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شرقی آذربایجان تئاتر  
 

 لیضسید صادق فا رضا حسینی گلزخم چارویماق

شرقی آذربایجان تئاتر 2   نیل سایمون سعید علمی کله پوکها مراغه 

شرقی آذربایجان تئاتر 3   نیل سایمون برگرفته از پزشک نازنین علیرضا کوشک جاللی و عضوي به درد آورد روزگارچ تبریز 

شرقی آذربایجان تئاتر 4   مهدي صالحیار مهدي صالحیار )پروانه کپنک ( مرند 

شرقی آذربایجان تئاتر 5   جواد ندیمی جواد ندیمی ماهنی و مانی مرند 

شرقی آذربایجان تئاتر 6   کریم حسینی کریم حسینی لچک گلی آذرشهر 

شرقی آذربایجان تئاتر 7   علیرضا رسولی علیرضا رسولی متاهل اجباري آذرشهر 

شرقی آذربایجان تئاتر 8   مهرداد کورش نیا امین حاجی اکبري آخرین نامه شبستر 



شرقی آذربایجان تئاتر 9   فریدون والئی احمد رضا صبري ترانه هاي تلخ تارا شبستر 

شرقی آذربایجان اترتئ 10   عسگر حسن پور عسگر حسن پور آلقیش هشترود 

شرقی آذربایجان تئاتر 11   محمد یعقوبی محمد اکبري 66زمستان  هشترود 

شرقی آذربایجان تئاتر 12   سید محمد بطاحایی سید محمد بطاحایی گل بهارین توي بساطی هشترود 

شرقی آذربایجان تئاتر 13   ساالر حاجعلیزاده محمد تقوي و یکممجلس هزار هشترود 

شرقی آذربایجان تئاتر 14   محمد رحمانیان علی کاظمی وند مصاحبه تبریز 

شرقی آذربایجان تئاتر 15   مجتبی بشیري مجتبی بشیري اتاق احیا بناب 

شرقی آذربایجان تئاتر 16   مرتضی هاشم پور علی فتوحی طرب نامه مرد دستفروش تبریز 

شرقی آذربایجان رتئات 17   محمد رحمانیان نازیال ایران زاد بنام فنز تبریز 

شرقی آذربایجان تئاتر 18   فریدون والیی (ترجمه الهیار محمدي) الهیار محمدي تارانن نیسگیللري بناب 



شرقی آذربایجان تئاتر 19   جهانگیر چاالکی جهانگیر چاالکی روح یک ملت بناب 

قیشر آذربایجان تئاتر 20   مرتضی شاه کرم عباس خلیفه لو آقاي قاضی صدایم را میشنوید اهر 

شرقی آذربایجان تئاتر 21   محسن عبدلی محسن عبدلی ن بناب 

شرقی آذربایجان تئاتر 22   مارتین مک دانا مرتضی تیموري جمجمه در کانا نارا تبریز 

غربی آذربایجان تئاتر 23   محمد تقی سالمی یمحمد تقی سالم عشق و جدایی سلماس 

غربی آذربایجان تئاتر 24   محمد چرمشیر امید پیروي اسالم بیتلها مهاباد 

غربی آذربایجان تئاتر 25   ابراهیم ابراهیمی کسري ضیایی دون کیشوت مهاباد 

غربی آذربایجان تئاتر 26   حجت قاسم نژاد افشار حجت قاسم نژاد افشار شلم شوربا تکاب 

 هادي عزیز کالنتري هادي عزیز کالنتري مورچه و حضرت سلیمان نقده بایجان غربیتئاتر آذر 27 

 شهرام حصاري شهرام حصاري بیرون که ترس نداره نقده تئاتر آذربایجان غربی 28 



 شهرام محمودي شهرام محمودي موش و گربه نقده تئاتر آذربایجان غربی 29 

غربی آذربایجان تئاتر 30   آتیال پسیانی سینا درویشی ي قجريقهو میاندوآب 

غربی آذربایجان تئاتر 31   کوروش نریمانی هوشنگ بابایی جن گیر میاندوآب 

غربی آذربایجان تئاتر 32   هادي حجازي فر سعید زینالی جایی دیگر میاندوآب 

غربی آذربایجان تئاتر 33   محمد رحمانیان مسعود نیازي مسافران میاندوآب 

غربی آذربایجان تئاتر 34   رسول بانگین رامین عطار چیاي سیپان پیرانشهر 

 علی بانگین ابراهیم محمودپور اگر باران ببارد سردشت غربی آذربایجان تئاتر 35 

غربی آذربایجان تئاتر 36   داریوفو پیمان باباییان حساب پرداخت نمیشه مهاباد 

 عسل حسینی اعیل غنی زادهاسم آل(خدا نادر است) اردبیل تئاتر اردبیل 37 

 جعفرموسی زاده جعفرموسی زاده آلبوم خانوادگی اردبیل تئاتر اردبیل 38 



 فاطمه برمال فاطمه برمال آي تک اردبیل تئاتر اردبیل 39 

 یوسف دادجو یوسف دادجو جیران بیله سوار و پارس آباد تئاتر اردبیل 40 

 کریم عظیمی ججین م عظیمی ججینکری دگماتیسم اردبیل تئاتر اردبیل 41 

 عدالت فرزانه مهدي احدي زیرپلک ماه مشگین شهر تئاتر اردبیل 42 

 حسین قربان زاده پیمان محجوب سمفونی گودال اردبیل تئاتر اردبیل 43 

 حسین خدایی حسین خدایی وارت آوار اردبیل تئاتر اردبیل 44 

 سعید افخمی سعید افخمی کالغ ها پائیز در دهان اردبیل تئاتر اردبیل 45 

 فرهاد باقري و عاطفه نقوي عاطفه نقوي ننه سرما و سین آخر اصفهان تئاتر اصفهان 46 

 حسین منصور زاده حسین منصور زاده حشره کس سمیرم تئاتر اصفهان 47 



 عباسعلی معتمدي عباسعلی معتمدي من سیر رضا هستم بوشهر بوشهر تئاتر 48 

بوشهر ترتئا 49   حمید ظریف خواه حمید ظریف خواه خواب برهنه برف بوشهر 

بوشهر تئاتر 50   میالد شیري میالد شیري ریشه هاي خاکستري بوشهر 

بوشهر تئاتر 51   احمد آرام احمد آرام خاکسپاري زن زنده بوشهر 

بوشهر تئاتر 52   محمد فخرایی محمد فخرایی آشپزخانه فنالندي بوشهر 

بوشهر ئاترت 53   کاظم ارجمندنیا کاظم ارجمندنیا ترال جوسال بوشهر 

 عباس منظري عباس منظري دختر پادشاه بوشهر بوشهر تئاتر 54 

بوشهر تئاتر 55   روح اله خدامی روح اله خدامی شب جشن بوشهر 

بوشهر تئاتر 56   حسین اسدي حسین اسدي به مرور زمان بوشهر 

بوشهر تئاتر 57   یاسر رازقی پور یاسر رازقی پور روز سیاه بوشهر 



بوشهر تئاتر 58   پیام الریان غالمرضا خضري پروانه الجزایري بوشهر 

بوشهر تئاتر 59   مجید میرزایی مجید میرزایی مملی بوشهر 

 60 
 تئاتر تهران

 
 آرش عباسی سید امیر حسینی البی شهرقدس

 بهزاد صالحی علیرضا رجبی یرین خانه ماماجراهاي تلخ و ش شهرقدس تئاتر تهران 61 

 مسلم سلیمانیان مسلم سلیمانیان آیسبرگ شهرکرد تئاتر چهارمحال و بختیاري 62 

 محمودرضا حقیقتی محمود رضا حقیقتی روسري آبی بروجن تئاتر چهارمحال و بختیاري 63 

 ندا ثابتی رضا ولی پور فراتر از صداقت شهرکرد تئاتر چهارمحال و بختیاري 64 

جنوبی خراسان تئاتر 65   حسین ابراهیمی فاطمه آوردیده-حسین ابراهیمی مرگ باموهاي بور فردوس 

جنوبی خراسان تئاتر 66   باقر بارانی محسن حسین زاده بلنداي بیهودگی بیرجند 

جنوبی خراسان تئاتر 67   حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی آنتیگونه بیچاره فردوس 



جنوبی خراسان ئاترت 68   داوود کیانیان امیررضا هنرمند خروسک پریشان طبس 

جنوبی خراسان تئاتر 69   حسین عباسزاده حسین عباسزاده عصرانه براي سارا بیرجند 

جنوبی خراسان تئاتر 70   آتیال پسیانی رضا کاظم زاده قهوه قجري طبس 

جنوبی خراسان تئاتر 71   ماکان وزیري مرتضی احمدي-ماکان وزیري ماشین مشدي ممدلی بیرجند 

جنوبی خراسان تئاتر 72   سید مهدي حسینی سید مهدي حسینی مله بیرجند 

جنوبی خراسان تئاتر 73   هادي محسن زاده هادي محسن حسین زاده ماهورا و آواز هاي سحرآمیز بیرجند 

 وصانلوعلی اکبر ا علی اکبر اوصانلو قلبی قارا زنجان تئاتر زنجان 74 

زنجان تئاتر 75   علیرضا فرید راد ساسان قجر ونوس زنجان 

زنجان تئاتر 76   زهیر فروتن علی الوانی 2020چوپان راستگو و گوسفندان  زنجان 

زنجان تئاتر 77   امیر لشکري جالل نوري الکی خوش زنجان 

 رسول صالحی رسول صالحی هندونه ناقال زنجان زنجان تئاتر 78 

 احمد محمدي حامد محسنی آخرین فریب پینوکیو خدابنده زنجان تئاتر 79 



زنجان تئاتر 80   علیرضا حنیفی عبدااله امیدي او خواهد آمد زنجان 

زنجان تئاتر 81   احمد محمدي مهدي رجبی دالتونها خدابنده 

 احسان کتابی فرد احسان کتابی فرد پایتخت خرمدره زنجان تئاتر 82 

زنجان تئاتر 83   بهمن حنیفه لو جمشید اسدي الچی خرمدره 

زنجان تئاتر 84   مجید یوسفی ناهید پیوندي خروس زري خرمدره 

زنجان تئاتر 85   روح اهللا فیروزي روح االه فیروزي پارتی خرمدره 

زنجان تئاتر 86   علی اکبر زارع علی اکبر زارع عاشق وفا خرمدره 

سمنان تئاتر 87   حامد امامی بابک صبوري ته صفنقطه  سمنان 

سمنان تئاتر 88   افشین هاشمی روح اهللا صفا شیرهاي خان بابا سلطنه سمنان 

 بهروز قریب پور حسین حسام نژاد جنگ کور دامغان سمنان تئاتر 89 



 محمدرضا عبادیانی محمدرضا عبادیانی افسانه شهر سراب شاهرود سمنان تئاتر 90 

 امیررضا کوهستانی رضا خدادادبیگی لیلی و مجنون زاهدان و بلوچستانتئاتر سیستان  91 

 حمیدرضا کمیلی خواه حمیدرضا کمیلی خواه روباه دم بریده زاهدان تئاتر سیستان و بلوچستان 92 

 حمیدرضا آذرنگ سید مهدي هاشمی خنکاي ختم خاطره زاهدان تئاتر سیستان و بلوچستان 93 

 مجتبی رضایی مجتبی رضایی گنداب زاهدان بلوچستانتئاتر سیستان و  94 

 آتوسا ریگی رامین رخ فروز خواب زدگی زاهدان تئاتر سیستان و بلوچستان 95 

 محمود فرخزاد حامد سراوانی از بلنداي آسمان زابل تئاتر سیستان و بلوچستان 96 

 ه افشاري پورپروان احمد گل بیکی رسن آخر زابل تئاتر سیستان و بلوچستان 97 

 عبدالواحد برهانی نصیر برهانزهی فصل پنجم فصل یخ ایرانشهر تئاتر سیستان و بلوچستان 98 

 ذکریا مالزهی ذکریا مالزهی کینگی ایرانشهر تئاتر سیستان و بلوچستان 99 



 علی دیو دل علی دیو دل ایستاده تا آخر ایرانشهر تئاتر سیستان و بلوچستان 100 

 جمال ناصر بلیده نظیربرهانزهی خون بس ایرانشهر اتر سیستان و بلوچستانتئ 101 

 جمال ناصر بلیده جمال ناصر بلیده داغ دیده نیکشهر تئاتر سیستان و بلوچستان 102 

 ابوالفضل فرهادي مانی آبادیان رستوران برادران وارنر شیراز فارس تئاتر 103 

فارس تئاتر 104   شیراز 
ه شده اسبی که از پا رویاهاي بست

 نمی افتد
 محمد چرمشیر قاسم مرادي

 مریم برزوئیان محمد ابوعلی هپولی شیراز تئاتر فارس 105 

فارس تئاتر 106   احمد وامق احمد وامق دلبر صدساله فسا 

 زهرا کشاورز زهرا کشاورز شکارگاه شیراز فارس تئاتر 107 

فارس تئاتر 108   فاطمه حسینی ه حسینیفاطم فصل صبوري مصیري 

فارس تئاتر 109   هادي امامی مقدم احسان رضایی قبیله آدم خواران پاسارگاد 



قزوین تئاتر 110   ژان ژنه محمدجواد سلطانی کلفت ها قزوین 

 داریو فو سید حسن اورازانی همه دزدها که دزد نیستند قزوین قزوین تئاتر 111 

 گراسیا مورالس عبداله عاج پرین ي در نگاهافق زرد قزوین تئاتر قزوین 112 

 امیر نجفی سعید شیخی باد می وزد قزوین تئاتر قزوین 113 

 محمد چرمشیر آذر متفکر تیستو سبز انگشتی قزوین تئاتر قزوین 114 

 مهدي نصیري محمدرضا کشتکار مرثیه باد قزوین تئاتر قزوین 115 

کردستان تئاتر 116   شعیب مکتب داري عیب مکتب داريش روییدن سنندج 

کردستان تئاتر 117   کاروپیرظهیر کاروپیرظهیر ایزوله سنندج 

کردستان تئاتر 118   کژال محمدي سامان مهران، فرزادحسن زاده گراداف بانه 

کردستان تئاتر 119   هادي بهرامی هادي بهرامی جرات بانه 



کردستان تئاتر 120   داریوفو زانا صالح زاده تندهمه دزدها دزد نیس بانه 

کردستان تئاتر 121   کیانوش عبداهللا زاده راجیو جوزف زخم هاي عمیق کودکی بانه 

کردستان تئاتر 122   عال الدین عزیز زاده عالالدین عزیز زاده کچه وردیله بانه 

کردستان تئاتر 123   آسو بهاري منظم رحمتی بوه ته پیاو بانه 

 یداهللا آقاعباسی یداهللا آقاعباسی سنگ صبور کرمان کرمانتئاتر  124 

 محمد اعظیم ملک محمدي محمد اعظیم ملک محمدي جنگ شادي کرمان کرمانتئاتر  125 

 حبیب اهللا امیري حبیب اهللا امیري جنگ کودك کرمان کرمانتئاتر  126 

 محمود جاللی محمود جاللی رود خونه کله خري انار کرمانتئاتر  127 

 رضاحسنی رنجبر رضاحسنی رنجبر دهانی پر از کالغ رفسنجان کرمانتئاتر  128 

 فائزه حسینی ترانه بهجت فادبد رفسنجان کرمانتئاتر  129 



 سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده یک قطره نشاط آور راور کرمانتئاتر  130 
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 حمید جعفري حمید جعفري پزشک نازنین بم کرمانتئاتر  132 

 عباس جالل آبادي عباس جالل آبادي پهلوان تنبل کرمان کرمانتئاتر  133 

 محمد همدمجو محمد همدمجو بی بی بادوم راور کرمانتئاتر  134 

 درویشیرضا  رضا درویشی عموصمد عمه لیال کرمان کرمانتئاتر  135 
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 امیر عابدین پور امیر عابدین پور مسکو -آتن  کرمان کرمانتئاتر  137 
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 فرشته نجاتی فر فرشته نجاتی فر تدختر خوشبخ کرمان کرمانتئاتر  139 



 محمد قاسمی محمد قاسمی لولوي آواز خوان کرمان کرمانتئاتر  140 

 منصور کامکار منصور کامکار ریچارد سوم اجرا نمی شود کرمان کرمانتئاتر  141 

 روحید شاه حیدري پو وحید شاه حیدري پور عروس مشنگ قهوه خانه قشنگ کرمان کرمانتئاتر  142 

 محمد ضیا عزیزي محمد ضیا عزیزي آتش فشان کرمان کرمانتئاتر  143 

 علی اسماعیلی علی اسماعیلی چهار صندوق کرمان کرمانتئاتر  144 

 احمد یزدان پناه احمد یزدان پناه شنگول و منگول کرمان کرمانتئاتر  145 

کرمانشاه تئاتر 146   اشم پورمحمديه هاشم پور محمدي سیاه سیاه کرمانشاه 
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 وحید پاراد وحید پاراد روزنامه دهدشت تئاتر کهگیلویه و بویراحمد 149 



گیالن تئاتر 150   مجتبی دهقان مجتبی دهقان حسنی و مرغ تخم طال رشت 

گیالن تئاتر 151   ساموئل بکت وحید تقی زاده روزهاي خوش رشت 

مازندران تئاتر 152   پویا بهاري پویابهاري خونمردگی قائمشهر 

مازندران تئاتر 153   پویا دستگیران پویا دستگیران مینا و پلنگ قائمشهر 

 مهرداد کوروش نیا حسین رضایی آواز ستاره ها قائمشهر مازندران تئاتر 154 

 الن گرا حسین فالپور در اسکله قائمشهر تئاتر مازندران 155 

 محمد قمی محمد قمی باغ آرزوها چالوس تئاتر مازندران 156 

 استریندبرگ علی رضا قنبري سروینه باغی قویتر ساري تئاتر مازندران 157 

 ساراعارف نیا ایمان تیموري سونامی ارواح نور تر مازندرانتئا 158 

 ایمان قمالقی فردین اسالمی شلوار پلنگی نور تئاتر مازندران 159 



 مبین ذبیحی نژاد مبین ذبیحی نژاد کارستان نکا تئاتر مازندران 160 

 متی طوسیغالمرضا با غالمرضا بامتی طوسی بچه هاي تابستان نکا تئاتر مازندران 161 

 یوسف یونسی حمید ناطقی قصه بهار کوچولو نکا تئاتر مازندران 162 

 ژان ژنه سعیده جعفري / ندا بابا زاده کلفت ها بابل تئاتر مازندران 163 

 چیستا یثربی هوشنگ امیدي نژاد زنی براي همیشه رامسر تئاتر مازندران 164 

مازندران تئاتر 165   کوروش نریمانی وشنگ امیدي نژاده دون کامیلو رامسر 

مازندران تئاتر 166   سید احمد رضوي نوا سید احمد رضوي نوا مرد سه زنه بابلسر 

مازندران تئاتر 167   نصراله قادري هوشنگ امیدي نژاد شنگول ومنگول و بچه سوم رامسر 

مازندران تئاتر 168   امین آبان امین پور مند 4توقف در ایستگاه  ساري 

مازندران تئاتر 169   حسین فدایی حسین خاکباز ببئی و گرگ آشپز نوشهر 



 مجتبی دهدار داریوش شافی تنت تازیانه اي است ... تنکابن مازندران تئاتر 170 

مازندران تئاتر 171   تنکابن 
منازعه اي فی مابین شیخ ابوالقاسم 

 ویلیام شکسپیر فردوسی و مستر
 نعیم صالحی صالحینعیم

مازندران تئاتر 172   داریوش بهادري داریوش بهادري خواستگاري تنکابن 

مازندران تئاتر 173   معصومه احمدي زاده معصومه احمدي زاده زن بابا تنکابن 

مازندران تئاتر 174   محمد کجدي نژاد محمد کجدي نژاد پاانداز تنکابن 

مازندران تئاتر 175   مهران نیک فرجام اممهران نیک فرج عیب جر تنکابن 

مازندران تئاتر 176   افروز فرزند پرهام اخالقی روي زمین ساري 

 مجید بشکال مجید بشکال باب اسفنجی بندرعباس تئاتر هرمزگان 177 

 ام البنین جایباش ام البنین جایباش کیکنگ بندرعباس تئاتر هرمزگان 178 

 نیل سایمون هنام پانیزهب پزشک نازنین بندرعباس تئاتر هرمزگان 179 



 سهراب حسینی سهراب حسینی نشراکاذیب بندرعباس تئاتر هرمزگان 180 

 مسیح هللا علی محمدي مسیح هللا علی محمدي حسن کچل حاجی اباد تئاتر هرمزگان 181 

 کوروش سلمانی دهبارز کوروش سلمانی دهبارز روایت اصلی در حاشیه بندرعباس تئاتر هرمزگان 182 

 فرانک فروتن فرانک فروتن مثل خاراندن یک زخم یزد یزد تئاتر 183 

 مریم عابدین پور اسماعیل اخالقی اعال و رعنا ابرکوه یزد تئاتر یزد 184 

 فرهاد نقدعلی اسماعیل اخالقی خاطرات جوجه اردك زشت ابرکوه یزد تئاتر یزد 185 

 --- م عابديمیث دنیاي عروسک ها بهاباد یزد تئاتر یزد 186 

 علی نصیریان علی جاور بنگاه تئاترال یزد تئاتر یزد 187 

 محمدرضا امیرخانی مرتضی کوراغلی بی نشون یزد تئاتر یزد 188 

 جک و لوبیاي سحرآمیز یزد تئاتر یزد 189 
محمدرضا صاحب جالل/ محمدحسن 

 امراللهی
 محمدرضا صاحب جالل



 شارلوت برونته ن مدرس سبزه واريمرجا جین ایر یزد تئاتر یزد 190 

 بر اساس یکی از شعرهاي یزدي مهدیه السادات هاشمی خواستگاري یزد تئاتر یزد 191 

 آنتوان چخوف محمدرضا ابوالحسنی خواستگاري یزد تئاتر یزد 192 

 ابوالفضل حاجی علیخانی رضا آقایی فین جین یزد تئاتر یزد 193 

 میترا بیات محمد طاهري راد پیشونیماه  یزد تئاتر یزد 194 

 یاسمینا رضا محمدرضا زبرجدي هنر یزد تئاتر یزد 195 

 محمدرضا جوکار/ یحیی صفدرخان محمدرضا جوکار یزدي هاي قدیم یزد تئاتر یزد 196 

 انسیه نیشابوري انسیه نیشابوري مارال و فضایی کالله تئاترگلستان 197 

 عباس محمدي عباس محمدي وصال یار گرگان تئاترگلستان 198 

 عبدالمجید یازرلو عبدالمجید یازرلو مبارك و قالیچه پرنده گرگان تئاترگلستان 199 



 مهدي برسالنی مهدي برسالنی افسانه شازده کوچولو گرگان تئاترگلستان 200 

 افشین هاشمی امیر مفیدیان درستکارترین قاتل دنیا گرگان تئاترگلستان 201 

 صمد رحیمی صمد رحیمی و پنج طبقه منفی 1400رحمان  گرگان تئاترگلستان 202 

 میترا عرفانی بهاره امید نژاد شهر دودي گرگان تئاترگلستان 203 

 محمد شکري محمد شکري آدم آدم است گرگان تئاترگلستان 204 

 حسین پناهی سمانه امیري سه حلقه میخک گرگان تئاترگلستان 205 

 حمید رضا میرزایی زاده حمید رضا میرزایی زاده 2*12فریم  گنبد تئاترگلستان 206 

 مصطفی مسلمی مصطفی مسلمی آواز دهل شنیدن از دور خوش است گنبد تئاترگلستان 207 

 امیر علی دوانلو امیر علی دوانلو هار گنبد تئاترگلستان 208 

 عادله فدایی اییعادله فد شازده کوچولو گنبد تئاترگلستان 209 



 سعید کاظمیان سعید کاظمیان همین روزها گنبد تئاترگلستان 210 

 بهرام بیضایی سعید کاظمیان چهار صندوق گنبد تئاترگلستان 211 

 محمد حسین علی پور محمد حسین علی پور خروس زري و پیرهن پري گنبد تئاترگلستان 212 

 سیما تنهایی شبستري ا تنهایی شبستريسیم سیب ترش کردکوي تئاترگلستان 213 

 فاطمه نصیري رشید نصیري کنسرت نمایش دایره چند ضلعی گرگان تئاترگلستان 214 

 مهدي کردي مهدي کردي جنگ کودك بندرگز تئاترگلستان 215 

همدانتئاتر 216   حسین صفی حسین صفی گودو،لورکا، قهوه قجري و دیگران همدان 

همدانتئاتر 217   مهدي شادمانی روشن مهدي شادمانی روشن سیاوش، مرغ آمین و گربه ها همدان 

همدانتئاتر 218   محسن پورقاسمی محسن پورقاسمی بالتازار همدان 

همدانتئاتر 219   مهدي چایانی مهدي چایانی نقالی و نوروز خوانی همدان 



همدانتئاتر 220   حمید کاظمی حمید کاظمی جنگ نوروزي همدان 

همدانتئاتر 221   حمید رضا رضایی مجد حمید رضا رضایی مجد جنگ شادي همدان 

همدانتئاتر 222   احمد بیگلریان نوشین بیگلریان قاشق زنی همدان 

همدانتئاتر 223   بهرام حاج علی اکبري بهرام حاج علی اکبري آیین هاي نوروزي مالیر 

همدانتئاتر 224   رضا عطائی رضا عطائی خنده بازار مالیر 

همدانتئاتر 225   غالمرضا ناصري غالمرضا ناصري آیین هاي بومی در نوروز تویسرکان 

همدانتئاتر 226   صحبت اهللا روشنفکر صحبت اهللا روشنفکر نوروز در نوروز نهاوند 

همدانتئاتر 227   همدان 
هرکسی توي دنیا یه شکل و رنگی 

 داره
 حامد ترابی حامد ترابی

خوزستان تئاتر 228   اندیمشک 
تالقی، گزارش یک واقعه از پیش 

 اعالم نشده
 مهدي آشوغ مهدي آشوغ

خوزستانتئاتر  229   عبدالهادي الجرف حسن السلطانی حمل فی مرایا الذناب سوسنگرد 



خوزستانتئاتر  230   رضا حویزاوي رضا حویزاوي حکایت من زمن الصمت سوسنگرد 

خوزستانتئاتر  231   حمیدرضا هیبتی حمیدرضا هیبتی ار بزرگقر گتوند 

خوزستانتئاتر  232   حمیدرضا ساالروند حسین ذوالفقاري یوز ایرانی در شهر مدرن لولوخان اهواز 

خوزستانتئاتر  233   اورانوس شرافت مهدي فرشیدي سپهر فراخوان بهبهان 

خوزستانتئاتر  234   غزل بویري علیرضا داوري قبله دعا بهبهان 

خوزستانتئاتر  235   ویدا فوزي ویدا فوزي خاله سوسکه عروس شد بهبهان 

خوزستانتئاتر  236   خلیل ضرغامپور مرتضی شاه کرم به خنده گندم که رویاي آرد شوشتر 

خوزستانتئاتر  237   حسین نجف زاده محمود نجف زاده شوشتر ایر شوشتر 

خوزستانتئاتر  238   مهدي محجوب مهدي محجوب نوروزحاجی فیروز و عمو  شوشتر 

خوزستانتئاتر  239   حمید بهداروندي عبدالرضا سواعدي دردسرهاي یک دختر سی ساله شوشتر 



خوزستانتئاتر  240   علی صالحی پور باورصاد علی صالحی پور باورصاد یال هاي سوخته در باد می رقصند شوشتر 

خوزستانتئاتر  241   محمد گله ملکی ملکی محمد گله اوریگامی شوشتر 

خوزستانتئاتر  242   مریم ابوالقاسم زاده و راضیه دشتگلی احمد مسرت مه در مه شوشتر 

خوزستانتئاتر  243   کریم حمدي اشکان گله ملکی زیر خط فقر شوشتر 

خوزستانتئاتر  244   خلیل ضرغامپور خلیل ضرغامپور بی قرار توام شوشتر 

خوزستانتئاتر  245   خلیل ضرغامپور آنتوان چخوف خواستگاري وشترش 

 علی منصوري قاسم صدقی شانس در می زند قم قمتئاتر  246 

قمتئاتر  247   محمد چرمشیر فرحان فرحناك تنها خدا حق دارد بیدارم کند قم 

قمتئاتر  248   سید محمد مساوات سید علی هاشمی نژاد قصه ظهر جمعه قم 

قمتئاتر  249   حمزه اقبالی مهدي خجستگی رجنگ/هدیه سحرآمیزمت قم 



قمتئاتر  250   داریوفو مهدي باران طلب افسانه ببر قم 

قمتئاتر  251   داود میرباقري سیدمحمدجواد طاهري عشق آباد قم 

قمتئاتر  252   سجاد طهماسبی محبوبه اعرابی افسانه خرت و برت قم 

قمتئاتر  253   دي حسنعلیها ندا وفایی ریزخان قم 

قمتئاتر  254   علیرضا نادري محمدرضا خسروشاهی بچبچه هاي بشت خط نبرد قم 

قمتئاتر  255   آرش عباسی محمدرضا رمضانی همه چیز درباره آقاي ف قم 

 
 کل ھنرھای نمایشیھای ادارهشماره تماس دفتر ھماھنگی تئاتر استان

۰۲۱۶۶۷۴۷۴۱۹- ۰۲۱۶۶۷۱۰۷۰۴ 

 


