
 برگزیدگان نوزدهمین جشنوره هنرهای نمایشی کانون استان تهران 
 8931سال 

 

 

 جشنواره گانبرگزید

 به کارگردانی هادی ملکی 52مرکز  شماره کاری از اعضای  « وقتی رستم کوچک بود» تئاتر صحنه ای 

 به کارگردانی طیبه آنجدانی 52کاری از اعضای مرکز  شماره  «آدم کوچولوی گرسنه» عروسکی تئاتر

 به کارگردانی مریم شفیع زاده 25کاری از اعضای مرکز  شماره  « فریدآسهر » تئاتر صحنه ای 

 لیال مکانی به کارگردانی 52شماره مرکز فراگیر کاری از اعضای  «خاله شاخه نبات» تئاترعروسکی  

 

 

 

 برگزیدگان بخش متن نمایش

 52مرکز  شماره  «وقتی رستم کوچک بود»هادی ملکی با نمایشنامه  برگزیده اول

 مرکز شهر قدس «اگر دیوها زنده بمانند»زهرا نوری با نمایشنامه  برگزیده دوم

 یک مرکز اسالم شهر «تاج حنایی» سارا حدادیان با نمایشنامه  برگزیده سوم

 9مرکز شماره  «خواب بودم یا بیدار» سایه برین  تقدیر شده

 

 برگزیدگان بخش کارگردانی

 52شماره مرکز  «وقتی رستم کوچک بود» نمایش کارگردانهادی ملکی  برگزیده اول

 برگزیده دوم

 )مشترک(

 «آدم کوچولوی گرسنه » نمایش کارگردانطیبه آنجدانی 

 «خاله شاخه نبات » نمایش  کارگردانلیال مکانی 

 52مرکز شماره 

 52مرکز شماره 

 برگزیده سوم

 )مشترک(

 «سهر آفرید »نمایش  کارگردان مریم شفیع زاده 

 «من یک دخترم » نمایشکارگردان زینب صباغ 

 25شماره  مرکز

 52مرکز شماره 

 تقدیر شده

 

 «قصه بخت»نمایش کارگردان طاهره بشیر 

 «سیمرغ عطار» نمایش کارگردان نیان افاطمه یوسف زم

 58شماره مرکز 

 88مرکز شماره 

 

 و دکور برگزیدگان بخش طراحی صحنه

 52 شمارهمرکز   «آدم کوچولوی گرسنه»علی اصغر اکرمی طیبه آنجدانی، برگزیده اول

 3 مرکز شماره «، قصه نوکتاب نو» زینب علوی  برگزیده دوم

 برگزیده سوم

 ) مشترک(

 «سیمرغ عطار»  فاطمه یوسف زمانیان

 «ماهی رنگین کمان» گیتی نصیری 

 88 مرکز شماره

 28مرکز شماره 
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 طراحی لباسبرگزیدگان بخش 

 52 مرکز  شماره «بودوقتی رستم کوچک » نمایشمریم اسدی برای  برگزیده اول

 برگزیده دوم

 )مشترک(

 «سهر آفرید»برای نمایش مریم شفیع زاده 

 «خواب بودم یا بیدار»برای نمایش زهرا حقی 

 25 شمارهمرکز 

 9مرکز شماره 

 برگزیده سوم

 (مشترک)

 «سیاهک و اوستا» مهدیه شرفی - معصومه صادقی

 برای طراحی ماسک« ما آدم نمی شویم»اعضای گروه 

 93 شمارهمرکز 

 82مرکز شماره 

 82مرکز شماره  «دالتون ها »  برای نمایش مهدیه سادات صدری تقدیر شده

 

 طراحی و ساخت عروسکبرگزیدگان بخش 

 شهر قدس مرکز «اگر دیوها زنده بمانند»الهام عیوضی  -زهرا کردی لو برگزیده اول

 برگزیده دوم

 )مشترک(

 «کتاب نو ، قصه نو» زینب علوی  - نوریه شفایی

 «سیمرغ عطار» گروه نمایش 

 3 مرکز شماره

 88مرکز شماره 

 «که من می بینمهست چیزهایی  »یگانه شفیعی  برگزیده سوم

 «آدم برفی» زهرا عظیم نژاد 

 82 مرکز شماره

 28مرکز شماره 

 «مهمان جامانده» لیال قهرمان  -معصومه ذوده تقدیر شده

 طراحی در خالقیت  «غول جنگل آبی»گروه نمایش 

 5مرکز قرچک 

 5مرکز شماره 

 

 عروسک گردانیبرگزیدگان بخش 

ش نمای بوشاسبی در انیق منصوری عروسک گردانشقا -نفیسه احدی برگزیده اول

 «زنده بماننداگر دیوها »

 مرکز شهر قدس

 52 مرکز شماره «آدم کوچولوی گرسنه» االغ در عروسک گردانعلی سلیقه  برگزیده دوم

 93 مرکز شماره «نردبانی رو به خدا»سحر جعفری در نمایش  برگزیده سوم

 «دیبولی خان » در نمایش  لو عروسگ کردان دیبولی هستی هاشم شده تقدیر
تاج »در نمایش  خروس  امیر عباس نور محمدی عروسک گردان

 «حنایی
در  پسرعروسک گردانان -محمد حسین نژادیان امیر علی ملکی،

 «میراث عجیب»نمایش 

 1مرکز شماره 
 مرکز اسالمشهر یک       

 2مرکز شماره 
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 موسیقیبرگزیدگان بخش 

 «آدم کوچولوی گرسنه»برای نمایش علی جعفری وعلی رحمانی  برگزیده اول

 «نبرد رستم و اسفندیار» برای نمایش  علی جعفری

 52 مرکز  شماره

 98مرکز شماره 

 3مرکز شماره  «کتاب نو ، قصه نو»برای نمایش  الناز شاهی  برگزیده دوم

دگان گروه نوازن -علیرضا سلیمانی فر  -مائده بخشی -مینا یوسفی فر برگزیده سوم

 «قصه بخت»برای نمایش 

 58مرکز شماره

 

 و نقش خوانی برگزیدگان بخش صدا پیشه

 52 مرکز  شماره «خاله شاخه نبات»در نمایش  بهاره احمدی  –فاطمه رحمانی  برگزیده اول

 52مرکز شماره  «من آیدا را نمی فروشم» در نمایش روژان علی محمدی  ومدبرگزیده 

 «یک پیراهن یک ویولن»در نمایش نرگس اختیار پور  برگزیده سوم
 «زیر درخت آلبالو» در نمایش  حنانه غفاریان

 52مرکز شماره 
 99مرکز شماره 

ساغر آبلو «عطار سیمرغ»نمایش در  جعفرآوا مال  -راحیل خسروی  تقدیر شده
 «قصه بخت»در نمایش 

 «شکارچی و پرنده»در نمایش فاطمه زهرا اکبری 

 «من آیدا را نمی فروشم »در نمایشفرناز امیرپور 
 

رستم و »در نمایش   ریحانه اله وردی –رضوان اله وردی 
 «اسفندیار

 88 مرکز شماره
 58مرکز شماره 

 22رکز شماره م
 

 52شماره مرکز 
 

 98مرکز شماره 

 

 برگزیدگان بخش بازیگری

 52 مرکز  شماره «وقتی رستم کوچک بود»در نمایشمحمد حسین کریمی  برگزیده اول

 25 مرکز شماره «سهر افرید» در نمایش عسل اکبری نسب برگزیده دوم

 52 مرکز شماره «ن یه دخترمم» در نمایشبهار عفت منش  برگزیده سوم

 «ما آدم نمی شویم»در نمایش  مبینا اسماعیلی -ملیکا محمد هاشمی تقدیر شده

 «مترسک خودت باش»در نمایش بهار ایل لو 

 82 مرکز شماره

                                              

 91مرکز شماره 

 

 برگزیدگان بخش برشور

 25 مرکز شماره «سهر آفرید»نمایش  -فهیمه علیمردانیان  برگزیده اول

 52مرکز شماره  «یک پیراهن، یک ویولن»نمایش  –حسن طالبی  برگزیده دوم

 82 مرکز شماره «چیزهای هست که من می بینم»نمایش  -راحمه باقی پور برگزیده سوم

 


