
 

را به  نواحی ایران های مختلف موسیقیِ دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخشسیز هیئت داورانِ

 د:کنشرح ذیل اعالم می

 

 :بایجانموسیقی آذربخش برگزیدگان 

 ساز نقارهبرگزیدگان 

آقایان محمدمعین نوروزی و  وجایزه بخش ویژه جشنواره را به آقای آراز وجودی تقدیم کرده هیئت داوران، 

 ند.دانست« تقدیر»خیاورا شایستۀ اصغر دسینه

 د:شومیبه شرح ذیل اعالم « تار آذری»برگزیدگان بخش 

 گروه سنی الف:  ــ

 آبادیحکمسپهر مسلمیو  انارسالن عبادیسوم به طور مشترک: آقای ۀرتب

 حائز دوم تشخیص ندادند. کنندگان این بخش رایک از شرکتهیئت داوران هیچ: دوم ۀرتب

 خانم زهرا میرزائیاول:  ۀرتب

 گروه سنی ب:ــ 

 حمید آبروشو  اشکان احمدی فخرآبادانیسوم به طور مشترک: آقا ۀرتب

 .ندنداد دوم تشخیص ۀکنندگان این بخش را حائز رتبدوم: هیئت داوران هیچ یک ازشرکت ۀرتب

 آراز قاسمیآقای اول:  ۀرتب

 گروه سنی ج:ــ 

 .ندتشخیص نداد و دوم سوم ۀکنندگان این بخش را حائز رتبیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 المان اطهریآقای رتبه اول: 

 برگزیدگان تکنوازی دایره:

 کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم و دوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 حسینیرتبۀ اول: خانم افرا اصالن

 تکنوازی قانون:برگزیدگان 

 ند.تشخیص نداد سوم و دوم کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 رتبۀ اول: خانم پانیذ ستاری

 برگزیدگان تکنوازی قوپوز:

 گروه سنی الف: ــ 



 رتبه سوم: آقای دانیال صادقی 

 زادهد باقری و اسماعیل حاجیمامیرمحانیبه طور مشترک: آقا دومرتبه 

 .ندکنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیصندادیک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ

 گروه سنی ب:ــ 

 .ندکنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادیک ازشرکترتبه سوم: هیئت داوران هیچ

 رتبه دوم: آقای ابراهیم راثی

 رتبه اول: آقای محمدرضا حمیدی

 کمانچه:برگزیدگان تکنوازی 

 گروه سنی الف: ــ 

 آقای آرمین بهنیافررتبه سوم:  

 مهرداد فتحی: آقای رتبه دوم

 آرین ضمیریرتبه اول: آقای 

 برگزیدگان تکنوازی نی بختیاری:

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی ب: ــ 

 این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است. کنندگانیک ازشرکترتبه سوم: هیئت داوران هیچ

 سودجانیرتبه دوم: آقای عقیل حیدری

 .ندکنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادیک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ

 برگزیدگان بخش موسیقی ترکمن:

 دوتاربرگزیدگان 

 د:کنهیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 .ندکنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادیک ازشرکتــ گروه سنی الف: هیئت داوران هیچ

 ــ گروه سنی ب:

 رتبۀ سوم: آقای حمید تکه

 کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 ــ گروه سنی ج: 

 رتبۀ سوم: آقای حامد پدری



 کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.یک از شرکتداوران هیچ هیئت

 برگزیدگان تکنوازی دوتار و آواز:

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبۀ سوم: آقای ایوب کم

 رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.کنندگان این بخش را حائز یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 گروه سنی ج:

 رتبۀ سوم: آقای میثم شاعری

 کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

 د.کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادنیک از شرکتگروه سنی ج: هیئت داوران هیچ

 رتبۀ دوم: آقای میثم شاعری

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.یک از شرکترتبۀ اول: هیئت داوران هیچ

 برگزیدگان تکنوازی تنبور:

 تقدیر کرده و ده سارینا مردای و آقای بنیامین گراوندها دنیا کاکائی، سیّهیئت داوران از خانم

 کند:برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 (: 1گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سوم: خانم سارا کاکائی

 رتبه دوم به طور مشترک: خانم دریا کاکائی و آقای کیان ناصری

 ها رومینا نوروزی و رها افضلیرتبه اول به طور مشترک: خانم

 (: 2گروه سنی الف )ــ 

 دسیروان رستمیانقای سیّآرتبه سوم: 

 غزل شفیعیدهطور مشترک: آقای حافظ کریمی و خانم سیّرتبه دوم به

 وریا کریمیآقای رتبه اول: 

 گروه سنی ب: ــ 

 طور مشترک: آقایان جهاندار ملکی و همایون کاکیرتبه سوم به

 مهدی مریدیآقای رتبه دوم: 



 امیر مرادیآقای رتبه اول: 

 گروه سنی ج: ــ 

 دنوید کمریطور مشترک: آقایان مصطفی عزیزی و سیّرتبه سوم به 

 آقای سهیل رستمیرتبه دوم: 

 خانم حسنا فتحیرتبه اول:  

 برگزیدگان تنبور و آواز:

برگزیدگان این تقدیر کرده و  نیاهیئت داوران از آقایان کامیاب چراغی، ایوب رضایی و پدرام ظاهری

 د:کنبخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی الف: ــ 

 رتبه سوم: آقای کسری کاکائی 

 نیاحامد طاهری و پژمان ظاهریان طور مشترک: آقایرتبه دوم به       

 بردیا اکابریرتبه اول: آقای  

 گروه سنی ب: ــ 

 برزو امیریان و سجاد رضاییوم به طور مشترک: آقایان سرتبه  

 سپهر ذوالنوریانوم: آقای درتبه 

 جهاندار ملکیرتبه اول: آقای        

 گروه سنی ج: ــ 

 رتبه سوم: آقای افشین براک 

 رادرتبه دوم: آقای سعید کرمی

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص                          یک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ       

 .ندنداد

 برگزیدگان تکنوازی دف )مقامی(:

-برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می تقدیر کرده و  حسینیهیئت داوران از خانم افرا اصالن

 کند:

 گروه سنی الف: ــ 

 رتبه سوم: آقای تایماز محسنی 

 دکیارش سلجوقی و آمیار میرزانیاطور مشترک: آقایان سیّرتبه دوم به       



 زندسلیمی و خانم وحیده نقیبیطور مشترک: آقای کاوان رتبه اول به 

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه سوم: آقای متین رحمنی

 رتبه دوم: آقای پویا رحمنی

 رتبه اول: آقای محمد مرادی

 گروه سنی ج:ــ 

 عادله رحیمیخانم رتبه سوم به طور مشترک: آقای صهیب خسروی و        

 رتبه دوم: خانم منا مالئی

 نژادرتبه اول: آقای آرمین حسن 

 برگزیدگان بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان:

 برگزیدگان بخش آواز:

 د:کنبه شرح ذیل اعالم می را برگزیدگان این بخشهیئت داوران 

 :(1) گروه سنی الفــ 

 تشخیص                                        سومکنندگان این بخش را حائز رتبه یک ازشرکترتبه سوم : هیئت داوران هیچ       

 .ندنداد

 رتبه دوم: آقای محمدامین امینی

 زادهرپور و محمد حسنرتبه اول به طور مشترک: آقایان مبین دُ      

 (2ــ گروه سنی الف )

                        کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص                یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 ندادند.

 نفر اول: آقای کیان واحدی

 گروه سنی ب:ــ 

 .ندنداد صیتشخدوم و سوم بخش را حائز رتبه نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه

 رتبه اول: آقای عبدالرحمان باطوری

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای محمد غیبی       



 رتبه دوم: آقای محسن کریمی

 رتبه اول: عباس اعظمی       

 برگزیدگان تکنوازی دایره:

ند و آقای نیما ضربی کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 )گروه سنی ب( را شایستۀ تقدیر دانستند.

 ل:هُبرگزیدگان تکنوازی دُ

تشخیص  دوم و سوم را حائز رتبهکنندگان این بخش یک ازشرکتهیئت داوران هیچگروه سنی ج: 

 .ندنداد

 نوازنفر اول: امید نی

 برگزیدگان تکنوازی دوتار:

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: آقای امیر مددی       

 پاکرتبه دوم: آقای امین دامن

 رتبه اول به طور مشترک: آقای کیان واحدی و خانم مهدیس ابراهیمیان      

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه سوم: آقای محمدامین شیری       

 رتبه دوم: خانم یاسمین تنها

 ارکخمرتبه اول: آقای ایمان تُ       

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای محسن کریمی       

 رتبه دوم: آقای علی شیری

 طور مشترک: آقایان سلمان سلیمانی و محمد سلیمانیرتبه اول به      

 

 موسیقی شمال خراسان:برگزیدگان بخش 

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 برگزیدگان تکنوازی آواز و دوتار:



 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم : آقای ژیکان سپاهی       

 زادهرتبه دوم: آقای امیرحسین حسین 

 دپدرام خلیقنژاد و سیّطور مشترک: آقایان محمدمهدی ولیرتبه اول به             

 گروه سنی ب: ــ

 نژاد و رامین نوروزیرتبه سوم به طور مشترک: آقایان فرشاد علی       

 نسبطاهری وحیدرتبه دوم: آقای  

 رتبه اول: آقای جلیل خانی       

 گروه سنی ج:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص                                       یک ازشرکت: هیئت داوران هیچرتبه سوم       

 .ندنداد

 رتبه دوم: آقای مظاهر حدادیان 

 غالمحسین غالمیآقای رتبه اول:        

 برگزیدگان تکنوازی دوتار:

ب( را شایستۀ  نژاد)گروه سنیزاده )گروه سنی الف( و فرشاد علیهیئت داوران آقایان امیرحسین حسین

 تقدیر دانستند.

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: خانم سامه قدیمی       

 رتبه دوم: آقای سروش نظری 

 قای فرهاد اسالمیآرتبه اول:              

 :بگروه سنی ــ 

 رتبه سوم: خانم الهه اسعدی       

 رتبه دوم: آقای سهراب بابازاده

 آقایان مصطفی اسالمی و جابر دلربائی: به طور مشترک رتبه اول      

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای مهدی کمالی        

 رتبه دوم: آقای بامداد غفاری 



 رتبه اول: خانم اعظم کارگر       

 برگزیدگان تکنوازی دایره:

و از خانم عاطفه کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص نداده یک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 .زاده )گروه سنی ج( تقدیر کردندهاشم

 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

تشخیص  دوم و سوم کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچگروه سنی الف: 

 .ندنداد

 رتبۀ اول: آقای فرهاد اسالمی

 گروه سنی ب: 

 رتبۀ دوم: جابر دلربائی

 و هرمزگان: موسیقی سواحل جنوبیبخش برگزیدگان 

 برگزیدگان تکنوازی عود هرمزگان:

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی الف:ــ 

 .ندنداد صیبخش را حائز رتبهسوم تشخ نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه: رتبه سوم

 رتبه دوم: آقای دانش درآیش

 .ندنداد صیتشخ اول بخش را حائز رتبه نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیهاول: رتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 .ندنداد صیسوم تشخدوم و بخش را حائز رتبه نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه

 چینرتبه اول:آقای رضا ترک

 انبان:برگزیدگان تکنوازی نی

هیئت داوران خانم آینا جاشویی )گروه سنی الف( را شایستۀ تقدیر دانسته و برگزیدگان این بخش را به 

 کند:میشرح ذیل اعالم 

 گروه سنی الف:ــ 

 آقای عرفان سعیدیرتبه سوم: 

 زادهرتبه دوم: آقای مبین مظلوم



 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص   یک ازشرکتهیئت داوران هیچرتبه اول:       

 .ندنداد       

 گروه سنی ج:ــ 

 نداده است. صیسوم تشخدوم و بخش را حائز رتبه نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه

 امیر تنگسیری و رضا زارعانیبه طور مشترک: آقا اولرتبه 

 

 برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

 کند:برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم میداوران هیئت 

 برگزیدگان تکنوازی بنجو:

 گروه سنی الف:ــ 

 .ندتشخیص نداد سومدوم و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 آقای مهدی بلوچیرتبه اول:       

 گروه سنی ب:ــ 

 اهلل داوودیرتبه سوم: حبیب       

 دزادهرتبه دوم: حمیداهلل سیّ      

 تشخیص    اولکنندگان این بخش را حائز رتبه یک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ      

 .ندنداد       

 گروه سنی ج:ــ 

 سوم تشخیص   اول و کنندگان این بخش را حائز رتبه یک ازشرکتهیئت داوران هیچ       

 .ندنداد       

 نژادرتبه دوم: مصطفی نیک      

 برگزیدگان تکنوازی دونلی:

 گروه سنی ج:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 : آقای عیسی بلوچدومرتبه 

 لک:هُبرگزیدگان تکنوازی دُ

 کند:برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم میهیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمدفاتح داوودی، 



 گروه سنی الف:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 :آقای محمدرضا آبادومدرتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 ندادند.کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 :آقای ایرج داوودیومدرتبه 

 رتبه اول: آقای محمد خسروی

 

 باب:برگزیدگان تکنوازی رُ

 گروه سنی الف:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 :آقای یاسین حدیدیومدرتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 :آقای محمدصالح سیاهانیومدرتبه 

 دزاده رتبه اول: آقای حمیداهلل سیّ

 برگزیدگان تکنوازی قیچک:

 گروه سنی الف:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 زهیلکِّ:آقای محمدشریف شَومدرتبه 

 شاهی رتبه اول: آقای سهیل زنگی

 گروه سنی ج:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 رتبه اول: آقای مهرداد بامری 

 برگزیدگان بخش موسیقی فارس: 

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 تکنوازی کرنا:برگزیدگان 



 گروه سنی ج:ــ 

 اول:آقای فرشاد خسروانی ۀرتب

 برگزیدگان تکنوازی نقاره:

هیئت داوران ضمن تقدیر از تارخ یوسفی )گروه سنی الف( برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم 

 کند:می

 گروه سنی ب:ــ 

 سوم تشخیص ندادند.کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 : آقای علی خسروانیومدرتبه 

 برگزیدگان بخش موسیقی قشقایی:

کمانچه(، برگزیدگان این بخش را به شرح  ۀزاده )نوازندهیئت داوران، ضمن تقدیر از آقای امیرکریمی

 کند:ذیل اعالم می

 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

 گروه سنی ج:ــ 

 کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.یک از شرکتهیئت داوران هیچ

 رتبه اول:آقای محمدرضا نوروزی

 :قشقایی برگزیدگان تکنوازی نی

 گروه سنی ب:ــ 

 : آقای محمدرضا چریکیومدرتبه 

 برگزیدگان بخش موسیقی کتول:

 برگزیدۀ بخش آواز:

 کند:را به شرح ذیل اعالم می این بخشۀبرگزید( بخش آوازهیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمد لطفی )

 ــ گروه سنی الف:

 رابیرتبۀ اول: آقای محمدامین تُ

 تکنوازی شمشاد: ۀبرگزید

 ــ گروه سنی الف:

 رتبۀ دوم: خانم هستی فندرسکی

 برگزیدگان تکنوازی دوتار:



اصفهانی )گروه سنی ج(  هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای نریمان علمشاهی )گروه سنی الف( و خانم فاطمه

 کند:برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: آقای احمدرضا برزگر

 گروه سنی ب:ــ 

 اول: آقای حسین انصاریرتبه 

 :یردبرگزیدگان بخش موسیقی کُ

آواز(، برگزیدگان  فیروزه و محمد رحمانی )در بخشتختهیئت داوران، ضمن تقدیر از آقایان جبرئیل 

 کند:این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 برگزیدگان بخش آواز کردی:

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: آقای فرزین حیدری

 زردبردهاد استاد قادرؤ: آقای فومدرتبه 

 .ندنداد صیتشخاول بخش را حائز رتبه  نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه: اولرتبه 

 سنی ب:گروه ــ 

 : آقای جهاندار ملکیرتبه سوم

 : آقای سجاد رضائیومدرتبه 

 .ندنداد صیتشخ اولبخش را حائز رتبه نیکنندگان اازشرکت کیچیداوران ه ئتیه رتبه اول:

 برگزیدگان تکنوازی دوزله:

 گروه سنی الف:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک ازشرکت

 قای پارسا احمدزادهآرتبه اول:

 گروه سنی ج:ــ 

 : آقای فرهاد سلیمانیرتبه سوم

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 ل:هُبرگزیدگان تکنوازی دُ



 گروه سنی الف:ــ 

 : کیاست دانائیرتبه سوم

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 برگزیدگان تکنوازی دیوان:

 .ندندادکنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص هیئت داوران هیچ یک ازشرکت

 برگزیدگان تکنوازی شمشال:

 گروه سنی الف:ــ 

 : آقای شهرام مهدویرتبه سوم

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 گروه سنی ج:ــ 

 : آقای عبدالباسط مرادیرتبه سوم

 : آقای اسماعیل محمودیومدرتبه 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 نای:برگزیدگان تکنوازی نرمه

 گروه سنی الف:ــ 

 آقای دانش شریفی و خانم یسنا عارفیبه طور مشترک:  سومرتبه 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبه اول: آقای پارسا احمدزاده

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه اول: آقای آروین دباغی

 گروه سنی ج:ــ 

 : آقای کریم صالحیومدرتبه 

 

 ضرب:برگزیدگان تکنوازی 

 گروه سنی الف:ــ 



 سوم: خانم باران کیانی رتبه 

 کیانوش شهسواریآقای رتبه دوم: 

 رتبه اول: آقای آالن فاروقی 

 گروه سنی ب:ــ 

 : خانم زیالن رحیمیومستبه ر

 برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

 کند:هیئت داوران، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 آواز:برگزیدگان تکنوازی 

 .ندکنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 ل:هُبرگزیدگان تکنوازی دُ

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: آقای امیرمحمد بسطامی

 رتبه دوم: آقای حامی رهسپار

 رتبه اول: آقای آریوبرزن ابدالی      

 برگزیدگان تکنوازی تنبک:

 :(1) گروه سنی الفــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبه اول:آقای پارسا باجالوند

 :(2)گروه سنی الفــ 

 آقای آریوبرزن ابدالی رتبه سوم: 

 رتبه دوم: آقای حامی رهسپار

 پورآقای محمد طاهریرتبه اول:       

 گروه سنی ب:ــ 

 بهرنگ سپهوندرتبه سوم: آقای 

 رتبه دوم: آقای علی باجالوند

 رتبه اول: آقای کیارش دالوند      

 



 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: آقای پویا یگانه

 رتبه دوم: آقای حمیدرضا آزادبخت

 رادرتبه اول: آقای محمد امینی      

 گروه سنی ب:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص از شرکترتبه سوم: هیئت داوران هیچ یک 

 سعید پانسته و محمدامین ماسوریانیبه طور مشترک: آقا دومرتبه 

 رتبه اول: آقای محمدرضا بارانی      

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای مهرداد عزیزی

 رتبه دوم: آقای علی صحرایی

 رتبه اول: آقای سجاد لیریایی      

 :سرنابرگزیدگان تکنوازی 

 گروه سنی الف:ــ 

 فردبهزادی آرمینفرد و آرمان بهزادیانیطور مشترک: آقابهرتبه سوم 

 رتبه دوم: آقای رستم بسطامی

 رتبه اول: آقای امیرحسین بسطامی      

 گروه سنی ب:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبه دوم: آقای امیرحسین بلوری

 رتبه اول: آقای عرفان مریدی      

 برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

 کند:هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 آواز: بخش برگزیدگان

 گروه سنی الف:ــ 

 پورآقای آرمان فالح: رتبه سوم



 امرئیدیونس قریشیرتبه دوم: آقای سیّ

 آقایمهدی کارگر رتبه اول:      

 برگزیدگان تکنوازی دسرکوتن:

 گروه سنی الف:ــ 

 پور: خانم کوثر مصطفیرتبه سوم

 رتبه دوم: آقای محمدحسین طیبی

 دامیررضا محمدی و امیررضا طیبیسیّانیبه طور مشترک: آقا اولرتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 : آقای همایون حسینیرتبه سوم

 آقای مجید بتیاررتبه دوم: 

 اول: آقای محمدرضا کاظمیرتبه 

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای سجاد پاریاو

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص رتبه دوم: هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبۀ اول: توحید حیدری

 رنا:برگزیدگان تکنوازی سُ

 گروه سنی ب:ــ 

 آقایان امیرمحمد خطیبی و سیدمحمدرضا محمدیرتبه سومبه طور مشترک: 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکترتبه دوم: 

 محمدرضا کاظمیآقای اول: رتبه 

 گروه سنی ج:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 اول: آقای محمد الیاسیرتبۀ 

 رنه:برگزیدگان تکنوازی قِ

 گروه سنی ب:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت



 امیرمحمد خطیبی: ومدرتبه 

 نسباول: آقای حسین جهانیرتبه 

 گروه سنی ج:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبه دوم: میالد امینی

 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

 گروه سنی الف:ــ 

 : خانم مهدیس فقیهیانرتبه سوم

 رتبه دوم: خانم نیایش طالبی 

 اول: آقای حسام بتیاررتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 : خانم گلمهر عالمیرتبه سوم

 آقای سعید ضیائیرتبه دوم: 

 دمحمدرضا محمدیاول: آقای سیّرتبه 

 گروه سنی ج:ــ 

 : آقای آرمین باکوئیرتبه سوم

 رتبه دوم: آقای فرشید اسکندری

 اول: آقای علیرضا رسولیرتبه 

 وا:هلِ ـبرگزیدگان تکنوازی لَ

 گروه سنی الف:ــ 

 سراجی: آقای محمد رتبه سوم

 سراجیرتبه دوم: آقای علی 

 اول: آقای محراب قیاسی رتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 نسبرتبۀ اول: آقای حسین جهانی



 گروه سنی ج:ــ 

 رتبۀ سوم: آقای میالد امینی

 ند.ندادکنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص هیئت داوران هیچ یک از شرکت

 رتبۀ اول: پویا محسنی

 برگزیدگان تکنوازی دوتار:

 گروه سنی الف:ــ 

 : آقای ابوالفضل عبدیانرتبه سوم

 رتبه دوم: آقای پارسا گلستانی

 دامیرضا محمدی : آقایان محمدحسین طیبی و سیّبه طور مشترک اولرتبه 

 گروه سنی ب:ــ 

 : آقای امیرحسین یعقوبی رتبه سوم

 : آقایان علیرضا پورحاجی و مجید بتیار به طور مشترک دومرتبه 

 دعلی محمدیاول: اقای سیّرتبه 

 برگزیدگان تکنوازی ضرب زورخانه:

بخش  نیکنندگان اازشرکت کیچیهزاده )گروه سنی ج( هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقای علی حسین

 ند.نداد صیرا حائز رتبه تشخ

 


