Seifollah Samadian
B. 1953, Urmia

English Language and Literature \ First Artistic Degree 

Beginning of photography in 1968, beginning of documentary 
filmmaking in 1978, managing director and editor in Chief of 
Image Magazine (specialized journal of visual arts) from 1991 
until now, Secretary of Picture of the Year and Secretary of 
Picture Film Festival since 2003, member of the Founding 
Board and board of directors of the Iranian Photographers 
Association and...

Abbas Kosari
B. 1969

Diploma in Science

Beginning of press activity with Tehran Times newspaper 
1994; Secretary of Shargh newspaper photo section from the 
beginning until now; Attending a group exhibition of Middle 
Eastern artists at the Victoria-Albert Museum in London 
entitled Light from the Middle East 2012 and...

سیف اله صمدیان
1332، ارومیه

یک هرنی زبان و ادبیات انگلیسی / دارای مدرک درجه 

ــر مســئول و  رشوع عکاســی 1347، رشوع فیلمســازی مســتند 1357، مدی
رسدبیــر مجلــه تصویــر )نرشیــه تخصصــی هرنهــای تصویــری( از ســال 137۰ 
تــا کنــون، دبیــر جشــن تصویــر ســال و جشــنواره فیلــم تصویــر از ســال 1382، 

یــران و ... عضــو هیــأت موســس و مدیــره انجمــن عکاســان ا

عباس کوثری
1348

دیپلم علوم تجربی

بخــش  یمــز 1373، دبیــر  روزنامــه تهــران تا بــا  آغــاز فعالیــت مطبوعاتــی 
گروهــی  یشــگاه  نما در  حضــور  تاکنــون،  ز  آغــا ز  ا رشق  روزنامــه  عکــس 
ــوری از  ــا عنــوان ن ب ــا- آلــربت لنــدن  ی ــه در مــوزه ویکتور هرنمنــدان خاورمیان

... و   2۰12 خاورمیانــه 

Jury Board 

189 مسابقه عکس تئاتر188 Theater Photo Competition



بان 1400 یار دبیری / نمایش سهیل / کارگردان: مرتضی فروزان فر / پردیس تئاتر شهرزاد / مهر و آ شهر

محمد تقوی  / نمایش آنتیگونه، آخرین سامورایی/ کارگردان: امین رضایی اردانی / پردیس تئاتر مستقل مشهد / آذر 1400

یا گلستانی / پردیس سپند / خرداد و تیر 1400 یباست / کارگردان: پور ز ج  / نمایش او  شیوا رسا

ر / تاالر فرهنگ برازجان / آذر 1399 اردالن آشناگر  / نمایش آشویتس خصوصی لیدی مکبث / کارگردان: قاسم تنگسیرنژاد، مهسا رهسپا

Shahriyar Dabiri /  "Soheil" Play, Director: Morteza Forouzanfar / Shahrzad Theater / October & November 2021

Mohammad Taghavi /  "Antigone, The Last Samurai  "Play / Director: Amin Rezaei Ardani / Pardis Theater Mostaghel of Mashhad / December 2021

Shiva Seraj /  "She's Beautiful" Play / Director: Pouria Golestani /  "Sepand" Theater / June & July 2021

Ardalan Ashnagar /  "Private Auschwitz of Lady Macbeth" Play / Director: Ghasem Tangesir Nejad, Mahsa Rahsepar / Borazjan "Culture" Hall / December 2020

191 مسابقه عکس تئاتر190 Theater Photo Competition



زارع نژاد / تماشاخانه ملک / بهمن و اسفند 1399 ر / کارگردان: مهدیس  یدا مریم رحمانی  /  نمایش رسا

ینا مهرآذر / تاالر هرن اصفهان / اسفند 1399 باریدن می گیرد / کارگردان: فر یت  باران استخوان ها سالله رویدشتی  / نمایش آنگاه که 
Solaleh Rooydashti / "When the Rain of Your Bones Fall" Play / Director: Farina Mehrazar / Isfahan "Art" Hall / March 2021

Maryam Rahmani /  "Caretaker" Play / Director: Mahdis Zare Nejad /  "Malek" Theater / February & March 2021

193 مسابقه عکس تئاتر192 Theater Photo Competition



10Researchپژوهش



The research section of the 40th FADJR International 
Theater Festival examines the "festival" itself. This year, 
the event enters its fortieth year, which is one of the 
most prestigious art events, not on a national scale 
but on a regional scale, in terms of size, antiquity, 
volume of participation of artists and audiences, as 
well as the variety of works presented. Therefore, this 
year, the following three axes have been collected and 
presented for the festival research.

1- Organizing an exhibition of documents of forty periods of 
Fajr Theater Festival

The exhibition of documents of forty periods of FADJR Theater 
Festival has been collecting and presenting the initial data for 
studying this event in a real way from the February 4 to 8, 2022 
in the House of Iranian Artists and virtually in Iranian Theater 
TV. In these two exhibitions, about 3000 documents, including 
posters of different periods of the festival, festival program 
schedule, photo of the performances in the festival, posters of 
the performances in the festival, cut-out images of the press, as 
well as photos and videos of events related to the festival, such 
as; Opening, closing, meetings, seminars, workshops, etc. are 
available to interested parties and researchers.

2-  FADJR Theater Festival Oral History Project: First Phase

In the oral history project of FADJR Theater Festival, teachers, 
members of the executive staff of different periods, members 
of the selection and judging boards, informants and artists 
participating in the festival were invited to share their experiences 
in organizing and participating in this event. Recorded videos 
from the oral history of this event are provided through the 
"Iranian Theater TV" system.

تئاتــر فجــر خــوِد  بین املللــی  پژوهــش چهلمیــن جشــنواره  بخــش 
کــه  رویــدادی  می دهــد.  قــرار  مطالعــه  موضــوع  را  »جشــنواره« 
امســال درحالــی پــا بــه میــان ســالی می گــذارد کــه از نظــر وســعت، 
ــار  ــوع آث ــز تن ــان و نی ــدان و مخاطب قدمــت، حجــم مشــارکت هرنمن
ارائــه شــده، یکــی از معتربتریــن رویدادهــای هــرنی نــه در مقیــاس 
رو  ایــن  از  شــمار می آیــد.  بــه  منطقــه ای  مقیــاس  در  بلکــه  ملــی 
امســال در ســه محــور زیــر بــه جمــع آوری و ارائــه داده هــای اولیــه 

پرداختــه شده اســت. پژوهــش جشــنواره  بــرای 
 

بخش پژوهش
Research section

گستره  از  گزارشی به روز و قاعده مند  کمبریج،  انتشارات  تئاتر  راهنمای جشنواره های بین المللی 
جهانی و تأثیر »جشنواره شدگِی« فرهنگ ارائه می کند. این کتاب روش شناسی های جدیدی را برای 
مطالعۀ شبکه جهانی تولید تئاتر با استفاده از علوم انسانی دیجیتال معرفی می کند و با بررسی 
جشنواره هایی در آفریقا، آسیا، استرالیا، جهان عرب، جهان فرانسوی زبان ها، اروپا، آمریکای شمالی 
گفتگو و تبادل میان فرهنگی تحلیل می کند. تین، فستیوال ها را به عنوان مکان های  آمریکای ال  و 
کانادا است. او ویراستار  از انجمن پژوهش های تئاتر  ریک نُوولز برندۀ جایزه یک عمر دستاورد 
کانادا و همچنین نویسنده و ویراستار تحسین شدۀ  ، مدرن دراما و بررسی تئاتر  سابِق مجله تئاتر

کتاب دربارۀ نمایش و تئاتر است. بیست عنوان 

THE CAMBRIDGE COMPANION TO INTERNATIONAL THEATRE FESTIVALS
EDITED BY RIC KNOWLES / TRANSLATED BY HOSEIN OROUMIYEHCHIHA
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THE CAMBRIDGE COMPANION TO INTERNATIONAL THEATRE FESTIVALS

THE EXHIBIT OF 40 YEARS OF FADJR THEATER FESTIVAL DOCUMENTS
 نمایشگاه اسناد   چهل دوره جشنواره تئاتر فجر 

 تاریخ شفاهی جشنواره تئاتر فجر 
THE FADJR THEATER FESTIVAL ORAL HISTORY

»فاز اول«

1- برپایی نمایشگاه اسناد چهل دوره جشنواره تئاتر فجر

از  حقیقــی  صــورت  بــه  فجــر  تئاتــر  جشــنواره  دوره  چهــل  اســناد  نمایشــگاه 
ــه صــورت  ــران و ب ــه هرنمنــدان ای ــا نوزدهــم بهمــن مــاه 1400 در خان پانزدهــم ت
مجــازی در تلویزیــون تئاتــر ایــران بــه جمــع آوری و ارائــه ی داده هــای اولیــه بــرای 
مطالعــه ایــن رویــداد پرداخته اســت. در ایــن دو نمایشــگاه در حــدود 3000 ســند 
اعــم از پوســرتهای ادوار مختلــف جشــنواره ، جــدول برنامه هــای جشــنواره، 
در  حــارض  نمایش هــای  پوســرت  جشــنواره،  در  حــارض  نمایش هــای  عکــس  
ــه  ــوط ب ــم رویدادهــای مرب ــز عکــس و فیل ــد و نی ــده جرای ــر بری جشــنواره، تصوی
جشــنواره نظیــر؛ افتتاحیه هــا، اختتامیه هــا، نشســت  ها، ســمینارها، کارگاه هــای 

2- پروژه تاریخ شفاهی جشنواره تئاتر فجر: فاز نخستآموزشــی و... در دســرتس عالقه منــدان و پژوهشــگران قــرار گرفته اســت.

ســتاد  اعضــای  دبیــران،  از  فجــر،  تئاتــر  جشــنواره  شــفاهی  تاریــخ  پــروژه  در 
ــز  اجــرایی ادوار مختلــف، اعضــای هیأت هــای انتخــاب و داوری، مطلعــان و نی
هرنمنــدان رشکت کننــده در جشــنواره دعــوت بــه عمــل آمــد تــا تجربیــات خــود 
در برپــایی و رشکــت در ایــن رویــداد را بیــان کننــد. ویدئوهــای ضبــط شــده از تاریــخ 
شــفاهی ایــن رویــداد از طریــق ســامانه »تلویزیــون تئاتــر ایــران« ارائــه شده اســت.

تئاتــر: مجموعــه  بین املللــی  کتــاب »راهنمــای جشــنواره های  3- چــاپ 
مقــاالت دانشــگاه کمربیــج«

ــل عــدم مطالعــه ی  ــا چارچــوب نظــری همــواره یکــی از دالی فقــدان آشــنایی ب
چــه  دارد؟  کارکــردی  چــه  اینکــه جشــنواره ماهیتــا چیســت؟  پدیده هاســت. 
نســبتی بــا شــهر و شــهروند دارد؟ بــه عنــوان بــازار چگونــه فهــم می شــود؟ در 
فرهنــگ عمومــی چــه نقشــی ایفــا می کنــد؟ تجربیــات دیگــر کشــورها اعــم از 
و  آســیای رشقــی  عرب زبــان،  آفریقــایی،  التیــن،  آمریــکای  اروپــایی،  کشــورهایی 
آمریــکای شــمالی در برگــزاری جشــنواره های مربــوط بــه هرنهــای نمایشــی 
و اجرایی شــان چیســت همگــی مــواردی هســتند کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا 
پرداختــه شده اســت. ایــن کتــاب انتشــار دانشــگاه کمربیــج در ســال 2020 اســت 
و یکــی از متاخرتریــن مطالعــات در حــوزه ی جشــنواره های بین املللــی تئاتــر بــه 
شــمار می آیــد. کتابــی کــه در آن 15 پژوهشــگر رسشــناس تئاتــر و مطالعــات اجــرا 

ارائــه کرده انــد.  را  مقاله شــان 

3- Publication of the book "Guide to International Theater 
Festivals: Proceedings of the University of Cambridge"

Lack of familiarity with the theoretical framework is always one 
of the reasons for not studying the phenomena. What is the 
Festival of Nature? What does it do? What is the relationship 
between the city and the citizen? How is it understood as a 
market? What role does it play in public culture? The experiences 
of other countries, including European, Latin American, African, 
Arabic-speaking, East Asian, and North American, in holding 
festivals related to their performing and performing arts are all 
covered in this book.  Published by the University of Cambridge 
in 2020, this book is one of the most recent studies in the field 
of international theater festivals. A book in which 15 prominent 
theatrical and performance studies researchers have presented 
their papers.
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شیوه دریافت و انتخاب آثار در چهلمین جشنواره بین املللی تئاتر فجر

در چهلمیــن دوره ی جشــنواره بین املللــی تئاتــر فجــر بــه واســطه ظرفیــت »تلویزیون 
تئاتــر ایــران« ایــن امــکان فراهــم آمــد تــا شــیوه دریافــت و انتخــاب آثــار تغییــر یابــد. در 
ــرای  ــدون انجــام فرایندهــای مرســوم ب ــان رشکــت در جشــنواره ب ــن دوره متقاضی ای
تهیــه  و ارســال لــوح فــرشده آثــار خــود بــه دبیرخانــه ، لینــک دانلــود آثارشــان را در اختیــار 
دبیرخانــه قــرار دادنــد تــا دبیرخانــه پــس از دانلــود، فیلم هــای ارســالی را در اختیــار 
تلویزیــون تئاتــر ایــران قــرار دهــد. در ایــن مرحلــه بــا بارگــذاری آثــار در ســامانه و ایجــاد 
صفحــه بــرای هــر اثــر بــه همــراه پوســرت، بروشــور، عکــس و خالصــه نمایــش ارائــه 
شــده از ســوی متقاضــی، اقــدام بــه ایجــاد دسرتســی خصوصــی بــرای اعضــای هیئــت 
انتخــاب نمــود تــا امــکان ارزیابــی آثــار را فراهــم آورد. ایــن شــیوه ســبب گســرتده تر 
شــدن اعضــای هیئــت انتخــاب گردیــد و پراکندگــی آنهــا را نیــز در مقیــاس تمــام 
کشــور قــرار داد. بــا اســتفاده از ایــن شــیوه در مجمــوع 3۲ عضــو هیئــت انتخــاب در 
ــی  ــه ای )رقابت ــار صحن ــرای انتخــاب آث ــر ب بخش هــای گوناگــون جشــنواره )1۵ نف
وغیررقابتــی(، 7 نفــر بــرای انتخــاب آثــار بخــش نمایش هــای خیابانــی، 7 نفــر بــرای 
ــار  ــرای انتخــاب آث ــر اســتان ها و 3 نفــر ب ــار برگزیــده جشــنواره های تئات انتخــاب آث
بخــش دیگرگونه هــای اجــرایی( پــس از مشــاهده آثــار مربــوط بــه بخش هــای خــود، 

نمایش هــا را بــه رشح زیــر مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. 

1- هرعضــو محــرتم هیئــت انتخــاب پــس از تماشــای کامــل هرنمایــش، بــه فــرم 
ارزیابــی آن نمایــش در ســامانه دسرتســی پیــدا می کــرد کــه در ایــن فــرم می بایســت 
در بــازه عــددی 1 تــا 20 بــه نمایشــی کــه مشــاهده کرده اســت امتیــازی اختصــاص 
ــده اســت را ترشیــح می کــرد.   مــی داد و ســپس نظــر خــود پیرامــون نمایشــی کــه دی

2- پــس از تماشــای همــه نمایش هــا و ثبــت ارزیابــی بــرای تمامــی آثــار، دسرتســی بــه 
فــرم دوم بــرای عضــو محــرتم هیئــت انتخــاب آزاد گردیــد کــه طــی آن می بایســت 
نمایش هــای مــورد اولویــت خــود بــا توجــه بــه تعــداد تعییــن شــده از ســوی ســتاد را 

ــرای حضــور در جشــنواره اعــالم می کــرد.  ب

تعییــن  فرآینــد  انتخــاب،  هیئــت  اعضــای  توســط  فــوق  مراحــل  انجــام  از  پــس 
اولویت هــای اعضــای  امتیــاز و  بــا  بــه جشــنواره متناســب  یافتــه  راه  نمایش هــای 

شــد.  انجــام  انتخــاب  هیئــت 

The method of receiving and selecting works in the 40th FADJR 
International Theater Festival

In the 40th edition of the FADJR International Theater Festival, due 
to the capacity of "Iranian Theater Television", it became possible to 
change the way of receiving and selecting works. During this period, 
the applicants for participation in the festival, without performing 
the usual processes for preparing and sending the CD of their works 
to the secretariat, provided the secretariat with the download link of 
their works so that the secretariat would provide the submitted films 
to Iran Theater TV. At this stage, by uploading the works in the system 
and creating a page for each work along with posters, brochures, 
photos and abstracts provided by the applicant & created private 
access for the board members to enable the evaluation of the 
works. This method made the members of the selection board wider 
and spread them all over the country. Using this method, a total 
of 32 members of the selection committee in different sections of 
the festival (15 people to select stage works (Competitive and Non-
competitive), 7 people to select works of Street Works, 7 people to 
select selected works of Provincial Theater Festivals and 3 people to 
select The works of Alternatives Performing Section, after observing 
the works related to their sections, evaluated the plays as follows.

1-Each member of the selection committee, after watching each 
show in full, had access to the evaluation form of that show in the 
system, in which he had to give points to the show he observed in 
the numerical range from 1 to 20  and then explained his opinion.

2-After watching all the plays and registering the evaluation for all 
the works, access to the second form was free for the member of the 
selection committee, during which he had to announce his favorite 
plays according to the number determined by the headquarters to 
attend the festival.

After performing the above steps by the members of the selection 
committee, the process of determining the plays selected for the 
festival was done in accordance with the points and priorities of the 
members of the selection committee.
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جدول اجرای نمایش های صحنه ای

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی

20       17                              20                       18:30 '             20:30'     17                          19    17:30'               19:30'     17                       2016                            19    17                           20     18                          20:30'16:30'                     1918

یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  
70'  

             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی

20       17                              20                       18:30 '             20:30'     17                          19    17:30'               19:30'     17                       2016                            19    17                           20     18                          20:30'16:30'                     1918

یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  

70'  
             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی

20       17                              20                       18:30 '             20:30'     17                          19    17:30'               19:30'     17                       2016                            19    17                           20     18                          20:30'16:30'                     1918

یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  

70'  
             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی
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یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  

70'  
             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی

20       17                              20                       18:30 '             20:30'     17                          19    17:30'               19:30'     17                       2016                            19    17                           20     18                          20:30'16:30'                     1918

یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  

70'  
             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار

- 

مکان 

                     ساعت

زمان        

تاالر وحدت
مجموعه تئاترشهر

تئاتر مولویتماشاخانه سنگلج
تماشاخانه ایرانشهر

برج آزادیتاالر حافظ
تاالر استاد سمندریانتاالر دکتر ناظرزاده کرمانی)تاالر اصلی(تاالر قشقاییتاالر سایهتاالر چهارسوتاالر اصلی

20       17                              20                       18:30 '             20:30'     17                          19    17:30'               19:30'     17                       2016                            19    17                           20     18                          20:30'16:30'                     1918

یکشنبه 
1400/11/17

بروخا
ن وک:

رضا پور تراب زاده رودسری
گرگان             '120      

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 
  تهران              '165

احتماالت
اجرای اول ساعت 15

اجرای دوم ساعت'19:30
ن و ک: علی شمس

          تهران                   '100

رز آبی

ن: طهورا احمدی

ک: احمد ارجمندی

           تهران                 '45
 


الوستوری
ن و ک: 

زری اماد

          تهران                '55


داستان زال
براساس شاهنامه فردوسی

ک: النا پانایوتووا
         بلغارستان            '70

پروژه عکس العمل
یک اجرا ساعت 14

گروه عکس العمل ن: 

سرپرست پروژه: یوسف باپیری
          تهران                '120

استرالیا
ن: پیام الریان

ک: سیدمحمدهادی هاشم زاده

                        شیراز                     '65

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

           تهران            '80


دوشنبه 
1400/11/18

بانوی محبوب من
یک اجرا)ساعت17(

ن: آلن جی لرنر

گالب آدینه ک: 

 تهران                  '165

آسانسور نداره 
ن: سباستین تیری

ک: لبخند بدیعی
              تهران                 '60

مصریه
ن: الدن قناد

کبر آیین  ک: ا

        یاسوج                    '45
 


بعضی  هارو باید دورادور 
دوست داشت

ن و ک: 
علی بابایی

کرج                   '50           

سالخوردگی 
اجرای اول ساعت'15:30

ن: باقر سروش 
ک: ی هاشم زاده/ ک جباری

       بیجار                     '90

کو ،اهل لورتسی سا
ن: هوانس تومانیان 
گریگوریان ک: نارینه 

          ارمنستان            '50

درخشش صبحگاهی 
سیاره  ی ناهید

ن: م عقلی / مهسا غفوریان
ک: مسعود عقلی 

               مشهد            '100

موزه معصومیت
ن وک:

نسیم ادبی-ندا شاهرخی
  

70'  
             تهران           

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران           '80

سه شنبه 
1400/11/19

آرش، شهر سوخته، 
بخش طبی 4

اجرای اول ساعت 18
ن وک: فردوس حاجیان 

               تهران             '75    

همه برادران من 
گشتاسب  ن: رضا

ک: داوود پارسا

گچساران               '50         
 


 تختی در اتاق 23 هتل آتالنتیک 
اجرای اول ساعت 18
اجرای دوم ساعت 20
ن و ک:  تینو صالحی 

      تهران                   '65

صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد
            عراق        '55 

پروانه الجزایری 
ن: پیام الریان 

ک: سعید شیخی 
        قزوین                   '80

گانه پاریسی سه 
ن و ک :

ایوب آقاخانی

             تهران                  '55
 


اودو
اجرای دوم ساعت '19:15

کی / آ شیرالی نژاد گ سا ن: 
ک: آرمان شیرالی نژاد
      تهران                '80

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

چهارشنبه 
1400/11/20

هملر بیژنی 
ن: یوسف شکوهی 

ک: آژمان بیژنی نسب 
            فسا                   '50

مصریه
ن: الدن قناد

ک: مهدی آشوغ

         اندیمشک              '60            
 


پاستیل زرد
ن و ک:

محمدرضا عطایی فر

          تهران                 '65 
 


صندلی ها 
یک اجرا)ساعت17(

ن: اوژن یونسکو
ک: نجات نجم ماجد

            عراق        '55            

صامت
ن و ک: 

کبرپور دهکردی امیربهاور ا

        تهران                 '65
 


هملتک 
ن و ک: 

مهدی احمدی 
      مشهد                 '90

سگک
اجرای اول ساعت'18:30

ن : کهبد تاراج
ک: رضا بهرامی

              تهران               '55

مستقیم ته منصور جنوبی 
کبری ن:محمد میرعلی ا

ک: پریسا محمدی 

        تهران                '70
 
 

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

پنجشنبه 
1400/11/21

مرثیه ای در قتل ژولیوس 
غ غ از سیمر سزار و چند مر

یک اجرا ساعت'18:30

گشتاسب ن: رضا 
ک: مجتبی رستمی فر

             اهواز                 '100

وقتی همه چیز تمام می شود، 
کنیم سقوط می 

ن: عبدالهادی آل جروف
ک: ع آل جروف /س عبدالحسین

    ایران / عراق              '60

تابوت
ن و ک: 

سناتور حسینی 
ایران/افغانستان           '50   

زندگی سگ مرده
اجرای اول ساعت 17

ن: حامد مکملی 
ک: مرتضی نجفی 

       قزوین                 '80

کوه چهل دختر
ن وک: 

عماد الدین تاجیک 

 ایران/ افغانستان           '40      

بعد از افتادن
اجرای اول ساعت 15

ن: روزبه کاظمی
ک: حسین حسینیان 

          تهران                '55

غالمرضا لبخندی 
اجرای دوم ساعت '20:45

ن و ک:
کهبد تاراج

              تهران                '70

 بیدارم نکنید
ً
لطفا

ن:نسرین بابایی
ک:یاسر میر حمیدی

      رشت              '45

جمعه 
1400/11/22

تا یک نفس
ن و ک:

سمیر غالم اف
      آذربایجان                  '60

به هیچکس هیچی نگو 
ن و ک:

کامران شهالیی 

               تهران              '55
 
  

قند خون
اجرای اول ساعت'17:30

ن: لیلی عاج

ک: زمان ارکمان
        یزد                     '50 

مانستر 
ن: ک شاهونه / حمیدرضا اسدزاده

ک: کوروش شاهونه

           تهران                 '70
 


خاموشان
ن: سبا سلیمانی

ک: زنده یاد علی سلیمانی /

سهیال جوادی

           تهران                 '65
 


پچپچه  های پشت
 خط نبرد

اجرای اول ساعت15

ن: علیرضا نادری
ک: محمدرضا خسروشاهی

         قم                  '120

سویینی تاد
ن: استفان ساندهایم

ک: محمد نیازی
         مشهد                 '90

 چه کسی فرمانده را کشت؟
ن: شهرام احمد زاده

ک: آرش دادگر

           تهران                 '90
 
 

دکتر هاشمیان 
ن و ک: 

محمد جواد صرامی 

      خمینی شهر          '70
 


شنبه
1400/11/23

ساختن 
ن: ارژنگ طالبی نژاد
ک: مصطفی ذره پرور

          تهران                    '55

دختر خجالتی 
ن: بر اساس اثر داستایوفسکی

ک: جنت سلیم آوا
      آذربایجان                '50

کل
کسار ن:م محمدی دوست/ج خا

ک:مصطفی محمدی دوست

       فارسان                  '45

فردوسی 
ن: ساتم الغ زاده

ک: سلطان عثمان اف 
    تاجیکستان              '70

ک سفید خا
ن: محمود احدی نیا

ک: محمدرضا هالل زاده
           تهران                  '70

آلنده نازنین 
اجرای اول ساعت'17:30

گلچین عارفی ن: محمدصادق 
ک: محمد برهمنی

         تهران               '120

تلفات
ن و ک:

علیرضا معروفی

       تهران                  '55
 


یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

یکشنبه
1400/11/24

بابا آدم 
اجرای دوم ساعت  21

ن وک:
لیلی عاج

         تهران                   '85  

بهشت حکیم اهلل 
ن: خسرو امیری 

ک: مرجان قاسمی

           ایالم                  '55

رگال 
ن: مجید جوادیان زاده

ک: ا. ندافی / س یوسفی

        یزد                    '40

لعل بدخشان
ک: امید خسرو اف

        تاجیکستان             '60

پشت دیوار قدیمی 
کشتارگاه

ن وک:
رضا صابری

             مشهد                '90 

تصویر مصور مظفری 
اجرای دوم ساعت '19:15

گروسی  ن: اصغر 
ک: وحید نفر 

       تهران                '75 

بک تو بلک
ن وک:

سجاد افشاریان
            تهران                '70

آنتیگونه آخرین سامورایی
اجرای اول ساعت16 

ن وک:
امین رضایی اردانی

      مشهد                   '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

دوشنبه
1400/11/25

الزمکان 
ن: صوفیان میحوبی

ک: عبدالصمد صدوخی

               الجزایر              '40

اتاق
ن وک:

زنده  یاد ساشا کشوادی
             تهران                  '75  

بی خوابی 
ن وک:

سعید هاشمی پور
               تهرا ن             '75

داستان باغ وحش 
اجرای دوم ساعت 20

ن: ادوارد آلبی 
ک: مهدی پاشایی

      تهران                    '50

ژپتو
اجرای اول'16:30

ن وک: اوشان  محمودی 
     تهران                  '65

سایر بازماندگان
ن: ساناز اسدی 

ک: مهرداد مصطفوی
              تهران               '75

یک ماه،هزار آسمان
ن وک:

حمید ابراهیمی

            تهران            '80

سه شنبه
/ تاالر وحدت/ساعت 1400/11/2618:30 آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 مسابقه      غیر رقابتی      تئاتر ملل           دیگرگونه های اجرایی        

جدول اجرای نمایش  های صحنه  ای چهلمین جشنواره بین  المللی  تئاتر فجر
تهران/17 تا 26  بهمن ماه 1400

: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهید موسوی/ تلفن: 8 و88310457 - تماشاخانه ایرانشهر
/خیابان بهشت/تلفن:55156060 - تماشاخانه سنگلج:خیابان وحدت اسالمی/ضلع جنوبی پارک شهر

- برج آزادی: میدان آزادی / مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی/ سالن اصلی/تلفن:66064126

/ تلفن: 5- 66705101 - تاالر وحدت: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار
/ تلفن: 4 و 66460592 : خیابان انقالب اسالمی/ چهارراه ولی عصر )عج(/ مجموعه تئاترشهر - مجموعه تئاترشهر

کلینیک دانشگاه تهران- تلفن: 66419850  / جنب  - تئاتر مولوی: خیابان انقالب/ ابتدای خیابان 16 آذر
/ مقابل  تاالر وحدت/تلفن: 66743357 - تاالر حافظ: خیابان حافظ/ خیابان استاد شهریار



جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  

جدول اجرای نمایش های خیابانی

جدول اجرای نمایش  های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسین احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر / تاالروحدت/ ساعت 1400/11/2618:30

 غیر  رقابتی   رقابتی  



جدول اجراهای استان یزد

جدول اجراهای استان یزد

نشان چهل سالگی جشنواره  | طراح مهدی دوایی
The 40 years old of Festival Logo   |  Designer Mehdi Davaei



جدول اجرای نمایش های بخش دیگرگونه های اجرایی

جدول اجراهای استان گیالن

جدول اجرای آثار بخش رادیو تئاتر

جدول اجرای نمایش های بخش»دیگر گونه های اجرایی« چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
17 تا26 بهمن ماه 1400

کوه پیمایی به مدت 120 دقیقه  اجراخواهد شد. کارگردانی: آرش رضایی از ازنا / 21 بهمن ماه/ ساعت11 از در ورودی محوطه توچال به شکل  نمایش »به سپیدی سیاهی«  / به نویسندگی و 
تلفن هماهنگی:09169770600

کارگردانی: پروین هادی نیا از تهران / 20،19،18و21 بهمن ماه / ساعت 17:30 در تماشاخانه ملک  به مدت 75دقیقه اجرا خواهد شد/ تلفن هماهنگی:09387763004 نمایش»بی زمان«  /  به نویسندگی و 

( از مبدا میدان استاد معین  خواهد داشت.   گر کارگردانی: مهدی ملکی از  تهران /  21 و22 بهمن ماه از ساعت 15 تا 17 به مدت 20 دقیقه هر روز 5 اجرا)هر اجرا برای 4 تماشا نمایش »بیم و بام«  /  به نویسندگی و 
تلفن هماهنگی:091980505970

کارگردانی:  حسین قاسمی هنر از تهران/23-24و25 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20  به مدت 30دقیقه هر روز 10 اجرا در پالتو تمرین شماره 2 تئاتر شهر  خواهد داشت. نمایش »خود«  /  به نویسندگی و 
( / تلفن هماهنگی:09189025939 گر )هراجرا ویژه یک تماشا

کارگردانی:  عیسی صادقی بهمنی از بندرعباس/ دوشنبه 18 بهمن ماه ساعت 14 و 16 در محوطه پارک آبشار به مدت35 دقیقه اجرا خواهد شد. گیشا«  /  به نویسندگی و  نمایش »دگردیسی شاعرانه یک 
 تلفن هماهنگی:09303634975

کارگردنی: الهام ابنی از تهران/ چهارشنبه20بهمن ماه ساعت 16 و18 در پالتو اجرای مجموعه تئاتر شهر 2 اجرا خواهد داشت. الول 1210«  / به نویسندگی و  نمایش »ربیع ا

گر اجراخواهد شد.  نمایش »رها«  /  به نویسندگی امیر عباسیان و کارگردانی مهیار جوادی ها از تهران/ از 18 تا23 بهمن ماه  ساعت20  به صورت گردشی از مبدا اتوبان کردستان به مدت 120 دقیقه و ویژه یک تماشا
تلفن هماهنگی:09183668941

گر نامحدود اجرا خواهد شد. / تلفن هماهنگی: 09355568379 کارگردانی نیما ایمان زاده از سنندج 22بهمن ماه ساعت 16:30در پارک جنگلی چیتگربا تماشا نمایش »شدن«  /  به نویسندگی و 

کارگردانی نیلوفر صمدی از تهران/ 17-18-20و 21 بهمن ماه ساعت16:30در سالن انتظار تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد. نمایش »شماره 3«  /  به نویسندگی و 

گروه عکس العمل وبه سرپرستی پروژه: یوسف باپیری از تهران / 17 بهمن ماه ساعت 14 در مجموعه تئاتر مولوی اجرا خواهد شد. نمایش »پروژه عکس العمل«  /   نوشته: 

کارگردانی یاسر میرحمیدی از رشت / پنجشنبه 21بهمن ماه ساعت 16:30 و 19 به مدت 45 دقیقه در تاالر حافظ اجرا خواهد شد. نمایش »لطفا بیدارم نکنید«  /  به نویسندگی نسرین بابایی و 

نمایش »موزه معصومیت«  /  به نویسندگی وکارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی از تهران / دوشنبه18 بهمن ماه  ساعت 16:30 و 19 به مدت۷۰دقیقه در تاالر حافظ اجرا خواهد شد. 
گر :20 نفر / تلفن هماهنگی: 09195538047 تماشا

کارگردانی مریم خلیلی از تهران /  از 17 تا 25بهمن ماه ساعت 18 / از مبدا میدان راه آهن،ابتدای خیابان مختاری به مدت 70دقیقه گروهی و  نمایش »هفت تا نه و نیم«  /  نوشته:
(اجرا خواهد شد / تلفن هماهنگی: 09356028468 گر  )اجرا ویژه یک تماشا

کارگردانی بهمن عباسپور از تهران /  روزهای 22-24-25بهمن ماه ساعت 17 در البی ورودی خانه هنرمندان ایران به مدت180 دقیقه  اجرا خواهد شد. «  /  به نویسندگی و  نمایش »هفتاد و شش دو صفر

مکان 
ساعت  زمان

      

خانه هنرمندان ایران
تماشاخانه استاد عزت اهلل انتظامی

ساعت 20ساعت 18:15َساعت 16

چهارشنبه 
1400/11/20

قاصد روزان ابری راه حل معمای شام 

نویسنده:
مصطفی جعفری خوزانی

کارگردان :
 محمد رادمهر

نویسنده:
لیال روغنگیر قزوینی 

کارگردان:
 پیام نوروزی

نویسنده:
حامد مقدم

کارگردان: 
کریمی  میثم 

'4۰قزوین'45اصفهان
'4۰تهران

پنجشنبه
1400/11/21 

کافهحدیث بی قراری لیالزخمه رباب کمدی 

نویسنده:
سیدمحسن موسوی

کارگردان:
محمدعلی یاری

نویسنده:
وفامصطفی پورکیاسری

کارگردان:
مبین بوی افراز

نویسنده:
پیمان قریب پناه

کارگردان: 
پیمان قریب پناه
بهرام سروری نژاد

'4۰ساری'5۰اصفهان
'45تهران

جمعه 
1400/11/22

راه بندانسو و شونساندی

نویسنده:
منصوره عسگری

 دشت بیاض

کارگردان: 
هانیه پیرامی

کارگردان: نویسنده و 
آرش جمال الدینی

نویسنده وکارگردان:
سولماز ملکی

'4۰شیراز'35بیرجند
'5۰اردبیل

شنبه
1400/11/23

ضیافت مرغان مهاجریواش تر شلیک کنمافگه

کارگردان: نویسنده و 
زهرا اسماعیلی

کارگردان: نویسنده و 
مجید حمزانلویی

نویسنده:
باقر سروش

کارگردان:
 شیرین سپهراد

کرد '4۰تهرانبجنورد                                                            '35                              '35شهر 

سه شنبه 
1400/11/26

/ تاالر وحدت/ ساعت 18:3۰ آیین پایانی چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

جدول اجرای آثار بخش»رادیو تئاتر« چهلمین  جشنواره بین المللی  تئاتر فجر
20 تا 23 بهمن ماه 1400

تماشاخانه استاد انتظامی: خیابان آیت اهلل طالقانی/انتهای خیابان شهیدموسوی/باغ هنر/خانه هنرمندان ایران / تلفن:021-88310457

40th Fadjr International Theater Festival
February 6th to 15th/2022 Tehran

Alternative Performances
Play: ((White Like a Black)) written & directed by: Arash Rezayi from Azna, will be performed for 120 minutes at the entrance of the Tochal area in the form of mountaineering at 11:00 on 
February 10th.  Coordination phone:09169770600

 Play: ((Timeless)) Written & directed by: Parvin Hadinia from Tehran, will be performed for 75 minutes in Malek Hall at 17:30 on February 7th ,8th ,9th ,10th.  Coordination phone :
09387763004

 Play: ((Fear & Roof)) written & directed by: Mehdi Maleki from Tehran, will have 5 performances every day (each performance for 4 spectators) for 20 minutes, from the begging of Ostad
Moeen Square, from 15:00 to 17:00 on February 10th, and 11th.  Coordination phone: 091980505970

 Play: ((Self)) written & directed by: Hossein Ghasemi Honar from Terhran, will have 10 performances every day for 30 minutes in number 2 of Pelato Tamrin of City Theater, from 15:00 to
20:00 on February 12th, 13th, and 14th. ( each performance, special to one spectator ) Coordination phone: 09189025939

 Play: ((The Poetic Metamorphosis of a Geisha)) written & directed by: Isa Sadeghi Bahmani from Bandar Abas, will be performed for 35 minutes in the Abshar Park area, at 14:00 and
16:00, on Monday, February 7th. Coordination phone: 09303634975

Play: ((Rabi al-aval 1210)) written & directed by: Elham Ebni from Tehran, will have 2 performances in Pelato Ejra of City Theater , at 16:00 and 18:00, on Wednesday, February 9th .

 Play: ((Raha)) written: Amir Abasian & directed by: Mahyar Javadiha from Tehran, will be performed for 120 minutes, in the form of a tour from the beginning of Kurdestan autobahn, at
20:00, from February 7th to 12th (special for one spectator). Coordination phone:09183668941

 Play: ((Become)) written & directed by: Nima Imanzade from Sanandaj, will be performed in Chitgar Forest Park with unlimited spectator, at 16:30, on February 11th . Coordination phone:
09355568379

Play: ((No. 3)) written & directed by: Niloufar Samadi from Tehran, will be performed in Waiting room of the main hall of the City Theater complex, at 16:30, on February 6th, 7th, 9th, 10th.

 Play: ((Reaction Project)) written: Reaction Group &Directed by Yousef Bapiri from Tehran, will be performed in Moulavi Hall, at 14:00, on February 6th.

 Play: ((Please Do Not Wake Me up)) written by: Nasrin Babayi & directed by: Yaser Mirmohamadi from Rasht, will be performed for 45 minutes, in Hafez Hall, at 16:30& 19, on Thursday,
 February 10th

 Play: ((Museum of Innocence)) written & directed by: Nasim Adabi& Neda Shahrokhi from Tehran, will be performed for 70 minutes, in Hafez Hall, at 16:30&19, on Monday, February 7th.
Spectator:20./ Coordination phone: 09195538047

 Play: ((7 to 9:30)) written by: Group & directed by: Maryam Khalili from Tehran, will be performed for 70 minutes, from Mokhtari St, at the beginning of Rah Ahan Square, at 18, from
February 6th to 14th, (Performance, special to one spectator)/ Coordination phone: 09356028468

 Play: ((Seventy-Six- Two Zeros)) written & directed by: Bahman Abaspour from Tehran, will be performed for 180 minutes, in the entrance lobby of the Iranian Artists Forum, at 17:00, on
February 11th, 13th, and 14th.

اجراهای
ویـــژه
رشــت

ساعت اجراکارگرداننام نمایشزمان

18 و 20 مهدی پاشایی  داستان باغ وحش            ´50  دوشنبه  11/18

18 و 20 کوروش شاهونهمانستر                            ´70سه شنبه  11/19

گیالن، رشت، بلوار مدرس، پارک نارون، تماشاخانه نارون



Mohammad Hossein Naser Nobakht
Researcher, Writer, Director

محمد حسین نارصبخت
پژوهشگر ، نویسنده و کارگردان

سید محمد مجتبی حسینی
معاون پیشین امورهرنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

Seyyed Mohammad Mojtaba Hoseini
Former Deputy on Arts Affairs of the Ministry of 

Culture and Islamic Guidance 

محمود ساالری
معاون امورهرنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

Mahmoud Salari
Deputy on Arts Affairs of the Ministry of Culture and 
Islamic Guidance

قادر آشنا
مدیرکل هرنهای نمایشی 

Ghader Ashna
General Manager of Dramatic Arts Center

حسین مسافر آستانه
دبیر جشنواره

Hossein Mosafer Astaneh
Secretary of Festival 

هوشنگ توکلی
یگر باز کارگردان، نویسنده و 

Houshang Tavakoli  \ Director, Writer, ActorMaryam Mo`taref  \ Director, Actress

مریم معرتف
یگر باز کارگردان و 

Ghotb al-din Sadeghi 
 Director, Writer, Actor

قطب الدین صادقی
یگر باز کارگردان، نویسنده و 

Policy Making Committee

شــورای سیاستگذاری

City Theater Complex area: City Theater complex area, South of Valiasr conjuction.
Iranian Artists Forum area: Iranian Artists House area, Artist Garden, The end of Shahid Mousavi St. , Ayatolah St.      

 Street Theater Competition           Non –Competitive 

40th Fadjr International Theater Festival
February 6th to 15th ,2022- Tehran

Street performances
Venue

Date & Time
City Theater Complex area Iranian Artists Forum area

11 11:30 16 16:30 17 18:15 16 16:30

Sunday 

6.02.2022

The last defender
W: Mohamad Ghasemi

D: Ahmad Jafari

  Tehran                            30’

Our Home Yard
W & D: 

Vahid Khosravi 

                    Tehran          30‘             

Cold times 
W: Amir Zare zade

D: Samira soliemani 

          Saghez      20 ‘                          

Alten I
W & D:

Mahmod Farzi Nejad

   Siahkal             25’

Karbala Ab
W: Ali Bid Oviesi

D : Ali Oviesi- 
Solmaz  Mohamadi   

            Lahijan  25’             

Looking for the Sun
W: Jalal Hasanvand

D: Hosein Naderi 

 Tehran                 20’

Monday

7.02.2022

Cold times 
W: Amir Zare zade

D: Samira soliemani 

                    Saghez      20’  

A Beautiful City
W: Morteza Asadi Maram
D: Bahareh Saeedi Panah
      Kermanshah             30’

Karbala Ab
W: Ali Bid Oviesi

D : Ali Oviesi- Solmaz  Mohamadi

                Lahijan                 25’

Parrot and Merchant
W & D:

Heidar Rezaei
              Ilam                25’

Alten I
W & D:

Mahmod Farzi Nejad
               Siahkal             25’

The Carriage of Hungry People
W & D:

Mokhtar Mohammadi

                        Marivan                     
20’

25 Meters wish
W & D:

Seyed Poya Emami

                             Esfehan               
30’

Tuesday

8.02.2022

The Carriage of Hungry People
W & D:

Mokhtar Mohammadi

            Marivan               20’

My Trap
W & D: 

Hiam Ahmadi

          Shahin Shahr       25  ‘        

Parrot and 
Merchant

W & D:
Heidar Rezaei 

           Ilam                        25’

A Beautiful City
W: Morteza Asadi Maram
D: Bahareh Saeedi Panah

         Kermanshah           30’

The Carriage of Hungry 
People
W & D:

Mokhtar Mohammadi

            Marivan            20’

25 Meters wish
W & D:

Seyed Poya Emami

     Esfehan              30’

The Last First One
W & D:

Somayeh Mehri

             Tehran                    50’

Jaliki for Mamadarya
W: M.Yousefi, A. Shamlou

D: Meysam Yousefi
    Minab                       25’

Wednesday

9.02.2022

Phone Booth
W & D: 

Afshin Khedri 

                   Sanandaj           25 ‘ 

Pinocchio
W & D:

 Saeed Kheirollahi

              Dehlezan         30 ‘          

The Last First One
W & D:

Somayeh Mehri

               Tehran             50’

My Trap
W & D: 

Hiam Ahmadi
              Shahin Shahr    25’

Phone Booth
W & D: 

Afshin Khedri 

               Sanandaj          25’

Jaliki for MamadaryaW: 
M.Yousefi, A. Shamlou

D: Meysam Yousefi

      Minab          25’

Halone
W: Milad Hasanzadeh

D: Mohammad Reza Jafari
    Astane ashrafie           25’

Pinocchio
W & D:

 Saeed Kheirollahi

         Dehlezan                 30’

Thursday

10.02.2022

It’s not Worth
W : Mohammad Reza Jafari 

Lafout
D: Milad Hossein Zadeh

         Astane Ashrafie      25’    

Three of Us
W & D:

Mohammad Yousefizadeh

            Marand                 20’

One more Chromosome
W: S.Shakiba-J Hasanvand

D: Jalal Hasanvand

            Tehran                 35’

Three of Us
W & D:

Mohammad Yousefizadeh

             Marand                 20’

Halone
W: Milad Hasanzadeh

D: Mohammad Reza Jafari
      Astane ashrafie     25’

Pinocchio
W & D:

 Saeed Kheirollahi

              Dehlezan          30’

Phone Booth
W & D: 

Afshin Khedri 

               Sanandaj          25’

p.o.v
W: Homa Parsayi
D: Ahmad Saeedi

                    Tehran                 30’

Friday

11.02.2022

Looking for the Sun
W: Jalal Hasanvand

D: Hosein Naderi 
                  Tehran               20’

The Apples on the Other Side of 
the Wall are not the Sweetest

W: Mostafa kolivandi
D : S.Abdolahi- M.Kolivandi

                   Ilam                  30’

It’s not Worth
W: Mohammad Reza Jafari 

Lafout
D: Milad Hossein Zadeh

     Astane Ashrafie      25 ‘

p.o.v
W: Homa Parsayi
D: Ahmad Saeedi

              Tehran               30’

One more Chromosome
W: S.Shakiba-J Hasanvand

D: Jalal Hasanvand

             Tehran                 35’

Three of Us
W & D:

Mohammad Yousefizadeh

             Marand                 20’

Saturday

12.02.2022

Wednesday Lady
W: Negar Naderi
D: Arezo Alipor

              Lahijan            20’

Looking for the Sun
W: Jalal Hasanvand

D: Hosein Naderi 
                Tehran       20’

The Talkativeness of a Derelict Dead Man
W & D: Hadi Kiani 

            Esfehn           60’

Wednesday Lady
W: Negar Naderi
D: Arezo Alipor

              Lahijan             20’

Our Home Yard

W & D: Vahid Khosravi 
             Tehran             30’

The story of the shoes
W; Hesam-al din Iranmanesh

D: Roholah Aris

            Kerrman             30’

The Apples on the Other Side of 
the Wall are not the Sweetest

W: Mostafa kolivandi
D: S.Abdolahi- M.Kolivandi

                  Ilam               30’

Sunday

13.022022

The Talkativeness of a Derelict 
Dead Man
At: 10:30

W & D: Hadi Kiani 

                Esfehan           60’

Rioters
W & D:

Saeed Badini

               Zahedan          35’

Shemrooni Green Tail Head W & D:
Maral Izad Bakhsh

               Boshehr            25’

The story of the shoes
W; Hesam-al din Iranmanesh

D: Roholah Aris

             Kerman              30’

Rioters
W & D:

Saeed Badini

               Zahedan          35’

Wednesday Lady
W: Negar Naderi
D: Arezo Alipor

               Lahijan             20’

Without Head & Ground
W & D:

Behnaz Zahmatkesh

                 Yazd                20’

Khan Tala
W: Parviz Jalilnejad
D: S.Irani- Rofania

           Bahmani               40’

Monday

14.02.2022

The Last First One
At: 10:30

W & D: Somayeh Mehri

               Tehran             50’

Shemrooni Green Tail Head 
W & D:

Maral Izad Bakhsh

               Boshehr            25’

The last defender
W: Mohamad Ghasemi

D: Ahmad Jafari

                   Tehran            30’

Without Head & Ground
W & D:

Behnaz Zahmatkesh

                 Yazd                   20’

Khan Tala
W: Parviz Jalilnejad
D: S.Irani- Rofania

      Bahmani               40’

One more Chromosome
W: S.Shakiba-J Hasanvand

D: Jalal Hasanvand

          Tehran                 35’

p.o.v
W: Homa Parsayi
D: Ahmad Saeedi

              Tehran               30’

Our Home Yard
W & D: 

Vahid Khosravi 

              Tehran                30’

Tuesday

15.02.2022
Closing Ceremony of the 40th Fajr International Theater Festival / Vahdat Hall/ At:18:30

- 

40th Fadjr International Theater Festival
February 6th to 15th ,2022- Tehran

Stage Theater

Venue
Date & Time

Vahdat Hall City Theater Complex Sanglaj Theater Moulavi Hall Hafez Hall Iranshahr Theater Azadi 
Main Hall Charsoo Hall Sayeh  Hall Ghashghaei Hall Nazerzade Hall Samandariyan Hall Tower

20 17                             20 18:30                 20:30 17                          19 17:30               19:30 17                           20 16                      19 16:30                         19 17                          20 18                       20:30 18

Sunday

6.02.2022

Broja

W & D :

Reza Pour Torabzadeh

     Gorgan   120’

My Fair Lady1953
At:17

W: Alan Jay Lerner
D: Golab Adineh

  Tehran 165’

Possibilities
First Performance:15
Second 
performance:19:30
W & D:
Ali Shams
 Tehran 100

Blue Rose

W: Tahoura Ahadi

D: Ahmad Arjmandi: 

 Tehran 45’

Love Story

W & D:

Zari Emad

 Tehran 55’

SHAHNAMEH, The story 
of Zal

W: FERDOWSI

D: ELENA PANAYOTOVA

    Bulgar 70’

Reaction Project
At:14  

W: reaction group
D:Yousef Bapiri 
 Tehran  120’

Australia

W: : Payam Larian
D: Seyyed 

Mohammad Hadi 
Hashemzadeh

     Shiraz            65’

One Moon, A 
thousand Skies

W & D: 
Hamid Ebrahimi

 Tehran  80’

Monday

7.02.2022

My Fair Lady
At:17
W: Alan Jay Lerner
D: Golab Adineh
  Tehran 165’

No elevator
W: Sebastian Tiri
D Labkhand Badiei
 Tehran 60

Mesrieh

W: Ladan Ghanad
D: Akbar Aein
 Yasoj 45’

Some Must Be Loved from 
Afar
W & D: Ali Babaei
   Karaj 50’

Senility
First:15:30
W: : Bagher Soroush
D: Kamran Jabbari
Seyyed Yaser Hashemzadeh 
 Bijar 90’

Museum of Innocence
W & D:
Neda Shahrokhi
Nasim Adabi
 Tehran  70’

Loretsi Sakon
W: Hovhannes 
Tumanyan
D:Narine Grigorian
Armenia50’

The Morning Glow 
of Venus
W :M.Aghli, Mahsa 
Ghafourian
D: Masoud Aghli:
Mashhad100’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:
Hamid Ebrahimi
 Tehran 80’

Tuesday

8.02.2022

Arash of Burnt City, 
Medical Department Four
First Performance:18
W & D:
DR. Ferdos Hajian
 Tehran  75

All My Brothers
W: Reza Gashtasb
D: : Davoud Parsa
 Gachsaran  50’

The Bed in Room 23 of the 
Atlantic Hotel
First Performance:18
Second performance:20’
W & D:
Tinoo Salehi
  Tehran 65

Les Chaises
At:17
W:  Eugène Ionesco
D: NAJAT NAJM MAJEED
 
   Iraq              55’

Algerian butterfly
W : Payam Larian
D: : Saeed Sheikhi
Ghazvi 80’

Someone who runs
Second 
Performance:19:15’
W: Saki- Ahmad Shirali 
nezhad
D:shirali nezhad
   Tehran  80’

Parisian Trilogy
W & D:
Ayoub Aghakhani
Tehran 55’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:
Hamid Ebrahimi
Tehran 80’

Wednesday

9.02.2022

Hamlor Bijani
D: Azhman Bijani Nasab
W: Yousef Shokouhi
  Fasa 50’

Mesrieh
W: Ladan Ghanad
D: Mahdi Ashough
 Andishmank 60’

Yellow Gummi Candy
W & D:
: Mohammad Reza Ataeifar
 Tehran 65’

Les Chaises
At:17
W:  Eugène Ionesco

D: NAJAT NAJM MAJEED
   Iraq 55’

Silent
W & D :
Amir Bahavar 
Akbarpour Dehkordi

Tehran 65’

Straight, to the End of 
South Mansour
W: Mohammad Mir 
Aliakbari
D: Parisa Mohammadi
  Tehran70’

Hamletak
W & D:
Mahdi Ahmadi
  Mashhad   90’

Buckle
First 
Performance:18:30
W : Kahbod Taraj
D:Reza Bahrami
   Tehran 55’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:
Hamid Ebrahimi
  Tehran 80’

Thursday

10.02.2022

An Elegy in the Murder 
of Julius Caesar & a few 
Chickens from Simorgh
At: 18:30
D: Mojtaba Rostami Far
W: Reza Gashtasb
 Ahvaz 100’

When Everything is Over, 
We Fall
W & D:
Abdul Hadi Al-Jorf
 Iran-Iraq 60

Coffin
W & D:
: Senator Hosseini
 Iran-Afghanistan 50’

The Life of a Dead Dog
First Performance:17
 W: Hamed Mokameli
D: Morteza Najafi
   Tehran 80’

Mountain Forty Girls
W & D:
Emam al-din Tajik
 Iran-Tajik           
40’

After Falling
First performance:15
W : Roozbeh Kazemi
D: Hossein Hosseinian
         Tehran          55’

Please No Not Wake Me
W: Nasrin Babaei
D: Yaser Mirhamidi
 Rasht 
45’

Gholamreza 
Labkhandi
Second 
Performance:20:45
W & D:
Kahbod Taraj
  Tehran   70’

Friday

11.02.2022

Like a Breath 
W & D:Samir Gulamov
 Azerbaijan 60’

Do not Say Anything to 
Anyone
 W & D:
Kamran Shahlaee
             Tehran            55

Blood Sugar
 First Performance:17:30
W: Leili Aaj
D:Zaman Arkaman 
 Yazd 50’

Monster
W: Kourosh Shahouneh, 
Hamid Reza Asadzadeh
D: Kourosh Shahouneh
 Tehran 70’

Silent
W : Saba Soleimani
D: Ali Soleimani ,Soheila 
Javadi
  Tehran 65’

Whispers Behind the 
Battle Line
First erformance:15
W:Alireza Naderi
D: Mohammad Reza 
Khosro Shahi
    Ghom          120’

Dr. Hashemian
W & D:
Mohammad Javad 
Sarami
   Khomeini 
Shahr 70’

Sweeney Todd

W: Stephen Sondheim
D: Mohammad Niazi
 Mashhad 
90’

Who Killed the 
Commander?
W: Shahram 
Ahmadzadeh
D: Arash Dadgar
 Tehran             
         90’

Saturday

12.02.2022

Make
W: Arzhang Talebinejad

D: Mostafa Zareh Parvar
 Tehran 55

Meek
W : Fyodor Dostoyevsky
D: Jannat Salimova
     Azerbaijan 50’

Argument
W: Mostafa Mohammadi 
Doust, Javad Khaksar 
Haghani
D:Mostafa mohammadi Doust
   Farsan 45’

Ferdowsi
W:Satem olqgh Zade
D:Soltan Osman F
  Tajikistan 70’

Khak Sefid
W:Mahmoud Ahadinia
D: Mohammad Reza 
Helalzadeh
       Tehran     70 ’  

Casualties
W & D:
Alireza Maroufi
   Tehran 
55’

Darling Allende
First performance:17:30
W:Mohammad 
Sadegh Golchin Arefi
D: Mohammad 
Berahmani
       Tehran  120’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:Hamid Ebrahimi
Tehran 80’One 
Moon, A  housand 
Skies

Sunday

13.022022

Burdock
 Second performance:21
W & D:
Leili Aaj
 Tehran 85

Hakim Allah Paradise
W: : Khosro Amiri
D: Marjan Ghasemi
 Ilam 55

Regal
W:Majid Javadianzadeh
D: Saeed Yousefi
Ahmad Nadafi
 Yazd 40

Lal Badkheshan
D:Umed  Khisravov 
 Tajikistan 60’

Behind the 
Slaughterhouse Wall
W & D:
Reza Saberi
      Mashhad         90’

Antigone, The Last 
Samurai
First Performance :16
W & D:
Amin Rezaei Ardani
 Mashhad       75’

Illustrated Image of 
Mozaffari
Second Performance: 
19:15
W: Asghar Garousi
D: Vahid Nafar
         Tehran        75’

Back to Black
W & D:
Sajad Afsharian
           Tehran      70’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:
Hamid Ebrahimi
   Tehran 80’

Monday

14.02.2022

Algeria
D: Abdessamad Sadouki
W: : Sofiane Mihoubi
 Algeria 40’

Room
W & D:
Deceased Sasha Keshvadi

 Tehran 75

Insomnia
W & D:
Saeed Hashemipour
 Tehran 75’

The Zoo Story
Second performance:20
W : Edward Albee 
D: Mahdi Pashaei
        Tehran         50’

Geppetto
First 
Performance:16:30
W & D:
Oshan Mahmoudi
Tehran 65’

Other Survivors
1986
W: Sanaz Asadi
D: Mehrdad 
Mostafavi
     Tehran          75’

One Moon, A 
thousand Skies
W & D:
Hamid Ebrahimi
 Tehran 80’

Tuesday
15.02.2022

Closing Ceremony of the 40th Fajr International Theater Festival / Vahdat Hall / At:18:30

Vahdat Hall: Hafez Ave., Ostad Shahryar St.- Tel: 5-66705101
City Theatre Complex: Valiasr Conjunction, Enqelab St. City Theatre Complex - Tel: 4/66460592
Moulavi Hall: Next to Tehran University Clinic, 16th Azar st., Enqelab St. - Tel: 66419850

Hafez Hall: Opposite to Vahdat Hall, Hafez Ave., Ostad Shahryar St. - Tel: 66743357
Iranshahr Theatre: Shahid Mousavi St., Taleqani St. - Tel: 8/88310457
Sangelaj Hall: Behesht St., South of City Park, Vahdatislami St.- Tel: 55156060-
Azadi Tower: main Hall, cultural and artistic complex of Azadi tower. - Tel: 66064126

    

 Stage Theater Competition  

 Non –Competitive/Guest 

 National Theater 
  Alternative performances



یان فر را سالک، سبا حیدرخانی، نرگس کیانی، زهرا شا همکاران ستاد خربی سا

گروه تبلیغات و امور مشارکت ها 
ینی سوق /  مدیر فناوری اطالعات عباس احمدی  مدیر بخش تبلیغات اردوان ز

رضـایی،  یـز، سـمیه  همـکاران حسـن عابـدی، محمـد مطهری پـور، عبـاس احمدی نیـا، ماهـک حاجیونـدی، امیـر علـی پر
سـعید صالحـی / مسـئول تبلیغـات محیطـی محمـد پناهـی

همکاران بخش آثار خیابانی و دیگرگونه های اجرایی 
شاهین رمضانی، مهدی ابراهیمی، امیرحسین صابونچی، صادق کیانی مقدم

یشگاه اسناد چهل دوره جشنواره تئاتر فجر نما
یشگاه اسناد علیرضا قربانی / پژوهش و جمع آوری اطالعات محمد اسدالهی مسئول نما

مرتجم علی نورپیشه / گرافیست حامد کاظمی

خ شفاهی جشنواره تئاتر فجر فاز نخست ی تار
مدیر تولید شهروز آقایی / کارگردانی و تدوین رضا جوشنی 

یکنا همکاران داوود علیشاهی، مجید صادقی ولنی، استودیو ا

یشگاه پوسرت و عکس مهتا کریمی همکار مسابقه و نما

گروه عکس جشنواره
یـم جعفـری نمیـن،  یـان / همـکاران کاوه کرمـی، رئوفـه رسـتمی، نیلوفـر جوانشـیر، میـالد میرزاعلـی، مر مدیـر رضـا معطر

علـی محمـدی، کیـارش مسـیبی، عرفـان خوشـخو، رز ارغوان

یران تلویزیون تئاتر ا
مدیر اجرایی حسین ملکی / مدیر فناوری اطالعات فرشید فرح خواه / مدیر فنی سهیل جعفری

همکاران بخش تصویر و مستندسازی 
یار ملکی، عرفان الهو یی نظری ز ران نوید گرامی، ما تصویربردا

یوسفیان تدوینگران عرفان الهویی نظری، عباس 

باقر پیرزاد، علیرضا طاهری، مجید داخ یان،  یرجی، سامان حیدر امور بین امللل هرنهای نمایشی روح هللا ا
مرتجمین همکار بخش ملل فرهاد مطهری کیا، سمیرا کحالی، آلربت بیگجانی، ملیکا عبداللهی، سحر ابراهیمی

یندگان دبیرخانه در هتل: رشوین درستی )بخش ملل(، محمد فرج پور )بخش استان ها( نما

ز  بـا سـپاس ا راسـخی،  یـده  بـدری، فر رمضـان  یق  بـری، لیلـی غفـاری، شـقا دبیرخانـه دائمـی جشـنواره ها  فرزانـه صا
لیـال مینـایی

شورای ارزشیابی و نظارت 
محمدنبی خرسوی، مصطفی محمودی رشق، علی اکرب طرخان، حجت سیدعلیخانی، محسن سلیمانی فارسانی، سعید 
ینالی، حسین کرمی، هوشنگ هیهاوند، علیرضا مصلح تهرانی،  ز نجفیان، مسعود ملکوتی نیا، فرزان دلفانی، حسین 
وفاداری، آرمان طیران،  یدهللا  رضوی،  زاده دهقانی، مژگان هاشمی اصل، اسماعیل  فرهاد رشیفی، پریسا مهجور، آ
رجبی، حامد شفیع خواه،  حسین احمدخانی، غالمحسین شاه علی، علیرضا حنیفی، سیدعلی تدین صدوقی، مهدی 

ر، آتیه جاوید، حامد هوشیاری، سیدهومن مجابی رزو افشا فریدون والیی، مهدی ذره، حسین حیدری پور، آ

یشی  دفرت مدیریت اداره کل هرنهای نما
پری جدی، حسین پاداش، محمد حمیدزاده، علی خالقی

یشـی مهـدی ابدالـی )معاون اجرایی(، محرتم هـرنوری )مدیر امور اداری(،  معاونـت اجـرایی اداره کل هرنهـای نما
ییـان، طاهر مهدوی نیا فاطمـه عزتی نـژاد، شـیرین رضا

یشی   روابط عمومی اداره کل هرنهای نما
یوسفی کیا / گرافیست بهرام شادانفر  امور اجرایی مهدی 

همکاران افسانه گودرزی، مهناز عبد بهزاد، حامد اویسی، مهدی نبی زاده

هماهنگی تئاتر استان ها آرام خدمت شعار، محسن رساجی، زهرا صربی، شیدا لیالیون، نگین صادقی پور، فرمان جعفری
یاقوتی، شیما تجلی، محمود مقاره ای، بهنام شقاقی یشی لیال پاشاپورخامنه، زهرا  دبیرخانه  هرنهای نما

یـران امیرحسـین عاشـورنژاد، سـمیه عسـگربیوکی، راحلـه میرحسـینی، نوشـین برزگـر، حمید  یشـی ا انجمـن هرن هـای نما
ر، امیـن آقایی راد بتـکا اسـماعیلی، محبوبـه خوب نژادیـان، افشـین ا

دفرت پژوهش، آموزش و انتشارات
رانی، نارص خالدی، مریم مقدم مدیر سعید اسدی / همکاران علیرضا لطفعلی، مریم رودبا

یران تئاتر(  یران )ا پرتال تئاتر ا
مدیر علی اکرب عبدالعلی زاده 

رضــایی، مینــا  بــادی، میــرتا  یــم فــالح مها همــکاران عبــاس عبدالعلــی زاده، حســین محمدیانــی، حســین ســینجلی، مر
رغــوان اشــرتی، میــالد میرزاعلــی، علــی کیهانــی، علــی رحیمــی، ســیدرضا حســینی، احمــد  رتــی، ا یا ز ر، ســودابه  بهرامی تبــا

محمداســماعیلی

همکاران جشنواره در استان گیالن 
یززاده رودپیشـی،  یـت تماشـاخانه نـارون مهـرداد بخشـی / مدیـر اجـرایی غـزل نوحی / عوامـل اجرایی حجت عز مدیر

ر یـو نوغاندا ر حسـین گلـی زاده، مبیـن بخشـی خواه، عـادل علیـزاده / مسـئول فنی آ

یزد  شورای سیاست گذاری جشنواره استان 
ر(، مهندس علی اکرب عزیزی )رئیس شورا(، محمدصادق کوچک زاده )دبیر(، محمدحسین  دکرت مهران فاطمی )استاندا

ییان، احمد ندافی، مجید جوادیان زاده، علی ملک زاده، علی صالحی، حجت االسالم مجتبی صداقت پارسا

یزد گروه مراسم افتتاحیه در 
دبیـر اجـرایی محمدصـادق کوچـک زاده، کارگـردان علـی قربانـی، دسـتیار کارگـردان امیرحسـین شـفیعی، مسـئول 
کمیتـه فنـی احسـان نیک محـرض، مسـئول کمیتـه پشـتیبانی مسـعود دهقـان، مسـئول کمیتـه اسـکان محمـد فکـر، 
مسـئول کمیتـه اجراهـا احمـد ندافـی، مسـئول کمیتـه ترابـری میثـم اکرامـی، مسـئول کمیتـه مالـی محمدحسـین 
رتباطـات علـی  ییان، مسـئول کمیتـه تبلیغـات ، فضاسـازی شـهری محسـن احمـدی، مسـئول کمیتـه رسـانه و ا پارسـا

صالحـی، مسـئول کمیتـه ترشیفـات علـی جـاور

ز مدیریت و همکاران محرتم  با سپاس ا
یـران، مجموعـه تئاتـر شـهر، تماشـاخانه  یشـی ا یشـی، انجمـن هرنهـای نما معاونـت امـور هـرنی، اداره کل هرنهـای نما
زادی، ، خانـه هرنمنـدان  یرانشـهر، بنیـاد فرهنگـی - هـرنی رودکـی، تـاالر حافـظ، تماشـاخانه سـنگلج، تئاتـر مولـوی، بـرج آ ا

بـا طاهـر  با یـران، تـاالر اسـتاد انتظامـی ، تماشـاخانه ملـک، تـاالر هـرن، مجتمـع چـاپ کوثـر، هتـل  ا

و همراهی 
یباسـازی شـهر تهـران،  ز یـزد، سـازمان  یـزد، حـوزه هـرنی اسـتان  و ارشـاد اسـالمی  یـزد، اداره کل فرهنـگ  اسـتانداری 
واحـد اتوبورسانـی شـهر تهـران، معاونـت فرهنگـی دانشـگاه تهـران، سـازمان جهـاد  شـهرداری مناطـق 6،11،12، رشکـت 

تهـران،    دانشـگاهی 

Festival  Headquarters

ستاد برگزاری جشنواره

ره دبیرخانه  جشنوا

مسئول دفرت دبیر عباس شاه محمدزاده  

مسئول هماهنگی دبیرخانه  اداره کل رسول مهدوی نیا

 مسئول امور اداری دبیرخانه ماندانا جمشیدی

مسئول پشتیبانی دبیرخانه محمدحسن مسعودی

مسئول پشتیبانی فنی سالن ها حسین طاهربخش

مسئول فنی گروه های ملل علی ارشف سماعی

تدارکات مهدی خدابنده لو، بهزاد طهماسبی

حمل و نقل احمدرضا لک

بابایی همراهان هیأت داوران مهدی صفاری نژاد، میالد مولوی، بهزاد 

مسئول هماهنگی گریم تاالرها مهدی محمدی

News Staff Colleagues Sara Salek, Saba Heidarkhani, Narges Kiani, Zahra Shayanfar

Advertising & Partnerships Group  
Advertising Manager Ardavan Zeini Sough / IT Manager Abas Ahmadi / colleagues Hassan Abedi, 
Mohammad Motaharipour, Abbas Ahmadinia, Mahak Hajivandi, Amir Ali Pariz, Somayeh Rezaei, Saeed 
Salehi / Environmental Advertising Mohammad Panahi

Colleagues of Alternatives Performing & Street Sectio 
Shahin Ramezani, Mahdi Ebrahimi, Amir Hossein Sabounchi, Sadegh Kiani Moghadam

Exhibition of Documents of Forty Periods of FADJR Theater Festival 
Exhibition Manager Alireza Ghorbani / Research and Data Collection Mohammad Asadollahi  
Translator Ali Nourpisheh / Graphic Artist Hamed Kazemi

Oral History of FADJR Theater Festival First Phase 
Production Manager Shahrouz Aghaei / Directing & Editing Reza Joshani 
Colleagues Davoud Alishahi, Majid Sadeghi Valani, Ikna Studio

Colleagues of Poster and Photo Competition & Exhibition Mahta Karimi

Festival Photo Group 
Director Reza Moatarian /Colleagues Kaveh Karami, Raoufeh Rostami, Niloufar Javanshir, Milad Mirzaali, 
Maryam Jafari Namin, Ali Mohammadi, Kiarash Mosayebi, Erfan Khoshkhoo, Rose Arghavan

Iranian Theater Television 
Executive Director Hossein Maleki / IT Manager Farshid Farahkhah / Technical Director Soheil Jafari

Colleagues of Image and Documentation Section 
Photographers Navid Gerami, Maziar Maleki, Erfan Elhoei Nazari 
Editors Erfan Elhoei Nazari, Abbas Yousefian

International Affairs of Performing Arts Rouhollah Iraji, Saman Heidarian, Bagher Pirzad, Alireza Taheri, 
Majid Dakh / Translators of Nations Section Farhad Motahari Kia, Samira Kahali, Albert Bigjani, Melika 
Abdollahi, Sahar Ebrahimi / Representatives of the Secretariat in the hotel Shervin Dorosti (Nations 
Section), Mohammad Farjapour (Provinces Section)

Festival`s Permanent Secretariat Farzaneh Saberi, Leili Ghafari, Shaghayegh Ramezan Badri, Farideh 
Rasekhi, Thanks to Leila Minaei

Evaluation & Supervision Council 
Mohammad Nabi Khosravi, Mostafa Mahmoudi Shargh, Ali Akbar Tarkhan, Hojat Seyyed Alikhani, Mohsen 
Soleimani Farsani, Saeed Najafian, Masoud Malakotinia, Farzan Delfani, Hossein Zeinali, Hossein Karami, 
Houshang Hehavand, Alireza Mosleh Tehrani, Farhad Sharifi, Parisa Mahjour, Azadeh Dehghani, Mojgan 
Hashemi Asl, Esmaeil Razavi, Yadollah Vafadari, Arman Tayaran, Hossein Ahmadkhani, Gholam Hossein 
Shah Ali, Alireza Hanifi, Seyed Ali Tadayon Sadoughi, Mahdi Rajabi, Hamed Shafikhah, Fereydoun Valaei, 
Mahdi Zareh, Hossein Heidaripour, Arezoo Afshar, Atieh Javid, Hamed Hoshyari, Seyyed Houman Mojabi

Dramatic Arts Management Office 
Pari Jedi, Hossein Padash, Mohammad Hamidzadeh, Ali Khaleghi, 

Executive Deputy of the General Directorate of Performing Arts Mahdi Ebdali (Executive Deputy), 
Mohtaram Honarvari (Director of Administrative Affairs), Fatemeh Ezatinejad, Shirin Rezaeian, Taher Mahdavinia

Public Relations of General Directorate of Performing Arts 
Executive Affairs Mahdi Yoosef ikia / Graphic Artist Bahram Shadanfar 
Colleague Afsaneh Goudarzi, Mahnaz Abd Behzad, Hamed Oveisi, Mahdi Nabizadeh, 

Provincial Theater Coordination Aram Khedmat Shoar, Mohsen Seraji, Zahra Sabri, Sheida Laialioun, 
Negin Sadeghipour, Farman Jafari 
Secretary of the Performing Arts Center  Leila Pashapour Khameneh, Zahra Yaghouti, Shima Tajali, 
Mahmoud Mogharei, Behnam Shaghaghi 
Iran Dramatic Arts Association Amir Hossein Ashournejad, Somayyeh Asgar Boiuki, Raheleh Mirhosseini, 
Noushin Barzegar, Hamid Esmaili, Mahboubeh Khoubnejadian, Afshin Ebtekar, Amin Aghaei Rad

Office of Research, Education and Publications 
Manager Saeed Asadi /Collaborators Alireza Lotfali, Maryam Roudbarani, Naser Khaledi, Maryam Moghadam

Iran Theater Portal (IranTheatre) 
Director Ali Akbar Abdol Alizadeh / Collaborators Abbas Abdoz Alizadeh, Hossein Mohammadiani, 
Hossein Singali, Maryam Fallah Mahabadi, Mitra Rezaei, Mina Bahrami Tabar, Soudabeh Ziarati, Arghavan 
Ashtari, Milad Mirza Ali, Ali Kayhani, Ali Rahimi, Seyyed Reza Hosseini, Ahmad Mohammad Esmaili

Collaborators of the Festival in Gilan Province 
Management of Naroun Theater Mehrdad Bakhshi /Executive Director Ghazal Nouhi /Executive Agents Hojat 
Azizzadeh Roudpishi, Hossein Golizadeh, Mobin Bakhshikhah, Adel Alizadeh /Technical manager Ario Noghandar

Policy Making Committee of Yazd Province Festival 
Dr. Mehran Fatemi (Governor), Engineer Ali Akbar Azizi (Chairman of the Council), Mohammad Sadegh 
Kouchakzadeh (Secretary), Mohammad Hossein Parsaiyan, Ahmad Nadafi, Majid Javadianzadeh, Ali 
Malekzadeh, Ali Salehi, Hojatoleslam Mojtaba Sedaghat

Opening Ceremony Group in Yazd 
Executive Secretary Mohammad Sadegh Kouchakzadeh, Director: Ali Ghorbani, Assistant Director: Amir 
Hossein Shafiei, Responsible for the Technical Committee Ehsan Nikmahzar, Responsible for the Support 
Committee Masoud Dehghan, Responsible for the Housing Committee Mohammad Fekr, Responsible 
for the Performance Committee Ahmad Nadafi, Responsible for the Transportation Committee 
Meysam Ekrami, Responsible for the Finance Committee Mohammad Hossein Parsaian, Responsible 
for the Advertising Committee, Space Creation Shahri Mohsen Ahmadi, Responsible for the Media and 
Communications Committee Ali Salehi, Responsible for the Ceremonial Committee Ali Javer

Special thanks to the respected management and colleagues 
Arts Affairs Deputy, General Directorate of Dramatic Arts, Iran’s Dramatic Arts Association, City Theater 
Complex,  Iranshahr Theater, Roudaki Foundation, Hafez Hall, Sangalaj Theater,  Molavi Hall, Azadi Tower, Iranian 
Artists Forum, Master Entezami Hall, Malek Hall, Honar (Art) Hall, Kowsar Printing Complex, Baba Taher Hotel

And Cooperation of 
Yazd Governorate, General Directorate of Islamic Culture and Guidance of Yazd, Yazd Province Art 
Center, Tehran Beautif ication Organization, Municipalities of regions 6,11,12, Tehran Bus Company, 
Cultural Deputy of Tehran University, Tehran University Jahad Organization,

Festival Secretariat

Secretary`s Off ice Manager Abbas Shah Mohammadzadeh

Responsible for coordinating the Secretariat - General 
Administration Rasoul Mahdavinia

Administrative Manager Mandana Jamshidi

Secretariat Support Mohammad Hasan Masoodi

Hall technical support Hossein Taherbakhsh

Technical Head of Nations Groups Ali Ashraf Samaei

Logistics Mahdi Khodabandehloo, Behzad Tahmasbi

Transportation Ahmad Reza Lak

Accompanying the Jury Board Mahdi Safarinejad, Milad Molavi, 
Behzad Babaei

Coordinating the Makeup of the Halls Mahdi Mohammadi

ز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی ویژه ا
یر محرتم، دکرت محمد هاشمی مدیر کل روابط عمومی،  دکرت بهرام عین اللهی وز

دکرت عماد مالزاده مشاور رسانه ای و روابط عمومی

special thanks to Ministry of Health and Medical Education 

Dr. Bahram Einollahi, Minister, Dr. Mohammad Hashemi, General Manager of Public 

Relations, Dr. Emad Mollazadeh Media and Public Relations Advisor

دبیر جشنواره حسین مسافر آستانه

ربیعی | مشاور عالی دبیر دکرت محمدمهدی بهداروند بابایی  قائم مقام دبیر اتابک نادری | مدیر دبیرخانه و دستیار دبیر محسن 

رتباطات و تبلیغات وحید لک یزی و هماهنگی مهدی حاجیان|مدیر روابط عمومی، ا مدیر ارزشیابی و نظارت سید وحید فخر موسوی| مدیر برنامه ر

مشاور دبیر جالل تجنگی | مدیر هرنی مهدی دوایی | مدیر بخش ملل رقیه وکیلی آذر

رادیوتئاتر امین رهرب  مشاور امور استان ها حسن رونده| مدیر بخش دیگرگونه های اجرایی سامان خلیلیان| مدیر بخش 

مدیر ترشیفات بخش ملل داور نمینی | مدیر ستاد خربی گالویژ نادری | مدیر مالی و پشتیبانی رضا بروزمند شاد | مدیر بخش پژوهش حسین ملکی

یشگاه عکس و پوسرت مهدی آشنا مدیر هماهنگی امور اداری عاطفه نورپیشه |مدیر مسابقه و نما

مدیر هماهنگی سامانه فروش بلیط حسن جودکی | مدیر بخش تصویر و مستندسازی طاها گلکارزاده

یران رضا بصیرت| مدیر کمیته حراست علیرضا حفیظی یشی ا مدیر عامل انجمن هرنهای نما

Secretary of Festival Hossein Mosafer Astaneh

Deputy Secretary Atabak Naderi | Secretariat Manager & Assistant Secretary Mohsen Babaei Rabiei | Senior Consultant to the 
Secretary Dr. Mohammad Mahdi Behdarvand | Director of Evaluation & Supervision Seyyed Vahid Fakhr Mousavi 

 Planning & Coordination Manager Mahdi Hajian | Director of Public Relations, Communications and Advertising Vahid Lak 
 Consultant Secretary Jalal Tajangi | Art Director of Festival Mehdi Davaei 

Director of Nations Section Roghieh Vakili Azar | Provincial Affairs Consultant Hasan Ravandeh 
 Manager of Alternatives Performing Section Saman Khalilian | Director of Radio Theater Section Amin Rahbar 

Ceremonial Manager of Nations Section Davar Namini | News Headquarters Manager Gelavizh Naderi 
Financial & Support Manager Reza Borouzmand Shad | Director of Research Section Hossein Maleki 

Manager of Administrative Affairs Coordinator Atefeh Nourpisheh 
Manager of Competition of Poster & Photo Exhibition Mahdi Ashna | Ticket Sales Coordination Manager Hasan Joodaki  

Director of Image and Documentation Section Taha Golkarzadeh 
CEO of Iran`s Dramatic Art Association Reza Basirat | Security Committee Manager Alireza Haf izi



Festival Identity  |  Designer Mehdi Davaeiهویت برصی جشنواره  | طراح مهدی دوایی


