رزّهَ تحصیلی ّ کاری آرر هتفکر
هتْلذ خرداد هاٍ ضال  1366خْرغیذی کِي غِر قسّیي
هذرک تحصیلی  :کارغٌاضی تاتر عرّضکی ّ کارغٌاضی ارغذ کارگرداًی تاتر
از داًػگاٍ ٌُر تِراى
.آغاز تَ کار تاتر از ضال ، 1382
عضْ فعال تاتر غِر قسّیي در عرصَ تازیگری ّ کارگرداًی
 .فعالیت ُای تازیگری
"  :الوْزیکا " ضال ًْ 83یطٌذٍ :هارگریت دّراش کارگرداى  :حطي حطاهی
"پایاى ًاهَ" ضال ًْ 83یطٌذٍ  :حطیي پٌاُی کارگرداى ً :اصر ایسدفر
"فقط یک ًْر تخت" ضال ًْ 84یطٌذٍ  :یْضف فخرایی کارگرداى  :حویذ هیر آخْر
"عػق آتاد " ضال ًْ 84یطٌذٍ  :داّّد هیرتاقری کارگرداى ً :اصر ایسدفر
"پل" ضال ًْ 94 ، 86 ،85یطٌذٍ  :هحوذ رحواًیاى کارگرداى ً :اصر ایسدفر ،
آرر هتفکر
عضْ فعال تاتر غِر قسّیي در عرصَ تازیگری ّ کارگرداًی .
فعالیت ُای تازیگری" :
الوْزیکا " ضال ًْ 87یطٌذٍ :هارگریت دّراش کارگرداى  :حطي حطاهی "
پایاى ًاهَ" ضالًْ 90یطٌذٍ  :حطیي پٌاُی کارگرداى ً :اصر ایسدفر
"فقط یک ًْر تخت" ضال ًْ 87یطٌذٍ  :یْضف فخرایی کارگرداى  :حویذ هیر آخْر
"عػق آتاد " ضال ًْ 84یطٌذٍ  :داّّد هیرتاقری کارگرداى ً :اصر ایسدفر
"پل" ضال ًْ 94 ، 86 ،85یطٌذٍ  :هحوذ رحواًیاى کارگرداى ً :اصر ایسدفر ،
آرر هتفکر "
ضالًْ 87یطٌذٍ  :هحوذ رضا عطایی فرد
"ُفت پردٍ از قصَ ُای پػت پردٍ کارگرداى ً :اصر ایسدفر
"چٌذ چرکٌْیص چرّکیذٍ " ضال
کارگرداى  :کیْاى حثیثی "

ًْ 89یطٌذٍ  :غِرام زرگر  ،پْریا کاکاًّذ

ٌُگاهَ ای کَ آضواى غکافت " ضال
کیْاى حثیثی

ًْ 94یطٌذٍ ً :صرا ..قادری کارگرداى :

"حْرا " ضال ًْ 89یطٌذٍ ّ کارگرداى  :حویذ هیرآخْر

"زًذگی غایذ " ضال ًْ 94یطٌذٍ ً :صرا ..قادری کارگرداى  :هیثن هالسیٌل
"رقص هِرٍ ُا " تازی دٌُذٍ عرّضک ًْیطٌذٍ  :علی رضایی کارگرداى  :فِیوَ
آصفری هرداد هاٍ  1389جػٌْارٍ تیي الوللی عرّضکی تِراى – هثارک
تازیگر – تازی دٌُذٍ در ًوایع عرّضکی " ضرًاد" ّ غرکت در جػٌْارٍ ُای
داخلی ّ خارجی "ّیسیتیٌگ آرلکیي " کػْر رّضیَ ضال ًْ 1966ضیٌذٍ  :اضالویر
هرّژک کارگرداى  :پریا علیوحوذی
فعالیت ُای کارگرداًی : -کارگرداًی ًوایع عرّضکی
" پْضتیي دیْ " جػٌْارٍ تیي الوللی عرّضکی هثارک-یًْیوا ضال91
کارگرداًی ًوایع" غاپرک خاًن " اردیثِػت ضال  91تَ ًْیطٌذگی  :تیژى هفیذ )
تا تازی ٌُرهٌذاى تْاى خْاٍ رٌُی ( -
کارگرداًی ًوایع " پل " تَ ًْیطٌذگی هحوذ رحواًیاى در ضال 94
کارگرداًی ًوایع " جسیرٍ اًطاى ُا " تَ ًْیطٌذگی  :پْیاى اصغری اضفٌذهاٍ ( 94تا تازی ٌُرهٌذاى تْاى خْاٍ رٌُی " (ضال 94
زیر زهیي
هِیاری ضال90

ًْ-یطٌذگی ّ کارگرداًی ًوایع عرّضکی

" " تَ ًْیطٌذگی  :جعفر

رّز عجیة -کارگرداًی ًوایع کْدک ّ ًْجْاى  " 84- -کارگرداًی ً :وایع عرّضکی "
پْضتیي دیْ " ضال  91جػٌْارٍ تیي الوللی هثارک – تِراى –
کارگرداًی ًوایع عرّضکی " اهرّز تیٌی ّ فردا تیٌی ّ پص آى فردا " ًْیطٌذٍ
ً :یوا دُقاًی اجرا در هرداد هاٍ – 96
ًْیطٌذگی ّ کارگرداًی ضَ فیلن کْتاٍ
  :اهػة طْالٌی تریي غة ضال ضال 1381تِاًَ ی دّضتی ضال – 1382آفتاب زهطتاًی ضال 1383
 85تا ضال 88
 صذاپیػگی عرّضک "ًْیذ" در غثکَ اضتاًی قسّیي از ضالتازیگری در ترًاهَ ُای طٌس کْتاٍ تلْیسیًْی " هاجراُای آقای اقثال " ّ
پخع از غثکَ ُای ضرارش در ضال " 90تَ کارگرداًی اتراُین حاتوی کیا چ

-

تازی در فیلن ضیٌوایی  " -تازی در ضریال " ضاختواى پذر " در غثکَ قسّیيضال  94فعالیت ُای رادیْیی  : -تازیگری در ًوایػِای هتعذد رادیْیی تخع" الف"
در غثکَ اضتاًی قسّیي از ضال

- 1387تازی در ًوایع رادیْیی " اًگػتری ژًرال هاضیاش " ّ غرکت در جػٌْارٍ
تیي الوللی رادیْ در ضال – 89
زیثاکٌار ّ در یافت جایسٍ اّل تازیگری ًقع هکول زى.
 غرکت در اّلیي جػٌْارٍ تصیرت در تخع رادیْیی در ضالتازیگری زى .
غرکت در جػٌْارٍ تیي الوللی داًػجْیی ضالجایسٍ تازیگری زى .

 ّ 90دریافت جایسٍ

 90تخع ًوایع رادیْیی ّ کاًذیذ

 2رّزٍ ًوایع ُای رادیْیی جػٌْارٍ تیي الوللی
غرکت در کارگاٍ آهْزغیداًػجْیی در ضال  88در اضتْدیْی غوارٍ  8رادیْ تِراى ّ دریافت پایاى دّرٍ
ی آهْزغی.
 هذرش تاتر ّ تاتر کْدک در اًجوي ًوایع ّ کاًْى پرّرظ فکری کْدکاى ًّْجْاًاى ّ آهْزظ ّ پرّرظ اضتاى قسّیي از ضال  87تا کٌْى
 کارگرداًی فیلن ُای کْتاٍ:"  -اهػة طْالٌی تریي غة ضال " ضال 81
" -تِاًَ دّضتی ضال" 82
" -آفتاب زهطتاًی ضال" 83
داّر جػٌْارٍ ُای اضتاًی تاتر داًع آهْزغی آهْزظ ّ پرّرظ ّ ًیس جػٌْارٍتاتر هرتیاى کاًْى پرّرظ فکری کْدکاى ّ ًْجْاًاى قسّیي از ضال 1388
غرکت در کارگاٍ  1رّزٍ ترتیت هذرش داًػگاٍ علوی کارتردی در هرداد هاٍجْایس : -

96

جْایس هتعذد تازیگری در جػٌْارٍ تاتر اضتاًی از ضال  83تا ضال کٌْى –
جایسٍ اّل تازیگری زى در جػٌْارٍ تیي الوللی رادیْ زیثاکٌار ضال
ًوایع "اًگػتری ژًرال هاضیاش – "

 89ترای

جایسٍ اّل تازیگری زى در جػٌْارٍ هلی راٍ رّغي ضال  90تا ًوایع" تردیذ " -
جایسٍ اّل گرٍّ تازی دٌُذگی در جػٌْارٍ ّیسیتیٌگ آرلکیي اهطک غِر رّضیَ
ترای ًوایع عرّضکی "ضرًاد" ضال – 90
جایسٍ دّم کارگرداًی در جػٌْارٍ تاتر هعلْلیي ترای ًوایع" غاپرک خاًن" در
ضال - 93جایسٍ اّل تازیگری زى در جػٌْارٍ طلْع تثریس ترای ًوایع "جسیرٍ
اًطاًِا" در ضال – 94
جایسٍ ضْم کارگرداًی در  36جػٌْارٍ فرٌُگی ٌُری داًع آهْزاى کل کػْر ضال 96
"ترای ًوایع عرّضکی "حالج گفت : ...

