
 اعالم نتایج بررسی و انتخاب نمایشنامه ها و طرح های متقاضی جهت شرکت در هفتمین جشنواره

 منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس بوشهر

پس از انتشار فراخوان هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ی معلولین خلیج فارس بوشهر هشتاد و شش 

هیات بررسی و انتخاب نمایش نامه به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد پنجاه نمایش نامه توسط 

ا طرحمه هرضا بهارلو پس از خوانش و بررسی نمایشنا،محمد لطفی،آثار متشکل از: غالمحسین دریانورد

های متقاضی، آثار خود را جهت حضور در مرحله ی بازبینی به تفکیک اولویت های اول و دوم به شرح 

دهش معرفی دوم اولویت عنوان به که آثاری  توضیح اینکه: زیر به دبیر جشنواره معرفی می نماید.

 و  ک و...دراماتی رویداد گفتار شخصیت، ساخت، زیر چون عناصری در بعضاً که  هستند آثاری اند،

 تاس امیدوار آثار انتخاب هیات که هستند اشکاالتی دارای ایده و  طرح مناسب تشریح در نیز برخی

.همچنان که آثار اولویت اول،آثاری بردارند گام نقص رفع به نسبت بیشتری آگاهی با اجرایی گروه

 اقانه ای نسبت به تولید آاقار خودهستند که نسبت به اولویت دوم وضعیت مناسبتری با رویکرد خال

 ااقدام نمایند.

کارل  ،وفنویسندگان مطرح جهان چون، داریوو نهایتا اینکه پیشنهاد می گردد در اجرای آثار 

اسالدمیر مروژک و ... طرح و ایده های اجرایی مبتکرانه ای مد نظر گروه ،پیتر شفر،ن ینسکوژ،اوفالنتین

 اجرایی اقرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت شهر بخش کارگردان نویسنده نمایشنامه ردیف

 اول آبادان صحنه ای عبداله ندومی عبداله ندومی عروسی خاک و خون 1

 اول بندرعباس صحنه ای رضا دریایی آزاد داریو فو حساب پرداخت نمیشه 2

 اول گچساران صحنه ای احمد محمدی سپیده گلتراش میر نورزی 3

 اول یاسوج صحنه ای محمود خرم آزادی پیتر شفر کمدی سیاه 4

 اول فسا صحنه ای محمد بیژنی نسب کارل فالنتین بیلت تئاتر 5

 اول فسا صحنه ای محمد غیاثی اوژن یونسکو آواز خوان طاس 6

 اول یاسوج صحنه ای سید صالح زینی پور رضا گشتاسب چند روایت نا معتبر 7

 اول شوش صحنه ای محالییفاطمه  حسین زارعی سرهنگ مسلسل جاده 9

 اول ماهشهر صحنه ای نوال وائلی حسین ساالرمنش کله پیک های آرژانتینی 11

 اول ماهشهر صحنه ای نوال وائلی حسین ساالرمنش کمدی دالتون ها 11

 اول ماهشهر صحنه ای نوال وائلی رضا دریای آزاد فرود اضطراری 12

 اول یاسوج صحنه ای پورصالح زینی  رضا گشتاسب خرگوش سفید 13

 اول آبادان خیابانی بهاره پیشرو بهزاد فراهانی یک اتفاق و کلی یکشنبه 14

 اول آبادان خیابانی بهاره پیشرو بهزاد فراهانی وای زمینمون 15

 اول بهبهان خیابانی فهیمه مدحتی فهیمه مدحتی تاریک دوز 16

 اول بندرعباس خیابانی آفرینش بروجردی بهزاد فراهانی دنیای صورتی 17

 اول بندرعباس خیابانی مصطفی بشکال مصطفی بشکال طبایت عشق 11

 اول آبادان خیابانی سهراب میثمی جمشید خانیان درون پیراهن یحیی 19

 اول آبادان صحنه ای فرامرز غالمیان فرامرز غالمیان من رودخانه ای را ... 21

 اول آبادان صحنه ای احمدیهیام  هیام احمدی زندگی زیباست 21

 اول یاسوج صحنه ای رضا گشتاسب رضا گشتاسب یک هفته راه رفتن در بهشت 22

 اول یاسوج صحنه ای صادق پسندیده صادق پسندیده البیرنت 23

 اول مسجد سلیمان خیابانی علی اقاضی علی اقاضی هفت خوان عشق 24

 اول میناب خیابانی حبیب ناصری جعفر فاسمی 1+4=9 25



 اولویت شهر بخش کارگردان نویسنده نمایشنامه ردیف

 دوم فسا خیابانی نسیم شکر یوسف شکوهی مانع 1

 دوم سوسنگرد صحنه ای مریم طرفی عارف مهتاب روز در اکواریم 11 2

 دوم سوسنگرد صحنه ای مریم طرفی سعید سوری دریای خون 3

 دوم فسا خیابانی نسیم شکر حیدر رضایی حرف میزنندواقتی روزنامه ها  4

 دوم اهواز خیابانی بهمن تقی پور بهمن تقی پور سودای عشق 5

 دوم میناب خیابانی یوا اقاسمیش یوا اقاسمیش عین شین اقاف 6

 دوم میناب صحنه ای حسین غالمشاهی حسین غالمشاهی آب را گل نکنیم 7

 دوم آبادان صحنه ای مهر انگیز شریفی مهر انگیز شریفی اقاصدک 1

 دوم آبادان خیابانی محمد امین اقلمی محمد امین اقلمی یک پله تا اقله 9

 دوم آبادان صحنه ای محمد امین اقلمی محمد امین اقلمی بی صداهمیشه  11

 دوم شیراز صحنه ای علی اقنبری ترانه جوان بخت شطرنج 11

 دوم بندرامام صحنه ای عاننچشهاب  بهنام میرزایی روزی که خواستگار اومد 12

 دوم شیراز خیابانی نرگس حاتمی پژمان شاهرودی اقطعه هنرمندان 13

 دوم مرودشت صحنه ای هادی امام مقدم هادی امام مقدم گوپس کارات اوفیش 14

 دوم شیراز خیابانی یوسف علی زارعی یوسف علی زارعی هشت سین 15

 دوم شیراز صحنه ای مصب زارعی مصیب زارعی صلح 16

 دوم هندیجان صحنه ای سعید شکاری مجید حاتمی رویا در کمپ 17

 دوم شادگان صحنه ای علی محمود علی محمود ویلچر 11

 دوم خرمشهر خیابانی عبدالحسین جلیل نسب عبدالحسین جلیل نسب فریاد دیس ابیل 19

 دوم آبادحاجی  صحنه ای علی محمدی علی کرامتی اسالومیر مروژک بر پهنه دریا 21

 دوم بندرامام خیابانی مهران الهدی در باغی مهران الهدی در باغی مثبت شصت و هفت 21

 دوم سوسنگرد صحنه ای مریم طرفی رضا دریایی کجا و ناکجا 22

 دوم یاسوج صحنه ای رضا گشتاسب رضا گشتاسب چمند روایت نا معتبر ندیدنی 23

 دوم یاسوج صحنه ای اردشیر جهانشاهی رضا گشتاسب یک هفته راه رفتن در بهشت 24

ما توی بهترین جا برای  25

 نمایشنامه ها

 دوم بندرعباس صحنه ای رضا دریایی رضا دریایی

 


