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 سوابق هنری 

 شهرستان شیراز – 19/01/1367متولد   - سید محمدهادی هاشم زاده

و  برای مدارس و اجرای نمایش کودک )سیاه بازی( حوضی تئاتر مدارس، مجالس تعزیه، تخت شروع فعالیت با 

 مابقی فعالیت ها به شرح ذیل میباشد:

 

 

 نمایش صحنه ای

 جشنواره محل اجرا عنوان نام نمایش ردیف

 *** سالن ابوریحان دستیار کارگردان، بازیگر بازار شام 1

 غروب غروب تا 2
کارگردان، طراح صحنه، 

 بازیگر
 جوانتئاتر جشنواره  استاد هودی

 قصه ی شهر قصه 3
کارگردان، طراح صحنه، 

 بازیگر ،طراح نور
 *** سالن دوکوهکی

 ددو جونور 4
کارگردان، طراح صحنه،     

 طراح نور
 *** استادهودی

 زخم کهنه قبیله من 5
کارگردان، طراح صحنه، 

 بازیگر
 *** سالن ابوریحان

6 
جدایی بهونه از 

 سوسن
 *** استاد هودی کارگردان، بازیگر

 گالیه ها 7
کارگردان، طراح صحنه،   

 بازیگر، طراح نور
*** 

دفاع  تئاتر جشنواره

 مقدس

 هدفون 8
کارگردان، طراح صحنه،    

 نورطراح 
 استاد هودی

جشنواره تئاتر فجر استان 

                فارس، 

 جشنواره تئاتر پسامهر

 مجلس نامه 9
کارگردان، طراح صحنه ،   

 طراح نور
 استاد الیق

    جشنواره جوان،  

 جشنواره آئین و سنتی

 زخم و نخ 10
طراح صحنه،    کارگردان،  

 طراح نور
 استاد هودی

    جشنواره تئاتر فجر  

 استان فارس

 زار 11
صحنه،        طراح کارگردان، 

 طراح نور

         تاالر حافظ،

 استاد هودی

     جشنواره تئاتر فجر

 استان فارس،
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 جشنواره محل اجرا عنوان نام نمایش ردیف

 پرسونا 12
کارگردان، طراح صحنه،    

 طراح نور
 جشنواره تئاتر پسامهر استاد هودی

 نامعتبرچند روایت  13
کارگردان، طراح صحنه،    

 طراح نور
 استاد هودی

     جشنواره تئاتر فجر

 استان فارس،

14 
آبی ترین آسمانی 

 زمین

کارگردان، طراح صحنه،    

 طراح نور
 استاد هودی

    جشنواره تئاتر فجر 

جشنواره استان فارس، 

 کشوری تئاتر آیات 

15 
یک هفته راه رفتن در 

 بهشت

طراح صحنه،    کارگردان، 

 طراح نور

مجموعه تئاتر شهر 

سالن      سالن قشقایی، 

          سبز هنر شهرآفتاب،

 استاد هودی

استان   جشنواره تئاتر فجر

 فارس، جشنواره بین المللی 

 تئاتر فجر

 استرالیا 16
کارگردان، طراح صحنه ،   

 طراح نور
 استادالیق

جشنواره تئاتر فجراستان 

کشوری جشنواره  فارس، 

 تئاتر نگین خلیج فارس

 تاالر خورشید کارگردان، طراح صحنه ،    استرالیا 17
    تئاترملی جشنواره 

 الله های سرخ اندیمشک 

 استاد سمندریانسالن     کارگردان، طراح صحنه  استرالیا 18
جشنواره بین المللی چهلمین 

 (هژبخش وی)ئاتر فجرت

    کارگردان، طراح صحنه  استرالیا 19
شهر رسبز هنسالن 

 فتاب خلیج فارسآ
 اجرای عموم

20 
وقتی هفت سالم بود 

 کشته شدم
 سالن استاد محب اهری طراح نور، طراح صحنه

جشنواره سراسری تئاتر 

 کوتاه ارسباران) قره داغ(

 آیات جهرم  جشنواره تئاتر خیابانی *** ، طراحی فضا و بازیگر کارگردان قنبرنمایش خیابانی  21

 اجرای عموم ***   کارگردان، طراح صحنه  بی از شبهای تهران مسافریش 22
 

 جشنواره محل اجرا عنوان نام نمایش

 *** آهنگساز گیم
کودک و نوجوان تئاترجشنواره 

 شهرستان آباده

 حجله خاموش

 خواجه میرکی()کارگردان: امیر  

مشاور    طراح صحنه، 

 کارگردان
 جشنواره تئاتر پسامهر استاد سپاسدار

 بزم خون

 ()کارگردان: علی ثابت
 مدیر صحنه

سبز تاالر سالن 

 حافظ
*** 

 آهنگساز، مدیرصحنه کی از همه بهتره نمایش عروسکی
کانونهای فرهنگی و 

 هنری
  کودکتئاترجشنواره 
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 نمایش صحنه ای

 جشنواره عنوان کارگردان نمایش ردیف

1 
 طبیب اجباری

 
 نادر شهسواری

اولین جشنواره تئاتر طنز استان  بازیگر

 فارس

2 
 حسین فهمیده

 
 علیرضا حیدرپور فرد

   اولین جشنواره کشوری تئاتر خیابانی بازیگر

 دفاع مقدس یزد

3 
 مهر گیاه

 
 سجاد شاه محمدی

 بازیگر
*** 

4 
 اشک شب

 
 عباس چهل تنان

 بازیگر
*** 

5 
 اشک زمین

 
 عباس چهل تنان

 بازیگر
*** 

6 
 سه روایت از عشق

 
 عباس چهل تنان

 بازیگر
*** 

7 
 ظهر روز دهم

 
 عباس چهل تنان

 بازیگر
*** 

8 
 علی اکبر

 
 علیرضا حیدرپور فرد

 بازیگر،

 آهنگساز

 اولین جشنواره تئاتر تعزیه کشوری ارومیه

 

9 
 خوشبخت ترین سیاه  دنیا

 
 سیدعلیرضا موسوی

 بازیگر
*** 

 امیرعلی کریمی ازت متنفرم 10

طراح 

صحنه، 

 بازیگر

جشنواره تئاتر پسامهر، همایش 

 پاییزه

11 

حضور در چندین 

سوگواره تعزیه استانی 

 و کشوری 

گروه هنری سفیر        

به سرپرستی        

 علیرضا حیدرپور فرد

 بازیگر

*** 
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 افتخارات نمایش ردیف

 رسامهپمقام دوم کارگردانی، نمایش برگزیده در جشنواره تئاتر استانی  هدفون 1

 مجلس نامه 2
              نمایش برگزیده و مقام اول کارگردانی، مقام اول طراحی صحنه

 در جشنواره جوان داراب

 ارسفر استان مقام دوم کارگردانی و نمایش برگزیده جشنواره تئاتر فج زار 3

 پرسونا 4
          ر مقام اول کارگردانی، مقام اول طراحی صحنه، مقام اول طراحی نو

 و نمایش برگزیده درجشنواره تئاتر پسامهر

 ارسفمقام دوم کارگردانی و نمایش برگزیده جشنواره تئاترفجر استان  چند روایت نامعتبر 5

6 
آبی ترین آسمانی 

 زمین

                                         مقام اول کارگردانی، مقام اول طراحی نور 

 آیات تئاتر و نمایش برگزیده در جشنواره کشوری

7 
یک هفته راه رفتن در 

 بهشت

 نمایش برگزیده تئاتر فجر استان فارس مقام دوم کارگردانی،

         جشنوارهسی و هفتمین   "بین الملل"کاندید طراحی نور در بخش 

 بین المللی تئاتر فجر

 استرالیا 8
طقه ه منمقام اول کارگردانی، مقام اول طراحی صحنه، نمایش برگزیده درجشنوار

 ان فارستئاتر فجر است  ،مقام اول طراحی صحنه در جشنوارای نگین خلیج فارس 

 استرالیا 9
 تندیس و صحنهمقام اول کارگردانی و تندیس جشنواره ، مقام اول طراحی 

 جشنواره ، نمایش برگزیده دربیست و هفتمین جشنواره ملی 

 الله های سرخ اندیمشک

 رمخیابانی آیات جهتئاتر مقام اول کارگردانی و برگزیده جشنواره  نمایش خیابانی قنبر 10

 کودک و نوجوان شهرستان آبادهتئاترتقدیر آهنگسازی در جشنواره  گیم 11

12 
   فجرسی و هفتمین جشنواره تئاتر  "بین الملل"بخش  در کارگردانمقام برترین 

 ) از نگاه منتقدان و تئاتر فستیوال (

13 
 توالیکسب تندیس و لوح تقدیر هنرمند فعال در بزرگداشت روز جهانی تئاتر برای دوسال م

 

14 
م و نخ، ، زخزار حضور در هفت دوره متوالی جشنواره تئاتر فجر استان فارس با نمایشهای هدفون،

 اچند روایت نامعتبر، آبی ترین آسمانی زمین، یک هفته راه رفتن در بهشت، استرالی

 با نمایش استرالیا (هژبخش وی)ئاتر فجرجشنواره بین المللی تچهلمین در حضور  15

16 
  "قاییسالن قش" در مجموعه تئاتر شهر تهران "یک هفته راه رفتن در بهشت "اجرای عمومی نمایش 

 شب 17به مدت 

 استانی هرمزگان ) جزیره قشم( فجر تئاترداور جشنواره  17
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 ش خیابانیینما

 عنوان کارگردان نمایش ردیف

1 
 بلوا برای هیچ

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

2 
 صندوق جادویی

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

3 
 بله برون سنتی با سم طال

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

4 
 الیبهشت پرتق

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

5 
 خاکریز من گم شده

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

6 
 تمدن هزارساله

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

7 
 تعزیه در میدان جنگ

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

8 
 حاجی نوروز و بابا نوئل

 
 بازیگر سید علیرضا موسوی

 سید علیرضا موسوی بهونه عاشق میشود 9
 بازیگر

 

10 
 محراب خون

 
 سلمان فرخنده

 بازیگر

11 
 صاحبدل

 
 سید علیرضا موسوی

 بازیگر

12 
 داش آکل

 
 سلمان فرخنده

 بازیگر

13 
 شب رو

 
 سلمان فرخنده

 بازیگر

 


