
جدول گروه های راه یافته به دومین جشنواره نمایشنامه خواین 
هنر گستر حیایی

خوانشگراننام کارگرداننام نویسندهنام اثرردیف

مهرداد  رایانی آدم آدم است۱
مخصوص

سونیا خاموشی، امیر مهدی فاطمی،سونیا خاموشی
 محمدرضا رضایی نسب ، نیاز طهرانی

بیتا  دلخوشبیتا دلخوشسوفوکلآنتیگونه۲

فاطمه بیات، محمد ایزدیفاطمه بیاتمحمد چرمشیرباغبان مرگ۳

امیر محمد نوری شاد، آذر سعادتی،امیر محمد نوری شادژان میشل ریببی حیوان۴
 آتنا مرادباوکی، عرشیا پازکیان

بهروز حسین پور، محمدرضا حسنی،بهروز حسین  پوربهروز حسین  پورتیالندسیا۵
 هنگامه ذوذهب

روژین بلوری، علی کرمانی اصفهانی،محمد رضا رضایی نسبیاسمینا رضاخدای کشتار۶
 فاطمه بیات، محمد رضا رضایی نسب

خرده جنایت های۷
 زنا شوهری

اریک امانوئل 
اشمیت

محمد رضا غریبی، مریم عزتیمریم عزتی

مرتضی لطفی نیا،محمد یعقوبیخشکسالی و دروغ۸
بهنود بیاتانی

تینا جمعگی، تانیا حیدری،
مرتضی لطفی نیا، بهنود بیاتانی

مریم اسالمی، ثریا هوشیار، حسین مرادی، مائده گودرزیآنتوان چخوفخواستگاری۹
 حسین سوری، محمدرضا مینایی

زهرا  باقریانزهرا  باقریانسید احسان عرفانیدرباره ماندن۱۰

اعظم پورجوادیان، مازیار زحمت کش،اعظم  پور جوادیانعمادالدین  رجبلودشمن خدا۱۱
عادل حقیقی، امیر آرشی، محمد پور 

ابراهیمی، مهدیه شمالی، فاطمه عزیزی

محمد فتاحی، رژین سیروسی، زهرا موسوی،نوید خدام عباسیسجاد صبوری نیادلفین صحرایی۱۲
نوید خدام عباسی، عسل فرج الهی

رضا فرکانس در به در۱۳
شهر ساتن

محمد رضا  
اسکندری

سحر واثق، سعید اردشیری، محمدرضا محمد رضا  اسکندری
الوندی

صدف خبری زاد، طاها احمدی،صدف خبری زادنغمه ثمینیزبان تمشک های وحشی۱۴
 ژینا زارع، علی کرمانی

کوثر کاردانکوثر کاردانمحمد چرمشیرسرگذشت عجیب خانم دبیری۱۵

پانیا گل پیکر ،آلبر کاموسوء تفاهم۱۶
 شهرزاد شانیان

پانیا گل پیکر ، شهرزاد شانیان

بردیا عابدینیامید مشهدینوید ایزدیارصدای اسفند۱۷

اسرا جلیلیانخانم رادمنشخانم رادمنشکودک کار۱۸



جدول گروه های راه یافته به دومین جشنواره نمایشنامه خواین 
هنر گستر حیایی

خوانشگراننام کارگرداننام نویسندهنام اثرردیف

روناک اسد زادهروناک اسد زادهبرتولت برشتگر کوسه ها آدم بودند۱۹

سمیرا محمدی گلدر، فاطمه میری،سمیرا محمدی گلدرمارتین مک دوناملکه زیبایی لی نین۲۰
 امیر حسین امیری راد، امیر رضا علمداری

علیرضا خراسانی، مهدیه جلیلی،حنانه علیپورتورنتون وایلدرملکه های فرانسه۲۱
 حنانه علیپور ، مانیا سماواتی

برزان احمدی، علیرضا حاج مهرابی،برزن احمدیمحمد یعقوبینوشتن در تاریکی۲۲
 امیرعطا  رامی مقدم، محمدرضا فرج بیگ،
 ملیکا عطری، مریم مرتضایی، هدی احمدی،

 زهرا حمزه لو، دانیال صفدری

مازیار زحمت کش، اعظم پورجوادیانمازیار زحمت کشآرش عباسینویسنده مرده  است۲۳

عرفان خداویسیعرفان خداویسیعرفان خداویسیهمچنان بیماری۲۴


