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  هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت  ارزیابی متون بخش تئاتر خیابانی و محیطینتایج 

 استان کارگردان نویسنده نام اثر ردیف

 لنگرود–گیالن  علی اصغر محمددوست  عبداله بهادری  چهریار 1

 اسالم آبادغرب–کرمانشاه  قباد دارابی  مرتضی اسدی مرام گنج  2

 شاهین شهر  –اصفهان  فرامرز غالمیان  هیام احمدی  همیلو 3

 ایالم  محمد قدیمی  مسعود براهیمی  کارت  4

 تهران  احمد جعفری  سیمین بهفر شوسه  5

 دهلران –ایالم  نادره حیدریان  حیدر رضایی دوربین سرداران  6

 خوزستان  احمد مسافری احمد مسافری  برحی دالور 7

 کرج-البرز حامد هادوی  علی نوریان  پا به پا  8

 الهیجان –گیالن  امیر امینی  امیر امینی  دوران عاشقی  9

 رشت  –گیالن  میرمعنوی  هومن هومن میر معنوی  تندیس عشق  10

 خمینی شهر –اصفهان  نجمه مهرابی  مهدی کریمی اندانی  نفر می میرند2با هر فشنگ  11

 اصفهان  علیرضا شمسی حسنوند جالل حباب زیر آب 12

 همدان  نسا بخشی  نسا بخشی  ایران بانو  13

 کرمانشاه  مصطفی دهشت  افشین سلطانی  او پهلوان اکبره  14

 خمینی شهر –اصفهان  هادی کیانی  هادی کیانی  بازمانده  15

 محمودآباد-مازندان  حامد مربوط صادق وط صادقربحامد م مامور انتقال  16

 پردیس  –تهران  سهیل توکلی  سهیل توکلی  دیدار 17

 تهران  پروین ملک عالیی پروین ملک عالیی  سرگذشت زندگی  18

 همدان  فواد ابراهیمیان  فواد ابراهیمیان  محدوده وقوع جرم نزدیک نشوید  19

 الهیجان  –گیالن  سامان خیراندیش  سامان خیراندیش  سربازجنگ 20

 کرج  –البرز  علیرضا داننده فرد  اصغر گروسی  قهرمان  21

 همدان  پگاه معصومی  فرزاد لباسی پروانه های منتظر  22

 ساری  –مازندان  امین پورمند  مرتضی شاه کرم سربازسردار 23

 اردبیل  سید رضی محمودی  سید رضی محمودی  یادگاری  24

 آبادان  بهنام کاوه  بهنام کاوه  ماما جبیره  25

 اصفهان  ناصر حاجی باقری ابراهیم سرشوق مترسک  26

 اصفهان  مجتبی خلیلی  مجتبی خلیلی  زندگی با طمع باروت  27

 تهران  امیرمحمد انصافی  مارال ایزدبخش  –زهرا مریدی  همه نقاشی های من  28

 گرگان  –گلستان  فاطمه احمدی  ابوالقاسم مهدوی  یک بقچه آرزو  29

 اصفهان  مهدی ایروانی  جالل حسنوند حباب زیر آب  30



 سیستان بلوچستان  سعید بادینی  سعید بادینی  اپیدمی  31

 اصفهان  سید پویا امامی رامی محمد جواد ص پیله انقالب  32

 آذربایجان غربی  امیرزینال پور  امیر زینال پور معرکه غریب  72یکی از  33

 تهران  لیال بیگوند  لیال بیگوند  محیط بانان شجاع 34

 گیالن  محمود فرضی نژاد محمود فرضی نژاد پشت یک لبخند ملیح  35

 اصفهان  نسا سلیمانی  شیما خرمیان  مقاومت برمبنای اهم... 36

 نظر آباد  –البرز  علی کشاورزی  علی کشاورزی  سلول  37

 تهران  اکبر قهرمانی  اکبر قهرمانی جنگ بی جنگ  38

 سیستان بلوچستان  علی میر مهدی صالحیار سردار دلها  39

 دهلران  –ایالم  سعید خیراللهی  سعید خیراللهی  ژنرال خورشید  40

 دهلران  –ایالم  مالک آبساالن  مالک آبساالن  دریا قلی  41

 تهران  پیام عزیزی  پیام عزیزی  شبیه قهرمان  42

 تهران  سامان محمدعلیزاده  افشین قاسمی  پهلوان اکبر  43

 کرمان آرزو بلوچ جعفری  فرشته حسینی  پوستهای حساس  44

 امیدیه  –خوزستان  غزل بویری  غزل بویری بهمنشیر  45

 کرمانشاه  شبنم مبارکی  مرتضی شاه کرم کاخ ریاست جمهوری  46

 اصفهان  دالرام ترکی  مسعود براهیمی تب  47

 آذربایجان شرقی عباس خلیفه لو عباس خلیفه لو دختری به نام شیرین  48

 خرمشهر آمنه پورحسینی  آمنه پورحسینی  خ مثل خرمشهر  49

 کرمانشاه  میثم روح تافی  هومن روح تافی  بی سیم زمان  50

 بوشهر  مارال ایزدبخش  رضا بهرامی و مارال ایزدبخش  است؟چه کسی پاسخگو  51

 اراک حشمت اله زارعی  حشمت اله زارعی  خالء 52

 کرمان  رضا درویشی  رضا درویشی  سربازان حاج قاسم  53

 حلزونی لطفا برای گوش های سنگین 54

 تهران  وحید خسروی  وحید خسروی   دنیا 

 همدان  حمیدرضا رضایی مجد سعید باغبانی  رفتن یاماندن  55

 آشتیان  –مرکزی  مرجان کرمی  مرجان کرمی  لطفا ازمن فیلم بگیرید  56

 مالیر  –همدان  مهدی حبیبی  مهدی حبیبی  سالها پس ازآن واقعه 57

 تهران  میثم رضایی  میثم رضایی  سربازبنویسیدروی قبرم  58

 همدان  مهرداد کاوسی حسینی  سید مهرداد حسینی  ایران بانو 59

 اصفهان  مسعود براهیمی  مسعود براهیمی نفس  60

 آذربایجان شرقی مهدی صالحیار مهدی صالحیار میزی برای محاکمه  61

 آذربایجان شرقی محمد یوسفی زاده محمد یوسفی زاده  بیز اوچ نفر.... 62

 گیالن  محمد رضا جعفری لفوت  محمد رضا جعفری لفوت شط رنج 63

 مالیر  –همدان  فروزان حسینی  مهدی روزبهانی  پوتین هارو در بیار 64



 ایالم  مصطفی کولیوندی  مصطفی کولیوندی  بیست شماره ی آخر را من نشمردم  65

 تهران  مریم جعفری حصارلو  مریم جعفری حصارلو  امانتی  66

 کرمانشاه  سید سروش پیمبری سید سروش پیمبری  مستر دیفال 67

 قم  مرتضی مرتضی راد  مرتضی مرتضوی راد تمام نمی شود 68

 خمینی شهر  -اصفهان  پدرام پورپرورش  مصطفی جعفری خوزانی علی سوت بلبلی  69

 تهران  اباذر چهل امیرانی  جمشید عسکری مهمان داریم  70

 آذربایجان شرقی  رقیه ولی پور محمد رمضانی  درجه نویکف 71

 کردستان  وریا فالحی  وریا فالحی  به نام انسانیت  72

 مرکزی میثم کرمی  محسن عظیمی  فرنگیس 73

 کرمانشاه  علی یارویسی چناری جالل حسنوند خیلی نزدیکخیلی دور 74

 

 

  


