
 :اندپذیرفته شده ی که به صورت قطعیهاینمایشنامه

 کارگردان نویسنده عنوان نمایشنامه ردیف

 آقاآل امید آقاآل ترجمه امید بریده زبان گنجشک 1

  مژگان بابا مرندی روز خوب عاشورا 2

 محمدرضا مالکی مهدی پور کاظم فرنگی شکالت 3

 لطیفی شیما لطیفی شیما هاعروسک پستچی 4

 

 :مشروط به بازنویسی هاینمایشنامه

 کارگردان نویسنده عنوان نمایشنامه ردیف

 نعلییحس حمیدرضا نعلییحس حمیدرضا سبز طلسم 1

 فروزان زاهد بیگی نوذری آرش دوز لحاف فیروز افسانه 2

 بیگی زاهد فروزان بیگی زاهد فروزان نی می تی 3

 کشاورز ویدا کشاورز ویدا سونوریا افسانه 4

 میترا کریم خانی الهامیان مریم رهایی 5

 علی خوش گفتار گفتار خوش علی تاالب مهمان 6

 آبادی دولت حسن آبادی دولت حسن هستم تو لولوی من 7

 وفایی ندا حسنعلی هادی جان ریز 8

 کامیار پریوش کامیار پریوش زمین متولد: من نام 9

 شقایق فتحی پورصالح اردشیر تی تی ماه 11

11 
 کاکل و مرواری گیس

 زری
 پوراسماعیل نیاز

 پوراسماعیل نیاز

 مرویان سپیده گلستانی علیرضا عروسک خار، دختر، 12

 بحرالعلوم فاطمه بحرالعلوم فاطمه تنها غول و کاکلی 13

 صادقی ایرج صادقی ایرج نداره ترس که بابا 14

 فقیقی رضا فقیقی رضا بیراه و راه 15

 مقدم کیانی صادق مقدم کیانی صادق ابزار جعبه و آلن 16

 مدرس پریسا مدرس پریسا سیناور 17

 کیا معینی داوود کیا معینی داوود سیمرغ جوجه 18

 روشنک کریمی مهدی مجتبی ماه و پشت الک قصه 19

 زاده کوچک رضا زاده کوچک رضا کند می پرواز پرنده 21

 آذرخش صمد زاده کوچک رضا باک بی پسر 21

 



 :مشروط به بازبینی هاینمایشنامه

 کارگردان نویسنده عنوان نمایشنامه ردیف

 آرش شریف زاده مفید بیژن خانم شاپرک 1

 اسدی  زینب زاده قاصد عباس آفتابگردان مزرعه 2

 قناعتیان وحیدرضا یوسفی محمدرضا جیرجیرکها آواز 3

 کیانی مقدمصادق  مقدم کیانیصادق  پنهان پیدای 4

 سعید زین العابدینی مسیحا ابوعلی آینده حال، گذشته، 5

  بابامرندی مژگان مهربونه که برفی 6

7 
 دوست رو من مامان شما

 ندارید
  بابامرندی مژگان

 قرین دوست عباس قرین دوست عباس پنگوین شش 8

 سهیل میرزاده مترلینگ موریس آبی پرنده 9

 قاسمیان تیما آقازاده آیدین مهتاب و ماهک 11

 مرام جعفری علیرضا مرام جعفری علیرضا کاغذی دنیای 11

 

  های پذیرفته شده:طرح

 کارگردان نویسنده نمایشنامه ردیف

 عسگری یلدا عسگری یلدا دایره 1

 عبدی محمد نوری الهه ها وحشی سرزمین به سفر 2

 میرزاحسین فهیمه میرزاحسین فهیمه اوز شهر جادوگر 3

 مقیمی مهدی مقیمی مهدی پل روی االغی 4

 لو مقصود سوسن سوسن مقصود لو کرابات   5

 نوری الهه نوری الهه چیز همه تقریبا تاریخچه 6

 مهرداد باقری آیدا قهرمان جادوگر ذهن من 7

 

تورننام ماوررد و   یااز دررنام مای   نآثاری که به بازنویسی، بازبینی و یا با به نگاار  نااینانامه    شودیادآوری می

رصالحات پیننهادی شورر رر رز مسئول بخش ناایننامه در مرکز تولیم تئاتر و تئاتر عروسکی کاانو  دریاتا    

 کننم.


