نیلوفر مهاریان
رزومه:
دیپلم سینما از هنرستان غیر انتفاعي سوره
لیسانس بازیگري_دانشكده هنر و معماري
كارشناس ارشد كارگرداني_دانشكده هنرو معماري
عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر
بازي در نمایش هاي:
. ١نمایش (دیالوگ لو رفت) نویسنده:هالي مشتاقي نیا
كارگردان :پیروز كرمي
خانه كوچك نمایش_اردیبهشت ١٣١٧
. ٢اجراي عموم نمایش (ما فقط پنج دقیقه وقت داشتیم)
نویسنده :برتولت برشت
كارگردان :مسعود موسوي
خانه هنرمندان سالن استاد انتظامي_آذر١٣١٢
. ٣اجراي عموم نمایش ( مالدیو زودتر از همه غرق میشه)
نویسنده و كارگردان :آرش عسكري
تماشاخانه شانو_شهریور ١٣١٧
. ٤اجراي عموم نمایش (توبه نمي كنم)
نویسنده و كارگردان :سید جواد هاشمي
تاالر وحدت_خرداد ١٣١٣
. ٥اجراي عموم نمایش ( پارك شهر)
نویسنده و كارگردان :بهزاد خاكي نژاد
تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد سمندریان
دي و بهمن ١٣١١
. ٦اجراي عموم نمایش (همه ي دزدها كه دزد نیستند)
نویسنده :داریوفو
كارگردان :زینب طباطبایي
خانه كوچك نمایش
. ٧اجراي عموم نمایش (عجیب السلطنه)
كارگردان :بهنود محمدي پور
سالن سنگلج _ اسفند ١٣١١
. ١نمایش ( گمشده)
نویسنده و كارگردان :بابك كریمي
عمارت نوفل لوشاتو_جشنواره نمایشنامه خواني هنرومعماري
. ١نمایش( همیشه دوست داشتم قبل از مرگم)
نویسنده :ساغر خواجه امیري
كارگردان :داریوش حق دوست
سومین جشنواره صداي صحنه_عمارت نوفل لوشاتو
. ١١نمایش (جایي دیگر)
نویسنده و كارگردان :امین ابراهیمي
دوازدهمین جشنواره تئاتر تجربه_اسفند_١٣١١سالن مولوي)

. ١١نمایش ( سعادت لرزان_مردمان تیره روز)
نویسنده :علیرضا نادري
كارگردان :حامد قاسمي
خانه كوچك نمایش_بهمن ١٣١٣
 . ١٢شركت در جشنواره هاي دانشجویي ،آییني سنتي ،تجربه ،ماه  ،نمایشنامه خواني و … .در مقام بازیگر.
. ١٣كاندید بهترین بازیگر زن از اولین دوره جشنواره تئاتر خالق _آذر ١٣١٣
. ١٤كارگرداني و ساخت دو فیلم كوتاه به نام هاي
(سیب و كودك ) و ( آن سوي خیابان )
اكران فیلم “آن سوي خیابان” در سینما فلسطین و تقدیر آن از پنجمین جشنواره ساخت فیلم كوتاه شهر تهران
. ١٥بازي در فیلم كوتاه ( از كنار هم مي گذریم)
كارگردان :مازیار شریفي
كارگرداني نمایش هاي:
: ١٦نمایش ( بام )
نویسنده  :محمود احدي نیا
آبان ١٣١٦
سالن مولوي
: ١٧نمایش ( افسانه كالغ)
اردیبهشت ١٣١١
: ١١نمایش ( ت مثل تئاتر)
خرداد ١٣١١
: ١١نمایش ( من بادم من باران)
اردیبهشت ١٣١١

