
 

دوره جشنواره و جایزه همایون خرّم برای  ششمیناعالم زمان حضور هریک از پذیرفته شدگان 

 شرکت در مرحله رقابتی

 

خّرم )نوای خرّم( بر اساس داوری تصاویر اجراهای رسیده به به گزارش دبیرخانه جشنواره و جایزه همایون 

نوازی، خوانی و تکاجرای تک 365نوازنده و خواننده در قالب  7171اجرا و  535دبیرخانه جشنواره، در نهایت 

برای اجرای  (سه اجرا از میان اجراهای مدارس)نفره به باال  1اجرای گروهی  46نفره،  3یا  2اجرای  41

شود که اجراهای حضوری بخش دوره جشنواره پذیرفته شدند. یادآوری می ششمینحضوری در مرحله رقابتی 

تهران، فلکه ) آبان و اول آذر در خانه فرهنگ نور 33ها شنبه و جمعهروز پنج 6رقابتی جشنواره در در طی 

آذر ماه در  75و  71، 4، 1و  (ری، جنب شهر کتاباهلل کاشانی، بعد از تقاطع شهید ستادوم صادقیه، بلوار آیت

  .شود)تهران، انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران( برگزارمی فرهنگسرای نیاوران

الزم به توضیح است که تاریخ و ساعت حضور هر یک از پذیرفته شدگان بر اساس معیارهایی همچون: سن 

 مکان تغییر آن به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.)میانگین سنی(، ساز و ... می باشد و ا

 باشد:کنندگان الزامی میرعایت موارد زیر توسط شرکت

 در باید اجرا جهت شدن آماده برای شدگانپذیرفته از یک هر که است زمانی شده، اعالم ساعات از منظور -

. شودمی اعالم جشنواره مسئولین توسط و روز همان در اجرا ترتیب و باشند داشته حضور شده اعالم محل

 امکان موقع، به حضور عدم صورت دربرای حضور به موقع ترافیک روزهای آخر هفته را در نظر داشته باشید، 

 جود نخواهد داشت.و اجرا

 زا اعم اجرایی هیچ در و هستند آهنگ اصل اجرای به مجاز تنها کنندگان شرکت زمانی، محدودیت دلیل به -

 دکلمه، آواز، مقدمه، اجرای امکان( بیشتر و نفر 1) گروهی اجرای و نفره سه و دو اجرای تکخوانی، تکنوازی،

در صورت عدم توجه به این نکته هیچ امتیازی برای فرد یا افراد  است بدیهی. ندارد وجود...  و نوازی بداهه

 شرکت کننده در نظر گرفته نخواهد شد و اجرای مربوطه نیز از جشنواره حذف می گردد.

 مراهه را خود...(  و سنتور،زیرپایی میز) موردنیاز وسایل و ساز باید( پیانو ساز بجز) سازها کلیه نوازندگان -

 .شندبا داشته

 در ار بودند نموده ارسال جشنواره در شرکت برای که( آهنگی همان) اثری همان باید شدگانپذیرفته کلیه -

 .نمایند اجرا رقابتی روز
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 پارمین هراتی؛ تهران 

 بهرامی؛ تهران بامداد سید 

 تینا قارلقی؛ تهران 
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 امیررضا ایزدپناه؛ تهران 

 ملیکا طالبی؛ تهران 

 روژین رناسیان؛ تهران 

 سورنا قجر؛ تهران 

 خورگامی(، همنوازی تار و تمبک آراد نجارزاده؛ تهران، آموزشگاه موسیقی دیهیم )دیهیم -پارسا نجارزاده 

 سییکوت  ترانه اباذری؛ تهران، آموزشییگاه موسیییقی آوای -آناهیتا  سیییمین -سیییده ترنم سییادات رضییوی

 )علیرضا مهدی زاده(، همنوازی تار، سنتور و تمبک

 پانیا جمیلی؛ تهران، گروه ترنم، همنوازی تار -تهمینه صادقی 

  سا آذرمهر صائب کاکاوند(،  -امیرمهدی اردبیلی-مهر شفیع خانی؛ تهران، گروه نغمه ارس باران ) سام  بر

 همنوازی تار

 موسیقی پارس )سوفیا کتابی(، همنوازی سنتور و تمبککیانا قلمبر؛ تهران، آموزشگاه  -امیرعلی کشفی 
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 فاطمه زهرا ونک؛ قم 

 پارسا بیدگلی؛ قم 

 سید مسیحا موسوی؛ کرج 

 بهار سوری؛ ساوه 

 صدرا فالحی 

 سید عرشیا متولیان؛ سمنان 

 مریم عباسی مزار؛ تهران 

  آموزشگاه موسیقی هنرمند )کامران یعقوبی(، همنوازی سنتور و درینا ابراهیمی؛ تهران،  -درسا ابراهیمی

 تمبک

  ایلیا غفاری؛ قم، آموزشگاه موسیقی چکاوک )مهدی الماسی پور(، همنوازی سنتور  -علی کوه خضری 

 کوروش پژمان منش؛ کرج، آموزشگاه موسیقی چنگ، همنوازی تار و  -محمدحسین کاظمی صیقلی

 تمبک

 آرش حاج تقی؛ شهریار، گروه پژواک )ساسان فوالدپنجه(، همنوازی  -دیعرشیا اح -دینا ابراهیمی

 سنتور و تمبک

 امیر مهدی رئیسی؛ کرج، آموزشگاه موسیقی آوادیس )هستی قمری -السادات موسوی وند ستایش



 زنگنه(، همنوازی قانون و تمبک

 محمد مثقالی؛ قم، گروه صفا، همنوازی کمانچه و تمبک -علی مثقالی 
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 علی برارپور؛ بابل 

 پوریا پارسا؛ رشت 

 محمدامین نباتی یزدی؛ اصفهان 

 سیده ساغر احمدی؛ اصفهان 

 بهار لطفعلیان؛ خرم آباد 

 سروش قوانلو؛ گرگان 

 مسعود چنگیزی؛ اسدآباد 

 علی رحمتی ها؛ نجف آباد 

 امیر ملکی دولت ابادی؛ دولت آباد 

 سمیرا طوقانی؛ زرین شهر 

  یوسفیان؛ میانهمحمد 

 امیرحسین احدزاده؛ اردبیل 

 اهورا قریب؛ گچساران 

 محمد علی حوره چشم؛ مشهد 

 امیرمحمد بحری؛ یزد 

  نسرین شبانی؛ یزد 

 فاطمه پورحیدریان؛ یزد 

 محمد امیر زارع زاده؛ یزد 

 امین نورمحمودی؛ تنکابن، آموزشگاه موسیقی آوای سام )آرمان حیدریان(، همنوازی  -محمد شعبانی

 یولن و تمبکو

  محمد حسین فالح؛ اصفهان، گروه پسران ایران )علی فالح(، -محمد معین فالح -محمد یوسف فالح

 همنوازی کمانچه، سنتور و تمبک

  محمدرضا ابراهیمی ؛ دلیجان، آموزشگاه موسیقی آسمان صبا،  -ایمان ابراهیمی  -محمدحسین فخاران



 همنوازی تار، گیتار و تمبک
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 زهرا شریفی پور؛ امیدیه 

 سیدصدرا علوی نسب اشکذری؛ یزد 

 سامان توانیحش؛ یزد 

 میترا صّقری؛ نوشهر 

 جعفر زلفی پور؛ شهرکرد 

 عرفان فرخی؛ رشت 

 کیانا حکاک؛ مشهد 

 محمد حسین احمدیان؛ دولت آباد 

 کیان  پوریزدان پناه ؛ کرمان 

 آرمین باقر کاسه گری؛ تنکابن 

  نیشابورهستی فاضلی؛ 

 فائزه راوند؛ اراک 

 پرهام پااورنج؛ خرم آباد 

 علی رافع؛ بهبهان 

 شیرین ایت الهی؛ یزد 

 نگار یاسمنی فریمانی؛ مشهد 

 نرگس دهقانی اناری ؛ کرمان 

 پور؛ کرمان، آموزشگاه موسیقی شباهنگ )شهرام ابوعامری(، همنوازی ایلیا فاضلی -امید احمدی پور

 ویولن و تمبک

 حمدامین حبیبی؛ مرودشت، گروه پارسه، همنوازی تار و تمبکم -علیرضا کاظمی 

 محمدمهدی فرضی؛ کرمانشاه، گروه بیداد )محسن رمضانی(، همنوازی ویولن و تمبک -آرمین رمضانی 
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 آرتین  طاهری؛ شهریار 



 محمد حسینجانی؛ میانه 

 یکتا محمد رستمی؛ خورموج 

 کسری رفیعی؛ مبارکه 

 جعفری مقدم؛ میانه اسرا 

 آرمین شریعتی؛ مشهد 

 غزل رضوی؛ چالوس 

 آریا قاسمی؛ کرمان 

  سعید محب فضلی؛ فالورجان، موسسه نی نوا )معصومه شمس -شاهرخ کاظمی -ماهان کریمی- 

 محمدعلی کریمی(، همنوازی تار و تمبک

  ان(، همنوازی تار و شایان هوراد بخشی؛ تبریز، آموزشگاه موسیقی رودکی )قادررودکی -عرشیا محمدی

 تمبک

 افرا اصالن حسینی؛ تبریز، آموزشگاه موسیقی رودکی )قادر رودکیان(، همنوازی تار و  -آتنا شیخی

 تمبک

 فر؛ فالورجان، همنوازی و همخوانی تار و آوازکیمیا شکیبایی -فراشکان شکیبایی 

  ید ساز )جاوید موسوی پور(، معصومه  خانکشی زاده؛ تبریز، آموزشگاه موسیقی جاو -برفین جعفرزاده

 همنوازی سنتور و عود 

 پارسا زمانی پور؛ کرمان، آموزشگاه موسیقی شباهنگ )مجید زمانی پور(، همنوازی ویولن  -آریا زمانی پور

 و سنتور
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 باران بحیرایی؛ نهاوند 

 سینا فالحی؛ بروجرد 

 آراد سالجقه؛ کرمان 

  آبادسینا گودرزی؛ خرم 

 روژان  مصری؛ بوشهر 

 ترنم خادملو؛ یزد 

 نوید ساحلی؛ تنکابن، آموزشگاه موسیقی آوای سام )مسیح سام خانیان(، همنوازی  -امیر عباس جمالزاده



 سنتور و تمبک

 خواه؛ تنکابن، آموزشگاه موسیقی نواک )امیرحسین سلطانی(، طاها نیک -محمدامین کیاحسینی

 همنوازی سنتور و تمبک

  ماهان صفاری؛ دولت آباد، آموزشگاه موسیقی طرز، همنوازی سنتور و تمبک -صفاریسامان 
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 1303ساعت  -38/33/8031 جمعه

 مهشاد جنیدی جعفری؛ تهران 

 محیا سادات حسینی نژاد؛ تهران 

 پانیذ اینالویی؛ تهران 

 مبین رمضانلو؛ تهران 

 ماهان اعظم منش؛ تهران 

 زهرا منفردخصال؛ تهران 

 سینا طاهرخانی؛ تهران 

 محمد صالح شهبرانی؛ شهر اندیشه 

 دیبا بیگلری؛ کرج 

 مهراد حاصلی؛ کرج 

 هستی رحیمیان؛ کرج 

 علی محمدی؛ کرج 

 محمدامین رضاخانى؛ کرج 

  سید ارمین شهرجردی؛ تهران، گروه رخشا، همنوازی تار و تمبک -هدیه بصیر طریقت 

 پور ؛ تهران، آموزشگاه موسیقی دیهیم، همنوازی تار و تمبکپارسا پزشک -نگار کیمیا قلم 

 امیرمهدی میرعلی اکبری؛ اندیشه، گروه راشا )علیرضا مالکی(، همنوازی سنتور و  -حمیدرضا پیرامن

 تمبک
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 زهرا صالحی؛ شهریار 

 مبین لطیفی؛ ساوه 

 آرمان تاجیک؛ تهران 



 پناه؛ کرج یزدان محمّد امیر 

 آرتین جباری ؛ تهران 

 فربد محمد اصغری؛ تهران 

 آبادی؛ قم نصرت حیدری مهدی محمد 

 مژده شاکریان؛ کاشان 

 علیرضا حبیب اللهی؛ تهران 

 محمد سینا هاشمی؛ قم 

 ابوالفضل وارسته؛ کرج 

 (، عقیلیمیرارشیا مسلمی عقیلی؛ کرج، آموزشگاه موسیقی آوا )میرحسین مسلمی  -اشکان دیانتی

 همنوازی تار و تمبک

 امیر مهدی قهقاییان؛ اراک، چکاوک حزین )عباس رجبی(، همنوازی سنتور و تمبک -علی میرزاخانی 

 میالد ملکی؛ قم، آموزشگاه موسیقی ماهور )ابوالفضل محمدی(، همنوازی نی و تمبک -علیرضا محمدی 
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 آوا عارف کیا؛ خرم آباد 

 امیرحسین آدوس؛ رشت 

 مهرشاد شجاعی فر؛ بندر انزلی 

 آیسان فتحی نجف آبادی؛ اصفهان 

 باربد شاهزیدی؛ اصفهان 

 محمد مهدی احمدنیا ؛ خرم آباد 

 حسین  داوودی؛ کرمان 

 آریا افزون؛ کرمان 

 هلنا سعیدی؛ کرمان 

  عموجوادی(، دانیال محمودی؛ چالوس، آموزشگاه موسیقی نُوان )محمدرضا  -امیرحسین پورمرادی

 همنوازی سه تار و سه تار

 محمدستار موزونی ؛ چالوس، )داود آبیار(، همنوازی سنتور و تمبک -آوا بیگلریان 

 سعیدرضا معمار؛ کاشان، آموزشگاه موسیقی عشاق  -سیدحسین چاووشی ونی -علیرضا حسن زاده

 )مجید خلیق(، همنوازی و همخوانی سنتور، تمبک و خواننده



 ؛ اراک، گروه نی لبک )هادی نظام آبادی(، همنوازی نی و امیر مهدی جیریایی شراهی -آبادی علی نظام

 تمبک

 سودا رادان؛ رشت، آموزشگاه موسیقی هزاردستان )جاوید رضایی(،  -امیررضا موذن -شکیبا امیری

 همنوازی ویولن و تمبک

 همنوازی ویولن و نگین خلعتبری؛ رشت، آموزشگاه موسیقی گیلداد )عباس ادراکی( -موژان موثقی ،

 تمبک

 محمد حسن یزدانی فضل ابادی؛ نجف آباد، )سید مهران آیتی(، همنوازی سنتور و  -نرگس حقیقی

 تمبک

 فاطمه قادری ؛ نجف آباد، گروه صبا )سید مهران آیتی(، همنوازی  -نگار یاوری  -اوریی محمدرضا

 سنتور و تمبک
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  شیرازمبینا خانی نژاد؛ 

 یکتا صادق پور؛ بندرعباس 

 امیرمحمد پناهده علی؛ یزد 

 شادی شورکی؛ یزد 

 فاطمه ساالر کریمی؛ جیرفت 

 سروش مقصودی؛ زنجان 

 مهدی خواجویی پورگریغانی؛ کرمان 

 بهاره جانپریان؛ برخوار و میمه 

 بهار پنجه پور؛ اصفهان 

 آرین امینی؛ کرمانشاه 

 نوبانگ، همنوازی ویولن و تمبکامین شمسی؛ اراک، گروه  -مانی طاهری 

 الهه صدیقی ایلخچی؛ ممقان، گروه آوای رود )مهران رحیمی(، همنوازی ویولن -نسترن رحیمی 

 سانیار عسگری سرای؛ ایلخچی، آموزشگاه موسیقی فاخته، همنوازی ویولن -پرین تابستانی ایلخچی 

 قادر) رودکیموسیقی  ؛ تبریز، آموزشگاه شایان بخشی هوراد -خسروشاهی رضویلر سیدمهدی 

 (، همنوازی سه تار و تمبکرودکیان

 محمد امین گنجی؛ الیگودرز، آموزشگاه موسیقی آوا و نوا )صفدر حاتمی(، همنوازی تار و  -شکیبا حاتمی



 تمبک

  ریحانه زرینی ؛ مالیر، ژَنور )منصور زرینی(، همنوازی سه تار و تمبک-حنانه زرینی 

 شیراز، گروه همنوا )علی چراغی(، همنوازی سه تار و تمبکنکیسا صفری؛  -علی چراغی 
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 صبا مرموریزاده؛ شاهین شهر 

 آتریسا حسین غانمی؛ شاهین شهر 

 شمیم موسوی مقدم؛ تهران 

 غزل حقیقی اسکی؛ تهران 

 بهراد محمدی؛ تهران 

 آریانا داودی؛ شاهین شهر 

 صالح  آقاعلیخانی؛ کرج 

  امیدی؛ تهرانشارمین 

 رومینا ریاضی؛ قم، همنوازی ویولن وتمبک -ترنم مُالیی 

 نیروانا رحمانی؛ کرج، نیکی آموزشگاه موسیقی آوا )زویا افسری(، همنوازی فلوت -نیکی رحمانی 

 محمدمهدی حسینی ؛ قم، همنوازی تار و تمبک -تبسم احمدی 

  ریار، گروه نغمه، همنوازی تارستایش محمدی گوندره؛ شه -سارینا صالحی -پرنا افشاربکشلو 

 آرتیمان فرجی؛ کرج، آموزشگاه موسیقی زریاب )امین صادقیان(، همنوازی سنتور و تار -آرش صالحی 
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 امیر ارسالن رحمان پور؛ تهران 

 شایلی کفاش محمدجانی؛ تهران 

 تینا طالبی؛ تهران 

 النا رضایی؛ تهران 

 آلما ساالری؛ تهران 

 عسل رسولی نسب؛ تهران 

 پارسا باجالوند؛ تهران، )فاطمه حمزه لو(، همنوازی سنتور و تمبک -تارا قهرمانی 

 آموزشگاه موسیقی آوای جم -آرتین مشهدی نوری ؛ تهران، آموزشگاه موسیقی هنرمند -کیان قاسمی



 )کامران یعقوبی(، همنوازی سنتور و تمبک

 دمحم -هاتف؛ تهران، آموزشگاه موسیقی الف )معصومه مهرعلیمهدیس  -آیدا عبدالمالکی -ایلیا علیمی 

 فیاض(، همنوازی و همخوانی سنتور، تمبک و آواز رضا

 زاده؛ تهران، گروه نوا آفرینان، همنوازی و همخوانی سنتور، آریسا بنایی -زادههانا قاسم -آقاپارمیدا حاجی

 تمبک و آواز
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 علی ملکی؛ تهران 

 ایلیا شاکری؛ تهران 

 آرشا عباسی؛ تهران 

 محمد متین باباپیر؛ قم 

 یکتا فاطمه خمسه؛ کرج 

 بارمان رسولی نژاد؛ شهریار 

 مانلی مصطفی؛ کرج 

 غزل ثبوتی اباصلتی؛ تهران، گروه آوای نهان )علیرضا  -ساحل عزیزی پاک -عسل ثبوتی اباصلتی

 چراغچی(، همنوازی ویولن، پیانو و تمبک

  حسام حسینی(،  -ثنا طاهری؛ تهران، موسسه فرهنگی چکاوک شیدا )مادح فقیه  -آرتین فقیه

 همنوازی پیانو و ویولن

 پرهام وفایی؛ قم، گروه همایون، همنوازی پیانو و ویولن -محمد امین ابراهیمی 

 )شم سیاه چ سیقی آوای مهرآیین  )آرش  شگاه مو  -امیرمهدی قانع -آراد تاجیک؛ تهران؛ آموز

 امیرسام نشاطی -پارسا نوروزی -محمدمهدی مداح -سارینا رافعی -هلیا زینلی -آرتین بیرامی

 )ا وانی -؛ تهران؛ ماهور محبوبآموزشگاه موسیقی پارس )گروه موسیقی چکاد( )نیلوفر اقبال حامد

 امیرعلی کشفی  -کیان شهابی  -اسپروز

 سیقی پژو سان فوالد پنجه(گروه مو سا ستی زنداک ) شهریار؛ ه شاهی   -ساغر نبی پور   -؛    -بیتا 

 حنانه اکبرزاده 

 )میریام آبرامیان  -؛ کرج؛ مانیا علی نیا آموزشگاه موسیقی چاووش )گروه دلکوب( )مرتضی جهانی- 



 ی علیرضا مبلغ ناصر -پارمیس موسوی -محمد مهدی گراوند -مهسا رضائیان  -زینب میرزازاده 

 )شاداب سیقی  شاداب )هنرکده مو سیقی  شهریار؛ آبتین جاپلقیهنرکده مو محمد  -رژینامحمدی -؛ 

 معین  پاسبان -سیدعلیرضا میرمحمدی -اسمعیل نژاد للکامی

 )آرش حاج تقی  -عرشیا احدی   -؛ شهریار؛ دینا ابراهیمیگروه موسیقی پژواک )ساسان فوالد پنجه- 

 نیایش شاهی   -پرنیا آرمند
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 اوینار دوهندو؛ ساوه 

 دریا بندرچیان؛ تهران 

 سید علی رضویان؛ کرج 

 الیار عارضی تکانتپه؛ کرج 

 مانی موسوی؛ کرج 

 طه عارفی؛ کرمان 

 هلیا پیرنیا؛ تهران 

 عرفانه گل زاری ؛ اسالمشهر، گروه بهار، همنوازی پیانو و تار  -یلدا فاضلی نیا  -نگار قائمی 

  نیوشا بیات؛ شهریار، آموزشگاه موسیقی ترنم مهر، همنوازی تار و پیانو -امیر عباس هفت لنگ 

 آرش پاکدل؛ فردیس، آموزشگاه موسیقی نوای ایران )ارسالن محبوبیان(، همنوازی پیانو و  -الینا اقدسی

 فلوت

 فرد(، همنوازی پیانو محمدطه میرزاجانیان؛ قم، آموزشگاه موسیقی چکاوک )میثم قربانی -غزاله مختاری

 و تمبک

 )علی کریمی -؛ تهران؛ مانیا فارسیییان آکادمی دل انگیزان )دل انگیزان چکاوک( )فریبرز حمیدی 

عرشیا کریمی  -محمد مهدی ناصری  -هستی کریمی  -هانیه حقیقت  -اشکان قزوینه  -مازیار افشار -

 بامداد رضایی  -امیر علی مردانی مهرآباد -امیر محمد مردانی مهرآباد -محمد پارسا کشوری  -

  شیدا )دکترمادح فقیه سترنوجوانان چکاوک  صیلی(حامد -ارک ملیکا  -؛ تهران؛ ثنا طاهری تح

ستانی  -منفرد  شک سینی  -آریانا لطفی  -پریا کو صفایی کیا  -سیده مهال ح شیا آزا -ملیکا   -دی عر

یه  یه  -رضیییا کریمی  -رامتین فق بایی  -آرتین فق با یا میرواسیییع  -مهدی  یک  -ایل  -مژده جباری ن

 شهروز بی طرف  -مهسا صفارلواسانی  -ن زاده امیرمحمد حسی -شکیبا امیری  -محمدصادق میرزاخانی 



 سین محمدابراهیم سیقی رازان )محمدح شگاه مو نیکو  -؛ تهران؛ زهرا )دالرام( شییربتیزاده(آموز

محمد پارسییا  -یزدان حاجی زاده -باران بهارسییتانی -سییارینا نجاریون -محمدامین اکبری -عباسییپور

سی سین  -تارا عزیزی -بهتام افتخار -پیروی صداقت -مالییامیرح سن پور -ایلیا  سا ح ین سیده آو -پار

سییما  -کیمیا ملکی-رونیکا شییریعتمداری -درنیکا معصییومی -متین کبریتی -رومینا برخی -حسییینی

 دانیال دلداری  -ویشلقی

 سف آبی(؛ سیقی نوای مهر )یو شگاه مو  -ریحانه احمدی پیله ور -کرج؛ امیر محمد یزدان پناه آموز

سوی سیحا مو شایی -فیا علیپورصو -سیّد م سته -محمد متین باغ ضل وار رتین آ -الناز باغبانی -ابوالف

سیان -حسینی شام عبا ال دانی -سام غالمی -امیر حسین بیات -عسل اردشیری -پرستش ودیعیان -آر

 یاسین مهین خاکی -عسل معینی -آرین معینی -عدل خانقاه

 )صوری شاه من سیقی مهراس )علی  شگاه مو امیر  -طهورا کریمی  -ختیاری ؛ اراک؛ مهبد بآموز

  ایلیا حسن بیگی -یزدان هدایت زاده  -فاعزه راوند –سپهر محبی راد  -علی انقی  -حسین حسن بیگی 

 پارمین  –آدرینا رنجبر  –؛ تهران؛ آروشییا میرزا پور آزاده الله( -مدرسههه مهرآسهها )خانم شههعبانی

صابر  –دل آرام زارعی  –آرمینا زعیم  –مهیا کمالی  –ترمه نوروزی  –افتخاری  سل  فاطمه احمدی  –ع

 -لیال فالحی اقدم –پارمیدا جلوه  –مانلی بدیع زمان  –زویا بهروزیی  –حنانه دانشیییور  –دیانا زعیم  –

 صدف صانعی  –فاطمه گیل آبادی  –عسل عنبری  –سارا اشعریون  –الینا غالمی 
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 فاطیما  اسماعیلی؛ تنکابن 

 هیراد  گردیز؛ تنکابن 

 آفاق بهمن پور نجف آبادی؛ نجف آباد 

 ستاره سامانی پور؛ تنکابن 

 سید سها  زرگرنتاج؛ تنکابن 

 مریم فاضل نجف آبادی؛ نجف آباد 

 سحر رحیمی؛ نجف آباد 

 بنیامین عرب؛ نجف آباد 

 سهیل اسماعیلی؛ نجف آباد 

 امیرمحمد گلی؛ نجف آباد 



 ماهان مرادی؛ کرج، همنوازی پیانو  -نیکا خلیلی 

 )حسام فالحی  -پوریا زمانی  -؛ فالورجان؛ محمد صالح احمدی موسسه پدیده قرن )مسعود وحیدا

 -زهرا اداوی  -هانیه ترابی  -علی جمشیییدی  -کیارش رشیییدی  -آوا زارع  -ذکریا توکلی  -رها صییفری  -

 علیرضا قربانی  -ستایش رهنما  -عسل رئیسی 

 )ا شهرجردی آرشید -؛ کرج؛ ماهان مرادی آموزشگاه موسیقی هشت بهشت )آقای میثم سالکی- 

ساری خان بیگلو  سا  سینا میری  -محمدامین رفیعی -آوی سی  -نیکا خلیلی -سید ندین پر -امیرمحمد عبا

 برسا عباسی  -آقابابائی پور 

 )مهرانه منتظری -هستی ناصحی  -؛ تنکابن؛ آرمیتا حیدریآموزشگاه آوای سام )مسیح سام خانیان 

ن محمد امی -نوید ساحلی -امیرعباس جمال زاده  -لیمانی فرد نیکا س -تارا معتمدی -امیرحسین ناظریان  -

 آوا قاسمی  -کیا حسینی 
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 پوریا  زمانی؛ فالورجان 

 آنیتا نبوی؛ گرگان 

 ایلیا جعفریان؛ دلفان 

 مانلی رحیمی؛ گچساران 

 آریا یاسی؛ صحنه 

 محمد متین رضایی مقدم؛ یزد 

 هومن  نصیری ؛ کرمان 

  صراحی؛ آبادهمانی 

 نرجس بردستانی؛ بوشهر 

 نازنین تاجیک؛ خرمشهر 

 کامیار نرم دست لطفی؛ بندر انزلی 

  پریا ارشادی؛ مرند، گروه تصنیف )هادی ایماندار(، همنوازی سه تار و پیانو -آیسل ایماندار 

 سیقی گل شگاه مو سدی(آموز ستر گلها( )پویا بنی ا ؛ کرمان؛ مینا کرمی نژاد های جاویدان )ارک

سعیدی  -امیر علی کریمیان -رنجبر سب -هلنا  سینی ن شان  -مهرنوش ح شان  -هلنا درخ آریا  -هلیا درخ

مه فاط -پونه غیاثی -طه عارفی -پانیذ کارآموز -حسن کریمی -سینا اسکندری -عماد رحیمی صادق -افزون



یاسین  -گلنار میرحسینی -مازیار میرحسینی -رادان رونقی -پرهام امیری -هامان صاحب اختیاری -احمدی

سکویی سگریان ا سکویی -ع سگریان ا سکرپور -غزاله ع شرف گنجویی -پرهام ع آرام  -سام یعقوبی -پرنیان ا

 کیان محسنی -آرشام افزون -روشا مشایخی -افزون

 )ا کیمی -بی نادیا حبی -باران امرایی  -؛ همدان؛ پریا طاهری زادهگروه موسههیقی گلها )عمران قربانی

 تارا فضلی -روژینا کشوادی  -عرفان یوسفی  -نیکی زراعتی  -قره داغی 

 )سا زارعی سیقی طلوع )پری ضلی گروه مو فاطمه  –ماهان میرزابیگی  -آرش فتحی  -؛ همدان؛ تارا ف

سالمی  صیراال سا خدایوندی –ن شیرنیان  -پار سینی  -مریم   -شیدا طاهری زاده  -غزل دهقانی  -طنین ح

 سید سهیل حسینی -د سادات حسینی سوگن

 مهدیس پیری  -؛ مشکین شهر؛ شقایق جاهد پور فردی(آموزشگاه موسیقی الهی )شهال عابدین- 

سیده سانیا  -حدیث شیرین زاده  -امین محمدی -امیرحسین جمشیدزاده باروق  -آیسان سالمتی خیاوی 

 آنیتا شاهی -نسرین پرویز   -نرگس پرویز -عرشیا گلشنی -طباطبایی
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 امیرعلی غفاری آقبالغ؛ تهران 

  سرپرست یکتا؛ تهرانآرمین 

 محمد ماهان مهدیان؛ تهران 

 بهراد حسینخانی؛ میانه 

 پارسا شهریاری؛ کرمان 

 برنا خدادادی؛ لرستان 

 علیرضا جهانشاهی نوکندی؛ بندر گز 

 بنیامین کمالی؛ تهران 

 داریوش رحیمی؛ نجف آباد 

 آریا بگانه دوست میانجی؛ میانه 

 رضا احمدی شاپورآبادی؛ دولت آباد 

  ماهان میرنصیری؛ تهرانسید محمد 

 سید امیرحسین زهری؛ کاشان 

 سهیل میرجلیلی؛ شاهدیه 



 سروش بنی بیات؛ سنندج 

 امیرحسین خادمی؛ بومهن 

 فرزام احمدی؛ بندر گز 

 پارسا دهقان؛ همدان 

 دانیال دلداری؛ شهر قدس 

 سعید جوادی آونلیقی؛ میانه 

 امیرحسین کیامرثی؛ گچساران 
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 آرمین ابرقویی؛ تهران 

 آوین انگورانی؛ تهران 

 علی ارسیلو؛ تهران 

 مهرزاد منصوری نژاد؛ تهران 

 نسیم  سرآبادانی تفرشی؛ تهران 

 پارسا عبداللهی ها؛ تهران 

 ستایش باقری؛ تهران 

 آراد احمدی؛ اسالمشهر 

 سارینا علوی سالکویه؛ تهران 

 تهران آنیتا اصغری؛ 

 سیقی پارس )گروه شگاه مو صر نظر(آموز  -باربد غالمی  -؛ تهران؛ آرشییا سییامنینوازی قانون( )نا

اران ب-باران فروتن  -فرهام عروجی  -پریا علیوند  -شییییده توکلیان  -زاده کیمیا رحیم -پارمیس سیییلیمانی

 سعادت نیا

  )سنتورنوازان فانوس صدای مهرورزان )گروه  سیقی  شگاه مو ؛ تهران؛ فربد )مهیار نجفی(آموز

 یانا رشیدی -مانترا اسماعیلی  -ساغر مداحی زاده نصرت آبادی -شکوهی زاده

  شیدا )دکترمادح فقیه سترگلهای چکاوک  صیلی(_ارک سان  -؛ تهران؛ زینب کریمیحامدتح  مه

 -اهیم راد هستی ابر -آرتین فقیه  -کیارش خالقی  -سیده سارا سادات بیدگلی  -رهام صالحی   -محمودی 



ضلی فر  -محیا اخوان  -ستاره خلقی  سادات میرهادی  -آوا اف سین علی احمدی  -نازنین زهرا علی  -امیرح

 نیک آهنگ رضایی -فرنوش تاکی  -قنبری 
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 سجاد عطاء اللهی؛ شهریار 

 رامتین سفیدگر شهانقی؛ کرج 

 الینا نقیبی؛ کرج 

 ارغوان جوانی؛ کرج 

 ویانا فیروزی؛ کرج 

 مهرسا کشاورز؛ کرج 

 سانیا فرهادی؛ کرج 

 باران صالحی؛ کرج 

 محمد مهدی  عباسی؛ کرج 

 محمدمتین یعقوبی؛ کرج 

 )آرتین سلطان  -پژمان غیاثوند  -؛ کرج؛ آوا قاری آموزشگاه موسیقی زریاب )امیر حسین منصوری

سکی  -سهیل نژاد رنجبر  -لو  صمدلیائی  -نارین یارمحمدتو ادین ر -سپهر فربدنژاد  -آرمین محبی  -دنیا 

  -تارا نصییرتی  -پانیذ محمدیان  -سییام سییهرابی  -هیراد حق نظری  -کوروش معظمی گودرزی  -کیانبخت 

 -باراد سرحدی  -یاسمین زند  -بهان غفاری آزاد  -هستی جامعی  -عیل رمجی فاطمه اسما -ارغوان جوانی 

 مهرشاد روحانی مقدم  -باران نعمتی 

 )مهرسا کشاورز  -ویانا فیروزی   -؛ کرج؛ تیدا توکلی آموزشگاه موسیقی آوادیس )وصال صالحیان- 

ضایی  شعوفی  -رها حاجی زاده  -آوین ر ضا منفرد  سید احمد -یلدا اکبری  -آرتین م سادات  -ر نیایش ال

 نیایش خیراندیش  -علیرضا صاحب پور  -هستی امیدوار  -موسوی وند 

 )سن علیخانی سرنا )محمد ح ستر نوجوانان  سیارک هیوا -صالح علیخانی -؛ کرج؛ محمد مهدی  عبا

ضا کمال زاده -آیلی فتاحی-جلیلوند سحاقی -سارینا قدمی -ر ساد -بنیامین نظارت -هلیا  ا ی ات اهویدیانا 

 کورش نصیر آبادی-پریا جانبخش -دینا رعیت باز قلعه -نژاد دزفولی

  سیقی شگاه مو شتی( ترنم مهرآموز صالحی)تارنوازان( )مجید کورنگ به سارینا  رنا پ-؛ فردیس؛ 

شلو شاربک شفیعی-سامان خیریه-بردیا محمودی-ستایش محمدی-اف -طاها افتخاری-آرتین طاهری-بهراد 



پارسییا -بهرام کرمی-محمدطاها بهمنی-ابوالفضییل ابراهیمی-پورپرهام رامین-روزنده مهررادمان ف-بردیا بیات

 نژادمهرزاد منصوری-خانیتقی
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 آرین مرادی؛ بروجرد 

 یسنا پرچمی؛ اهواز 

 نیما نایب آقایی؛ بروجرد 

 صدرا  شیخ انصاری؛ الیگودرز 

 پوریا نعمتی؛ نجف آباد 

  شبانی؛ کرمانصادق سعید 

 نازنین جوادنوری؛ اهواز 

 سنا حنظلی؛ اهواز 

 ایلیا بازیاری؛ بوشهر 

 نازنین حیاتی؛ اصفهان 

 یاسین سرلک؛ الیگودرز 

 )رقیه وجهی نوش  -؛ کاشان؛ یلدا ترابی نوش آبادیآموزشگاه موسیقی عشاق کاشان )مجید خلیق

سرمدیان -شیدا رجائی -آبادی سرین  شی مجردعارفه  -ثنا دنیادیده -ن ستاری -عابدینی کا ه مژد -کامران 

 -محمد جمعدار -پروانه منعمیان -زهرا حنطه -محمدطه زیلوئی -مبینا روزبهانی -غزل صابروحید -شاکریان

امیرعلی  -اشییکان والیتی -سییید علی مسییعودی علوی -محمد سییعید معین فر -سییجاد خورشیییدی بیدگلی

 سعیدرضا معمار -دینا موغاری -واحدی پور

 خسروی محمدمهدی- سالجقه سینامشرفی(؛ کرمان  )مرضیه شباهنگموسیقی  آموزشگاه؛ دلنواز هگرو 

 زاده( خواجه آرمین - اسماعیلی سهیل-

 )سیقی گیلداد )عباس ادراکی شگاه مو موژان  -سییامیار میرمظفری -؛ رشییت؛ تارا رادخشیینود آموز

صاری موحد  -موثقی  سرایی -بیتا ان صاب  -مه تا پورخانعلی کلور  -صفرعلی زادمجرد الیاس  -طاهره منزه ق

 دانیال جاللی -امیرعلی آل سید  -وصال امیشی تبریزی  -مهیار فضلی 

 )پیروز تنهایی -؛ اصییفهان؛ امیر مهدی میرزایی مدرسههه هنرهای زیبا و موسههیقی )نوا سههلیمانی- 

 فرهان منصوری  -مجتبی نوری  -آرین سپهری  -امیر عباس صالحی  -عماد صادقی  -امیرمهزیار قاسمی 



 )صنعت طلب سیقی ارک )حامد  شگاه مو صدرایی آموز شهرزاد  مهدی  -فرهان فرخ پی  -؛ تبریز؛ 

علی  -سلوی مرشدی  -شادی مهدوی   -آیسان برزگری -ارع الهه ز -اورمان شادرس  -النا نظامی  -ستاره 

 سلوا معتمدی -هستی شرعی آالنق  -امیرحسین پودراتچی  -شادلین راثی قیاس  -پریا عظیم زاده  -حمزه 

 محمدرضا محمدوند  -ثنا شیری  -شینا امتیازی  -آیناز کاشف  -اسرا حامد جودت  -

 )سین مظلومی سید ح سیقی آوا ) شگاه مو  -روجا نصییوری -؛ جویبار؛ مهدیس اکبری رنجبر آموز

 -ابوالفضییل آقاپور -فاطمه زهرا ادهمی -توحید عزیزی -هلیا سییورتیجی -امیرعلی شییهسییوار -پرنیان مدانلو

صغری  شیا مرادی -سارینا ا شار -ار ساروی -سید ماهد عبدی -آرین اف ستایش جاللی -کیان کرمان  -سیده 

 علی صادق زاده -نیما قنبرپور 
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 بیتا حق جوئیان؛ یزد 

 معراج  گرگانی؛ کامیاران 

 نازنین دیاله؛ گچساران 

 یلدا فرهمندیان؛ گچساران 

 فاطمه )یاسمن( مظاهری سرشت؛ یزد 

 علی احمدوند؛ درود 

 آرینا صادقی؛ سنندج 

 دینا  کرمی؛ کامیاران 

 کارن احمدی؛ سنندج 

 تهمینه بختیاری؛ محالت 

 شوری سینی(، همنوازی  -فاطمه عا سید عطاء اهلل ح شتی ) ضا منفرد؛ خورموج، خانه هنر نگین د امیرر

 پیانو و وبولن

 علی قنبری؛ ایلخچی، آموزشگاه موسیقی فاخته، همنوازی تار و پیانو -پریا قنبری 

 )رینطاهر قبه ز-نیال جبرئیلی-نسترن روشنی-؛ تبریز؛ طاها باغشمالارکستر رودکی )قادر رودکیان-

د امیرحسیییین اکبرنژا-عرفان اکبرنژاد-نوید فرهادی-اسیییرا میکائیلی-آوا نجارپور-محمد امین کاظمی توفیقی

ی امیر عل-عرشیا محمدی-الینا رحمت-آتنا شیخی-علیرضا عرب احمدی-ساینا یوسف زاده-رایا کرمی -باقری

برفین -اشکان فرجی-علی وصالی-امیرساالر شکری-نیما کبیری فر-ید مهدی رضویلر خسروشاهیس-بهروزیه



افرا -سینا شجری-هوراد بخشی شایان-فرزاد یاری-سما شجری-ثمین حامد جودت-ادیب ایزدخواه-جعفرزاده

 یسنا رهو-امیر وصالی-اصال حسینی

 )شیدا -شیوا بناری-نیما بناری -ه زاد؛ یزد؛ کیان کوچکآموزشگاه موسیقی مسیحا )مجتبی حبیبی

 علی صفایی -بناری

 )سیقی آواک )ثنا داوری شگاه مو صفهان؛ آرین موری بازفت آموز شکان خمر  -؛ ا سنا داوری  -ا  -ی

شییییما  -ایلیا بازیاری  -پوریا نعمتی  -مظاهر آقاسیییی -علی مددی  -علی جمشیییید پور -مهدی جعفری 

 علی دهقان -احمدیان 

  سیقی شگاه مو شهرام ابوعامری(آموز سالجقه  -؛ کرمان؛ امید احمدی پورشباهنگ ) کیان  -آراد 

سین داوودی -پوریزدان پناه  سادات جعفری محمد آبادی -نرگس دهقانی اناری -ح سلمانی -فاطمه ال غزل 

سخی سماعیلی -چهارفر شبانی -هانیه زینلی -صالح ا سعید  ضلی پور -صادق  سا پ -علی زینلی -ایلیا فا ار

 شهریاری 

 )ساغر ربیعی -تیارا خیری  -اصفهان؛ علیرضا امینیان  ؛آموزشگاه موسیقی سازک )محمد علیجانی 

 -ثمین نصییر آزادانی  -داریوش فالحی  -محمدحسییین رضییایی  -محمدرضییا امینیان  -مبینا رضییاخواه  -

ضایی  شمی  -بهار عبدالهی  -محمدمبین ر سامانی  -متین ها سیون  -آرین جعفری  سین  -آوا کربا امیرح

 ابراهیمی

 سمان سیقی آ شگاه مو شکر کردی( آموز ی آیدا آقای -سعید بید گلی -؛ دلیجان؛ رویا  فدایی)نیما 

پرنیا  -تهمینه بختیاری -علی رضییا احمدی -آوا محمدی -مائده جاللی -سییبحان رضییایی قالهری -قمصییری

محمد حسییین -پرسییتو ابراهیمی -ایمان ابراهیمی-زهرا رحیمی -علی رضییا جاللی -یاسییمن جاللی -نجفی

صوری-یمیحمیرا ابراه-فخاران سن من شا جاللی-محمد ح ضا ابراهیمی -مانی زمانی-انو سینی-ر -سوگند ح

 آیدا جاللی
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 رایا کرمی؛ تبریز 

 یسنا داوری؛ اصفهان 

 نازگل فتاحی طبری؛ نوشهر 

 هستی سلیمانی؛ اراک 

 آیدا امیری ارگانی؛ چالوس 



 شهریار مهری؛ آمل 

 نگار حفیظی؛ شهریار 

  پیرامن؛ قمحسام 

 ملینا حسنی مقدم؛ نوشهر 

 )سماعیلی سه ا صدای پاک )نفی سیقی  شهر ری؛ آیدا ربیعی گروه مو سمین -آرتین خلخالی  -؛   یا

 –ایلیا قلی نیا  -محمدحسییین شییفیعی  -بهار همتی  -فاطمه تاج آبادی  -محمد آریا رحمی  -رسییولی پور 

سر  سینی  -دیانا عرب نیا سین کرم آبی -ندا کرم آبی  -فاطمه افتخاری  -یکتا باقری  -شکیبا ح  - امیر ح

 طاها نوری -هانا بخشنده 

 )روشا ارشادیان لنگرودی  –؛ الهیجان؛ ترنم محیطی گروه موسیقی آوا )رقیه صفری ابراهیم سرائی

ی شارمین هوشنگ –آریا نخست –ا فالح حسن پور دلس –نیما صفری  –دایانا خندان  –سیده لیا حسینی  –

مونا علی اکبری  –سبحان حیدری نژاد  –نیما شیدیان اکبر  –آرین رستم زاده مالک  –مهتا قلم زن عارف  –

ا تکت –محیا حاجی پور  –یسیینا تکتاز  –رها الهی الهیجانی  –روشیینک الهی الهیجانی  –بردیا عسییکری  –

 المیرا فتحی  –ثمین شیرزادپور  –نیوشا سیف پناهی  –عسل سلیمانی  –باران داریوش  –حسن دوست 
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 ثنا ملک محمدی؛ قم 

 مهیار فضلی؛ رشت 

 سارینا زمانی؛ مهاجران 

 سروشا نظیف؛ قزوین 

 حمید رضا بوجویی؛ قم 

 پوریا کوالر؛ قم 

 سارا خاکی؛ قم 

 یونس نعیمی پور؛ هشتگرد 

 سهرابی سنقی؛ فردیس،  -عسل  آموزشگاه موسیقی نوای ایران )نیکو عسگریان(، همنوازی باران جاللی ا

 پیانو و فلوت

 سینا جوکار؛ تهران، آموزشگاه موسیقی سیاوش  -پرهام پرهیزکار شهرستانی -سامیار ترمه باف شیرازی

 )شایسته رفیعیان(، همنوازی سه تار، کمانچه و پیانو



 )شهرآوا )وحید خُرمی سیقی  شا فرهمندفر  -؛ تهران؛ آرمین ابرقوییگروه مو ضیائی فر  -آنو  -دینا 

 ماهان مهدیان   -آریانا توصیفیان -رومینا ریاضی  -مدیا احمدیار  -آرام فیاض  -تارا قهرمانی 

 )سین محمدخانی سه )امیرح سیقی خم شگاه مو شهید ثالث  –؛ تهران؛ یگانه ولیزاده آموز  –ماهان 

ابایی آراد ب –دنیز یزدانی اردستانی  –سوفی شوندی  –آراز اصفهانی  –داتیس قاجار  –آالله واشقانی فراهانی 

سید فرجی  –سینا حقیقت  –مانا جغتابی  – ضل الهی  –باران  سینی  –آوا امن زاده  –آریا ف شین ح  –آی

شنودی  صادقی  –روژان خو سا تقی راونجی  –کوروش عامریان  –عرفان  سی  –پار  –دنیا اکرمی  –علی عبا

 –ترنم بهرامی  –نگار دشییتگرد  –علی علوی کاکاوندی  –سییارا رضییایی  –کیمیا شییالچی  –یا گیتا جاویدن

گلشن شهید ثالث  –آوینا صادقی  –النا محکم  –امیرعلی دهلوی  –امیرکیان قاسم شاهی  –ارغوان ملک لو 

مهدیه  –هسییتی فرج اله قمشییه  –آیلین داداش زاده  –ارسییام اسییودی  –رزین علوی  –هلیا علی کریم  –

ن یاسمی –آرتمیس منصورلی  –ستوده رجبی  –رایان پهلوان زاده  –مهربد جاللی  –آیال آسایش  –حقیقت 

اهورا  –بارسییین فدایی اکین آبادی  –غزل شییعبانی  –سییوگند باالیی  –رادوین عبدالهی درگاه  –قاسییمی 

روین آ –آیلین رفیعی  –شانجانی آریا عظیمی  –طلوعی  –آرنوشا  –آوینا دهلوی  –ترنم معتمدی  –نادریان 

 سپیده رجبی  –آرشان روحی  –بهار اخالق  –دیبا خوشنودی  –الینا ناصری  –چماقلی 
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 آرمان تجری؛ تهران 

 عسل پاکزاد؛ تهران 

 پریا قناعتیان؛ تهران 

 دیبا  پیشدادی؛ تهران 

 کارو شیردل؛ تهران 

 عرفان مهرابی؛ تهران 

 پارمیدا ایزدی؛ تهران 

 دالرام نوده فراهانی؛ تهران 

 دانیال عدل خانقاه سفلی؛ کرج، گروه ایرانمهر )یوسف آبی(،  -رژینا ولی خانی -ریحانه احمدی پیله ور

 همنوازی پیانو، ویولن و تمبک

 همنوازی   )وحید خُرمی(، گروه نوای مهر ،قم معصومه مختاری؛ -فاضل حسینیان -عمادالدین مومنی



 پیانو، ویولن و فلوت

 سین احمدی سکوت )ح سیقی آوای  شگاه مو صادقی  -؛ تهران؛ النا محمدیپور(آموز رقیه  -متین 

 مهسا کاوه  -پارمیدا ابوالحسنی  -صالحی کلوری 

 رگس ن -محمدی لیلستانیامیر محمد  -؛ کرج؛ صبا هاشمی زرندیی سنتور پرنیا )صائب کاکاوند(خانه

 تیام اسفندیاری -منصوربخت 
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 نگین رمضانی؛ قزوین 

 سارا ترابی گودرزی؛ مهرشهر 

 سینا قدرتی؛ قزوین 

 هانیه غالمی؛ قزوین 

 سیدحسین امینی؛ کرج 

 معین مدنی محمدی؛ کرج 

 کوشا اسالمی؛ کرج 

 علیرضا محمدی اصل؛ مشکین شهر 

  نیما وادی پور؛ مهرشهر، همنوازی پیانو و ویولن -سید دانیال خلیفه -رضائیآرینا 

 آرین نکوکار؛ کرج، آموزشگاه موسیقی سارنگ )حامد بالنده(، -محمدمتین مجیدی -کیانا امیری

 همنوازی تار، پیانو و تمبک

 )سم سن ابوالقا سیقی ترنم مهر )مح شگاه مو شار آموز سری اف شهریار؛ ک سین  -؛   -شکاری امیرح

 نیما حیدر پور -سهند سفیداری  -سجاد عسگرخانی  -یلدا فاضلی نیا  -عرفانه گلزاری -مهران صلح جو 

 ؛ قم؛ پارسیییا تقی زاده پور(مهدی الماسههی-فردآموزشههگاه موسههیقی چکاوک )میثم قربانی– 

سا لنگرودی  سین لطفی پور  –آتنا ارزندی  –مانی عزیزی  –محمد باقری  –محمدپار ضائی  –ح سین ر  –ح

س نرگ –علی اسماعیلی تمندگانی  –پریسا سادات سیدخوش بخت  –سحر مقدم  –محمدحسین بختیاری 

ضابنده لو  سعادتمند  –ر سادات  مهدیه  –غزاله مختاری  –الیا غفاری  –سحر دهقانی فیروزآبادی  –زینت 

 سحر اسماعیلی  –محمد جواد بنی علی  –سید محمدطاها میرزاجانیان  –صادق زاده الماسی 
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 سنا پیمانی؛ خرم آباد 

 مدیا داودی زاده؛ خرم اباد 

 احسان بهرامی کرکوندی؛ اصفهان 

 نازنین عاصفی؛ نوشهر 

 امیررضا مصاحب؛ تنکابن 

 مهدی گل آوری نجف آبادی؛ نجف آباد 

 سارا پورقربان؛ اصفهان 

 ترانه منصورکیایی؛ تنکابن 

 بابلسر امیررضا کوچ؛ 

 سروش مختاری؛ اصفهان 

 حسین شاکر؛ نجف آباد 

 نرگس یوسفان نجف آبادی؛ نجف آباد 

 )ضایی ستان )جاوید ر سیقی هزارد شگاه مو شت؛ نورا احمدیآموز -آتنا امانی-شکیبا امیری -؛ ر

صفرزاده -محمد امین حالجیان ستوار -عرفان فرخی -محمدمهدی  ضا موذن -محمدعلی ا ضا  -امیر ر عمادر

شعبانی -نادیا باقری پور -پانته آ مدنی -ستایش محمودی-قنبرپور سا-آیت اله یاری-پرهام  نیلوفر  -پوریا پار

 طاها نوری-کسری رضایی -سیدمانی هاشمی -قلیزاده

 )صالحی سید سیقی مهرآوا )محمدمهدی  شگاه مو سرلک -؛ الیگودرز؛ مهیار فالحیآموز  -همایون 

 دانیال آرین -امیرعلی نظری

  سیقی طرز )گروه شگاه مو سعود وحیدا(8آموز سانا رفیعی ( )م  –فهامه ابنا خون  –؛ دولت آباد؛ رک

 –علی عابدی  –سییامان صییفاری  –عرفانه عابدی  –علی کیانی  –پرنیا زارعان  –زهرا ربیع  –عاطفه کمالی 

 پرهام کبیری  –ماهان صفاری  –یونس زارع  –سما داوری 

 سیقی نوای پار شگاه مو صدرایی(8س )گروه آموز ضا  سید ر ساری؛ کیمیا عباس زاده ( ) هلیا  -؛ 

 -تارا علیزاده قادی کالیی  -ستایش حسینی سیاه دشتی  -نیایش خلخالی  -مظاهر مرادیان  -حسین زاده 

 علی خورشیدی  -سیده ثنا صدرایی  -امیررضا نظری 

 )شهال عابدین پور فردی سیقی الهی ) شگاه مو سا محمدی آموز شهر؛ ن شکین  سدی  -؛ م  -ماریا ا

شایی صیری -مانی پا صل -نازپری ن سقایی  -علیرضا محمدی ا شیرین زاده -نیلوفر  شیخ  امیرحسین -فرینا 

 امیر حسین حسینی  -امیررضا عابدی  -زاده خیاوی
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 متین صفری؛ دلیجان 

 ایلیا امیدوار؛ اصفهان 

  شیرودعلیجانی؛ تنکابنعلیرضا 

 فریدون نوروزی لرکی؛ امیدیه 

 آروین زندکریمی؛ سنندج 

 علی داودی؛ میانه 

 مه تا  پورخانعلی کلور ؛ رشت 

 رومینا قادری؛ شاهین شهر 

 ارمیا مهدی تبار شورکی؛ بابلسر 

 بهار خواجه دهاقانی؛ شاهین شهر 

 ماه نیال سلیمانی؛ تنکابن 

 پریا علی بابایی؛ الیگودرز 

 )جاد س -بنیامین یعقوبی -؛ مشهد؛ علیرضا آزادآموزشگاه موسیقی نامیک )فیروزه مدیر خراسانی

 نسیم اسکویی -ملیکا صاهر کرد -اصالحی

 )غزل خیرخواه -سام مهری  -؛ اصفهان؛ پوران دخت رفیعی داریوشگروه موسیقی دیبا )عسل سیاف

 شییداسیادات -النا حسینی  -پریسیا شیریف نژاد -سیاقی دالوند  -آرمیتا حاج حیدری -امید بکرانی باالنی –

 حسینی 

  سیقی نوای پارس )گروه شگاه مو سماعیل کاظمی ورندی(1آموز شمی ( )ا ساری؛ امیرعلی ها  -؛ 

ماعیلی صبا اس سیده -امیررضا منصوریان -مریم پازکی  -حدیث نصیری -گلسا بوشهری  -یسنا روشن بین 

 نونا خلخالی -باربد واحدتن  -امیرحسین نجاتی ساروی  -

 )سا حبیب الهی صر )پری سازان معا سه فرهنگی هنری فرهنگ  س ؛ نجف آباد؛ روح االمین مو

حمیدرضا بارانی نجف  -مهدی محمدی -هستی سادات شریعتی نجف آبادی -محمدامین بهارلویی -رستمی

 سهیل فنایی -حسین شیرزاد -ثمین امینی -هما بارانی نجف آبادی -آبادی

 )نگار یاوری -احسان فکوری -؛ نجف آباد؛ نرگس حقیقیگروه موسیقی دلنوازان )سید مهران آیتی-

ضا یاوری شبان -مهدی معین-ر ضل پور سته-فاطمه خیرالهی -ابوالف  علی رحمتی-مهران لطفی-کوروش پیرا



سین ربانی-ها ضایی -پرنیا یزدانی-مهدی گل آوری-امیر ح شکان غفاری-امیرعلی آقایاری-هلیا ر سین-ا  ح

-عیرامین شفی-عقیل جمشیدیان-نرگس یوسفان-محمدرضا پورعزیزی-عرفان شریفیان-نازنین غیور-شاکر

سا کاظمی-مریم فاضل-نگین ناصحی ی مهدی رحمت-علی عبدالغالمی-سحر رحیمی-بهار محمدکبیری -پری

صالحی-میرحسین پورشبانا-عرفان معین-متین ناصحی -مهسا اجاللی  -ها ال سهی-آیدا رحمتی ها-نازنین 

ه عارف -داریوش رحیمی-فاطمه قادری-فاطمه یزدانیان-غزاله اجاللی-فاطمه موسوی-حسین رضایی-پیراسته

 قیصریان
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 اردوان قادری نژاد؛ کرمان 

 بهار کندی؛ اراک 

 مهیا کریمی؛ فالورجان 

  محمدیان؛ اصفهانآسانا شاه 

 لیانا سعیدی ؛ کرمان 

 یاسین  آذره الکه؛ رودبار 

 شینا افتخار؛ شمیران 

 آوینا  افشارنیا؛ شیراز 

 نیکا سلیمانی فرد؛ تنکابن 

 آیناز وارسته روان؛ یزد 

 مهرسا  قلعه جوقی ؛ میانه 

 مهراد پیری زاده؛ تهران 

 هستی مقتدا؛ شیراز 

 سارینا یگانه؛ تهران 

  فردیسکیاراد مهدویان؛ 

 آرش  جاللوند؛ شهر قدس 

 آوا حاجی مظفری؛ قم 

 آرش وطن پرست؛ کرج 

  ساینا شفیعی؛ اصفهان، آموزشگاه موسیقی آوای سپاهان )مریم شمعونی(، همنوازی -بنیتا خدادادی



 پیانو و ملودیکا

 بادی(، آسهیل بهارلوئی؛ نجف آباد، آموزشگاه موسیقی فراز )زهرا عباسپور نجف  -تمنا بدیهی -آیدا ایوبی

 همنوازی فلوت ریکوردر و دایره زنگی

  رها رضایی؛ اراک، آموزشگاه موسیقی مهراس )حسام حامدی(، همنوازی ویولن و  -ویهان خوش صفا

 تمبک

 آموزشگاه موسیقی -آروین رحیم پور؛ کرمان، آموزشگاه موسیقی ایرج بسطامی -کیارش حسام عارفی

 تمبکشباهنگ )فاطمه بسطامی(، همنوازی ویولن و 

 )فایی شیدا مصط -هستی قدیریان  -؛ نجف آباد؛ علی عبدالهیآموزشگاه موسیقی فراز ) نسیم طالبی

ستایش  -زهرا موحدی -علی شکراللهی -دینا خاکی  -علی احمدی  -محمدرسول کامرانیان  -عسل بهارلو  -

سیییید  -دیمحیا محم -یاشیییار شیییریفی  -مهیار رسیییتمی -حسیییین ابراهیمی -محمدطاها خطیب -کیانی

نیه ها -پارسا اسماعیلی -ثمین انتشاری -سهیل سلیمانی -رها مهدیه -زهرا کاووسی -محمدمهدی طباطبایی

سی شهریاری -کیارش حقیقی -سپهرنادی -شیا سل حجتی -ماهان  ا فاطیم -ایلیا حقیقی -غزل حجتی -ع

 ثنا -پرنیا اکبری -محیا ملکی -محیا آخوندی -پریا عابدینی -هسیییتی صیییفری -غزل نورمحمدی -رضیییایی

ی زینب موسیی -ترنم شییاهبنده -پریا کاظمی -پارمین مالکی -کیانا شیییرزادپور -امیرحسییین علیار -موگویی

شریفی نژاد  -عرب سماعیلی -شایان  صراللهی -نگار خلیلیان -نگین مهدیه -نجمه ا  -میکورش کاظ -نیما ن

سیابانی ضل -زینب یاوری -طاها کاظمی -صدرا آ سورانی -رها مطهری -نامداریمهیا  -مهران فا  -شیرین 

فاطمه  -علی منصییوری -امیرحامد قاسییمی -عسییل سییورانی -امیر حسییین ذوالفقاری -نیایش یزدان شییناس

 -جعفری یاسمین -پارسا خانیان -پرنیا خانیان -سپهر نورمحمدی -متین نوروزیان -بنیتا ایمانیان -شریفیانا

 هلیا محمدی -تینا کاظمی -سارا محمدی

 )؛ قم؛ پرهام آکادمی موسههیقی چنگ قم )گروه موسههیقی پرناک( )عباس صههدر آبادی یزدی

 پرناک ابراهیمی -نیایش اسعدی -رویا ابوئی -محمدی نیستانی

 ( نسیم طالبیگروه موسیقی همایون)د محم -ثمین محمدی -پارسا خاویان -؛ نجف آباد؛ پریا خاویان

 متین سلیمان
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 گلسا فاضل نیا؛ بیجار 

 نگار ناصحی؛ تهران 

 آوان مصطفی پور؛ مهاباد 



 نفس خرمیان اصفهانی؛ اصفهان 

 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی؛ نجف آباد 

 آرش خادمی؛ تهران 

 آرنیکا پورآقایی؛ تهران 

 یکتا حیدری؛ تهران 

 مایا حقیقی راد؛ کرج 

 تیدا توکلی؛ گوهردشت 

 نوشین وطن پرست؛ کرج 

  درسا کریمی؛ تهران، آموزشگاه موسیقی رود )مهرداد کریمی(، همنوازی پیانو و تمبک -کریمی کسرا 

  سروش بهاریان؛ سمنان، موسسه هنر آفرین پویان )آرش ادب(، همنوازی و همخوانی پیانو و  -آوا ادب

 آواز

 عسگریان(، همنوازی آرین نیکمرد؛ فردیس، آموزشگاه موسیقی نوای ایران )نیکو -غزاله اسمعیل زاده

 پیانو و فلوت

 )صر نظر سیقی پارس )نا شگاه مو مانی  -آرینا سیییدرضییی  -غزل وفایی  -؛ تهران؛ رادین قلمبرآموز

 عبید

  سمانی )فاطمه زمانی سروش آ سیقی  شگاه مو سمی ملیکا نادری( -آموز شام قا  –؛ فالورجان؛ آر

شریفی  سا  سبحانی  –آنی شاه نظری  –نازنین زهرا  سین عزیزی  –فاطمه زهرا  شوعی  –امیرح  –مهدیس خ

عسیل –ثمین نادری  –سییهیل کریمی  –میالد توکلی  –فاطمه زهرا دهخدا  –غزل دهخدا  –طلوع بشیییری 

 بهار میرزایی –پوریا طاهری  –محمد آنالویی  –کژال رهنما –غزل مختاری  –مختاری 
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 دیانا  عسگری؛ تهران 

 تینا مهروی؛ تهران 

 نگین خسروی فر؛ تهران 

 امیر حسین کازرانی؛ تهران 

 فاطمه پارساپور؛ تهران 



 ریحانه صادقی؛ تهران 

 ریحانه محسن زاده؛ تهران 

 بردیا قجر؛ تهران 

 آرمان اردستانی؛ تهران 

 آیدا گرامی فهیم؛ شهریار 

  ماهان  دانش سهی ؛ فردیس 

 )ساینا کریمی -؛ تهران؛ محی الدین محمدپورآموزشگاه موسیقی ملودی کهن )سامان محمدنبی- 

کیمیا حیدری  -رومینا دولتشییاهی  -آریانا خادم اله آبادی  -امیرعلی مرادی ناصییر -فربد سییلطانی محمدی

 یلدا جناب –دستجردی 

 مارال آقایی -نگار یوسفی صفت  -آیسا نجفیان یاه چشم(؛ آموزشگاه موسیقی آوای مهرآیین  )آرش س 

نیما فیروزی  -ملیکا کاکاوند  -آرمان تاجیک  -یاسییمین برادران افتخاری  -هلیا سییعیدی نیا  -خواجه دهی 

 نژاد

 )بامداد  -؛ تهران؛ امیر محمد بهزادی طهرانیآموزشگاه موسیقی پارس )نیلوفر اقبال و آنیتا یعقوبی

 ماهور محبوب  -محمد سامان شمشادی -محمود زاده نیکنام 

 )پوریا مرادی  -محمد حسیین بادی  -؛ قم؛ محمد علی ابراهیمیگروه موسههیقی کاروان )علی بادی-

 سپهر فلق  

 )امیر کریمی   -امیر علی کولیوند  -؛ قم؛ حمیدرضیییا بو جوییگروه موسههیقی همایون )علی بادی-  

 علی رفیعی مهر -محمد علی ابراهیمی 

 )صالحیان صال  سیقی باربد )و شگاه مو صارمی آموز  -مائده غفاری  -ماهان کاظمی  -؛ کرج؛ پریا 

سام اکبری  ضی تکانتپه  -علی کریمی  -آر صور تاج الدینی  -آرمین مهمان نواز  -الیار عار د سید محم -من

 حسین میر محمد صادقی 
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 گلنار صادقی ؛ کرج 

 شهراد غنیمتی؛ کرج 

 سانیار دیوساالر؛ کرج 

 سید ماهان حسینی؛ گنبد کاووس 



 آیلی  فتاحی؛ کرج 

 ایلیا معمر؛ کرج 

 درسا بیات؛ تهران 

 امیرعلی ملک لو؛ تهران 

 ماهسان کامکار؛ تهران 

 پانته آ  خسروی؛ مهرشهر 

 هلیا پیرنیا؛ تهران 

 تهران یسنا یگانه؛ 

 )مهدی زندی -؛ قم؛ محمدمهدی جندقی زادهآموزشگاه موسیقی چنگ )عباس صدرآبادی یزدی- 

دسییینا محم -نیما گائینی -شییهاب الدین آقاخانی -الینا بختیاری -زینب ابراهیمی -سییید باربد بکائی قمی

یناز آ -بسییتانی نوهسییتی عر -حانیه گرامی زاده -پونه رزقی -دانیال مهدی تبار -ملیکا علی اکبری -هاشییمی

صرتی  -تیماره  -پارسا نجف زاده -سیدکاوه بکائی قمی -محمدرضا آق ساقلو -رسول رحمانی -امیرحسین ن

 النا رهنما -امید رشید -پریا نیک ابدی -محمدمتین فرخی -سیدعرفان عبادی -غزل نقوی

 ستر باران )وحید خُرمی(؛ سارا آویژه  ارک فاطمه زهرا ونک  -ی محمدمهدی حیدر -ترنم مُالیی -قم؛ 

 -نهال وهابی-مهدیار رسییتمی -ابوالفضییل منتظریان -پارسییا بیدگُلی -معصییومه مختاری  -بهار پنجه پور -

 -پریا قدیریان  -ثنا ملک محمدی  -تبسیییم احمدی  -عمادالدین مومنی  -یسییینا یگانه  -سیییارینا یگانه 

سینی  سا باجالوند  -محمدمهدی ح سین باجالوند  -پار ستمی ب -امیرح  -طاها ملکی  -پوریا کوالر  -هار ر

 هانیه اسدی -دالرام گائینی  -عرفان عبدالهی 

 )محدثه خان بابائی حبیب  -؛ چالوس؛ پرند کیان آموزشگاه موسیقی نُوان )  محمدرضا عموجوادی

 -هومن تذکر رضائی  -چاووش شمس  –سیده نازنین موسوی کشکسرا  -صبا خیردوست  -نوا فقیه  -آباد 

سین محمدزاده -انیال محمودی د سینی  -امیرح سمی پول  -سید کیان ح ا آنیت -امیرعلی پژوهش  -الناز قا

 نورائی

 )فاطمه زمانی -فاطمه خدایی -؛ چالوس؛ سونیا خواجه وندآموزشگاه موسیقی تیکا )هادی فتوحی- 

سته ضوی -ملیکا خزایی -ایلیا وار ضوی  -آدیش تقوی -الیکا ر سا کیایی  -پرند ر سها  -ریحانه ثابت نیا  -در

صورنیا -سیفی ستاقی  -فاطمه من سیفی  -کوثر حسینی  -محمد کالر اهک م -مهدیا حسن خانی  -رامتین 

امیر  -پرهام اسفندیاری -سایمان مهر پرور -پارسا کیایی  -کسری حاجی زاده  -مهیار کیافر  -احمدی زاده 

 سعید ثابت نیا



  ستر سارنگ )ارک سیقی  شگاه مو ا بیت -؛ کرج؛ محمد متین مجیدی نوجوانان( )حامد بالنده(آموز

کیانا  -هسییتی کالنترزاده  -سییید علی رضییویان  -عسییل رحمانی  -طاهره پاشییایی  -تارا کاووسییی  -نوتاش 

سا ذوالفقاری  -ارغوان فریدی  -ایمان تورانی  -امیری  ستوده مهر -هیوا زیبایی  -گل سا   -آرین نکوکار  -پار

 مهرشاد رهبر مدامی  -نیکی محمد حسن زاده فیروزمند –ینی سنا سادات حس

 )هانیه نائیج  -هانا راحلی  -؛ کرج؛ امین جمالی آموزشههگاه موسههیقی آوادیس )امین صههادقیان-

ضا امین دهقان  سا -علیر ضوان -آتنا معتمدی پار صودی -باران ر شی  -ایلیا معمر  -آوا مق ستی  -آریا قری ه

حمدی علی م -ستایش السادات موسوی وند  -راستین رضایی کلج  -سارا قریشی  -لوا صدقی  -قربانی پناه 

 عرشیا صباغی -فریدون نوروزی -آرمیتا زحمت کش  -

  سجودی سین  سیقی منادی )ح شگاه مو ستو( -آموز شمی فرهاد پر ستی ها مهراد  –؛ تهران؛ ه

ی بهنود غفاری چرات –معبودی  نگین -تبسم سیاوش پور –آرزو کوچک باغی  –پری ناز بکایی  –پیری زاده 

امیرعلی  –آریا غربی بالیسنی  –رومینا فدایی فوالدی  –محمدحسین چیذری  –سینا تکلو  –تیانا طوسی  –

ریمی هستی ک –امیرحسین جوشقانی –پرستو محمدعلی بیگی  –کیوان عسکری سیاهونی  –استادرحیمی 

شتیانی  شید زینلی  –آ شکی  –مریم مقدس  –یری شارمین ام –سینا طاهرخانی  –مه سر  -امین جمالی 

 سید ابوالفضل سادات هندی  –آرسام دوستی  –مهدیس هاتف  –مهدیار مزینانی  –پانیذ طاهرخانی 
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 شنتیا حیدری؛ اصفهان 

 یاسمن غالمی؛ تنکابن 

 محمدرضا الهی؛ مشکین شهر 

 الهه پویانفر؛ بوشهر 

  اصفهانپوران دخت رفیعی؛ 

 ملیکا طاهر کرد؛ مشهد 

 امیرمحمد امینی؛ اصفهان 

 محمدطه کاظم زاده؛ مرند 

 مجید باقریان مبارکه؛ مبارکه 

 محمد فتاحی دولت آبادی؛ دولت آباد 

 هانیه زینلی؛ کرمان 



 علیرضا محمدی اصل؛ مشکین شهر 

  رپوربشی شینا -رضائی ؛کرج، آرینا(بشیرپور شینا ()دیآموزشگاه موسیقی هشت بهشت )گروه - 

 باسیع مهرسا - غنیمتی شهراد -پور وادی نیما - خلیفه سیددانیال  -دماوندی پارسا-صنعتگرجاویدی سپهر

سادات - عسگری شایلین -اکبرزاده حنانه - خاتمی محدثه -  یمیاک - گیاهی حانیه - رستمی ساداتی آنیتا

  ینگجه قشالقی

  شگاه فنی و حرفه ای مبتکران دانش نطنز سییبحان  -؛ نطنز؛ سییحر شییمسییی)مجید خلیق(آموز

 محمدحسین زاهدپور -سبحان سعیدی -نرگس آهنین جان -اصیلیان

 )ور شیرین خلیلی پ-پوریا شعبانی -؛ گرگان؛ کاوه شمشیرساز آموزشگاه موسیقی آراد )هادی بایاری

 نیما یزدی -آراد محرابی پور -فربد عظیم محسنی  -محراب حسینی -

 ( گروه موسیقی وصال)مهرنوش اسماعیلی -فاطمه میرصفی -؛ شازند؛ ثنا عزیزیعباس ابوالحسنی- 

 مهیار قربانی 

 )سیقی عندلیب )مهدی داودی شگاه مو شیدا خونیکیآموز ضا کوهی -؛ گنبد کاووس؛  سید  -امیرر

 بیتا عنایت -سجاد براتیان -مریم سرایلو -احسان سرایلو -ماهان حسینی

 روزا سادات تاج  -صالح مهری -؛ اهر؛ آرمان عباسین دوست(آموزشگاه موسیقی نوا )میرمحمد وط

 سیدامین حسینی  -حمید صالحیان  -مبین حاجیالر  -مهران احمدی  -الدین اسالم
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 فریما صابری؛ شاهین شهر 

 غزل شکوری دیزجی؛ تبریز 

 دانا شیوانسب؛ زاهدان 

 شمیم فراشیان؛ مبارکه 

  اراکمحمدحسین سجادی؛ 

 محمد روشنی؛ الیگودرز 

 غزل خیرخواه؛ اصفهان 

 عارف فراضی؛ اسدآباد 

 همای ابروفراخ؛ سرایان 

 عرشیا ملتجی؛ اصفهان 



 بابک قلی زاده؛ مرودشت 

 متین هاشمی؛ اصفهان 

 ستایش ابوالحسنی؛ زرین شهر 

 پیانو و ویولنپریا ماهینی؛ بوشهر، آموزشگاه موسیقی سُل )محمدرضا زارعی(، همنوازی  -باران قائدپوری 

  سیده پرنیان حسینی لرگانی؛ چالوس، آموزشگاه موسیقی نُوان  -سیده نازنین موسوی کشکسرا

 )محمدرضا عموجوادی(، همنوازی کمانچه و پیانو

 بهراد - زارعی زهرا- ترابی سبحان محمد(؛ همدان؛ پاکنیا مهدی محمد) چاووشموسقی  آموزشگاه 

 خدابنده علی - حمزه پور آروین - حسینی یگانه - موسیوند امین محمد - محمدی شاه ستایش- بختیاری

  دهقان پارسا- ذبیحی فاطمه- فیاضی محمد -سلگی آرش - لویی

 )سیقی نامیک )مبینا خواجه نژاد شگاه مو ستایش احمد زادهآموز شهد؛  ستایش  -تارا فرخنده -؛ م

بد پور -پارمیس رفیعی -حلمی هار امینی -فریما عا نا حکاک -کیمیا هراتی -یعقوبیبنیامین   -ب یا  -کیا هل

 رومینا خواجه نژاد -ملیکا عابدی مکی -علی حجازی -نازنین اردشیری -سایه احمدزاده -کریمی

 )شم شهد )محمد علی حوره چ سران م ستان هنرهای زیبای پ ؛ مشییهد؛ مهران علینقی زاده هنر

ید حم -فرهاد اسالمی  -علی حوره چشم محمد -بنیامین کاشانی لطف آبادی  -علی انصاری الئین -طرقبه 

 صالح خطیبی  -شایان تبار 

 )مهال رئوفی -محمد کاظمی مقدم   -؛ شیروان؛ پدرام فرامرزیگروه موسیقی ساغر )سعید فرامرزی- 

 پرنیان فرامرزی  -میرحسام فربد -علیرضا بخشی پور خطاب -آتنا شرافتمند

 )رش آ -نیوشا طالبی  -شهر؛ سید مهدی میرصفایی؛ زرین آموزشگاه موسیقی سرایش )حبیب خرمی

 آرمان کبیری -آیدا عباسی  -حسین پیرپیران  -ادیب خسروی  -مهدیه 

  یلدا  –؛ دولت آباد؛ هدیه اعظمی آبادی(( )سههمانه عابدی دولت1آموزشههگاه موسههیقی طرز )گروه

حسییام  –ره حیدریان بها –علی کفیری  –مهال فتاحی  –محمدحسییین احمدیان  –سییارا داوری  -مومنی 

 علی عباسی  –مهدی عابدی  –امیر ملکی  –پرنیا نریمانی  –محمد فتاحی  –رفیعی 
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 نیکا خلیلی؛ کرج 

 باران شایانفرد؛ تهران 

 صبا  حاج حسینی؛ اصفهان 



 آوا قاسمی؛ تنکابن 

 آریانا  توصیفیان؛ کرج 

 پارمیدا حسین زاده؛ تهران 

  تهرانصدف صانعی؛ 

 پرنیان  پارسائی؛ تهران 

 باران عبودیت؛ اصفهان 

 آرمیتا  آمار؛ تهران 

 هانیه اسدی؛ تهران 

 کیانا حکاک؛ مشهد 

 دالرام گائینی؛ قم 

 آتنا عمو؛ مشهد 

 نازنین  مدیر؛ اصفهان 

 


