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 الف :یگروه سن                                                                                                                نام ساز: تار

 

 

 

 

 

 

 
 ب :سنیگروه                                                                                            نام ساز: تار

 

 

 

 

 

 

 
 : جسنیگروه                                                                                                    نام ساز: تار

 

 

 

 

 

 
 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 خشایار پنبه ئيان تهران

 2 آرمان سيف نژاد اصفهان
 3 امير فتاحی سراسکانرود هشترود

 4 علی قنبری ایلخچی تبریز
 5 امير مسّدد کرج
 6 اميرحسين مهرائی حمزه کالئی کرج
 7 سيدعلی نظام الدینی اراک
 8 محمدعلی نکيسایی شيراز

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اميرحسين احمدخانی تهران
 2 آرمان توکلی تهران
 3 ساینا طهماسب زمانيان تهران
 4 کامياب عشقی نژادفرد تهران
 5 فرهنگ عمرانی مشهد
 6 نسترن گيوقصاب تهران

 7 بیتا مالکی اصفهان
 8 پانيذ مجاهدنيا کرج

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 سيدحسين ستانداریآ یزد

یجانی تهران  2 رضا ابراهيمی کالر
 3 رضا اسدی بندرعباس

 4 سپیده خسروی تهران
 5 پدرام دانشفر تهران
 6 محمدرضا گلشائيان ابرکوه
زاز تهران  7 رضا ميرزار
 8 سيدشبير ميرسنجری مالیر
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 گروه سنی: الف      تارنام ساز: سه
 

 

 

 

 

 

 
 

 بگروه سنی:       تارنام ساز: سه
 

 

 

 

 

 

 
 گروه سنی: ج               تارنام ساز: سه

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اميد اسدی قزوین

 2 رضا اسدی بندرعباس
 3 مهرداد اسماعيلی شيراز
 4 آمنه رجبی تهران

یار کنعانی اصفهان  5 ماز
 6 محمدامين همتی آبدانان

 

 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 نصرت ا... اکبری ساری
 2 محسن تقی پور رشت

 3 مهران چيتائی کرمانشاه
 4 محمد رهبری مقدم تهران
 5 امير ستاری تهران

 6 سينا هریس سلطان پور اهر
 7 همایون محمدی کرمانشاه
 8 محمدهادی مالیری ورامين

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اميرحسين احمدخانی تهران
 2 محمدجواد احمدزاده تهران

 3 سارا ایمانی همدان
ک نژاد تهران  4 اميررضا پا

 5 اميرحسين تاریوردی هرسين
 6 آیدا رجبی همدان

 7 عرفان سهرابی کرج
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 گروه سنی: الف                          نام ساز: سنتور      

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 کارن احمدی سنندج

 2 مهدی ارجمند گنجی تهران
یا تقی پور کرج  3 پور

 4 آرین رضایی قزوین
 5 عارف شاهدی نوازخلجان تبریز

 6 رزگار صادقی کامياران
 7 آرمان آبادیمهدیه نجف  نجف آباد

 8 سيدرضا هاشمی ساری
 

 گروه سنی: ب      نام ساز: سنتور     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 فرهاد امينی ملکی تهران
 2 بهزاد حميدیان اهواز

 3 جواد خدری سمنان
 4 سهراب دانش قائم شهر

 5 کيارش داودی اهواز
 6 آصف روشنایی اصفهان
 7 عليرضا سعيدی همدان

 
 

 گروه سنی: ج         نام ساز: سنتور
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمدامين احمدی بندرعباس
 2 احمد ایروانی محمدآبادی اصفهان

 3 حسين حاج اله یاری قم
 4 مریم رشيد فرخی کرمان
 5 بهزاد شایان فر تهران
 6 فرزین کشاورز تهران

 7 عليرضا نقدی خمينی شهر
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 الف :سنیوه گر                                                                                  کمانچه نام ساز: 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 سهراب بحيرائی تهران

 2 سيدپارسا شرافتی هشتگرد
یا طبيب زاده قمصری همدان  3 آر
 4 یاشار ظروفچی بنيسی تهران
 5 دامون قاسمی تهران
 6 علی کهن کن تهران
 7 نگين محمدی تهران
کاشان تهران  8 ساميار مطلبی 

 

 ب :سنیگروه              نام ساز: کمانچه  
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سعيد ابراهيمی سيه کالن تهران
 2 بهنام بیات همدان
 3 فرزان پورعارف بیرجند
 4 ندا حيدری تهران
 5 فردین ميرزاحسينی کرج

 6 مشکات نصيری زنجان
 

 : جسنیگروه              نام ساز: کمانچه 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 احمد پورابوقداره کرمانشاه
 2 حسين تهمتن فسا

 3 سيداحسان حسينی اصفهان
 4 عليرضا رسولی نوشهر
 5 محمد زرین مهر تهران

 6 سيداميرحسين سيد بهبهان
 7 سيدمحمدصادق شاهوالیتی خوانسار

 8 سيدمهبد نبوی تهرانی آمل
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 الف :سنیه گرو                                                                                         ین نام ساز:
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 فرنوش اصالنی تهران
گهرتی فارس-آباده  2 رضوان پوراسمعيليان 
 3 مریم توکلی دینانی اصفهان-درچه

 4 سينا صائبی راد مشهد
 5 الله عباسی ساری

 6 بابک قلی زاده فارس-مرودشت
 7 عليرضا محمدی قم

 8 طاها نژادوفایی ساری
 

 

 : بسنیگروه                                                                                            ینام ساز: ن 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 کيارش بکتاشيان اصفهانی اصفهان
 2 آرمان خوشبویی اصفهان

 3 حسام رایگان قزوین
 4 سجاد شاهرخی خوانسار

 5 مهران قاسمی فالورجانی فالورجان
 6 عباس کرمی هرستانی خمينی شهر

 

 

 : جسنیگروه                                                                                             ینام ساز: ن 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سيدعلی حسينی قزوین
 2 الناز حسينی خرمی اصفهان

 3 علی عرب تهران
 4 احمدرضا عظيمی اصفهان
 5 امين کری وند اليگودرز

 6 حسين محمودی آمل
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 : الفسنیگروه                                                                                عودنام ساز:           
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 یاسمين آقامحمدی تهران
 2 بهار بدیعی تبار تهران
 3 منصور تاج الدینی کرج

 4 نگين رضایی قزوین
 5 آرمين صفاتی مراغه
 6 محيا بیکيان قلی تهران

 

 : بسنیگروه                                                                       نام ساز: عود        
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 رضا راستی بروجنی اصفهان
 2 حجت فرجيان تهران
یا لطيف پور تهران  3 آر

 4 هيرش مرادگورانی سنندج
 5 شایان ميرزایی تهران
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 : الفسنیگروه                                                                    نام ساز: قانون        
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 ارشيا آغنده تهران
 2 بهار امراللهی تهران
 3 ستایش حامدی تهران
 4 آیناز راثی تهران

 5 آتنا دهکردیعبداللهی  شهرکرد
 6 باران کرابی تهران
 7 سيدپارسا ميراسدی تهران
 8 مایسا نادری تهران

 

 
 : بسنیگروه                                                                                         نام ساز: قانون        

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 نيلوفر صالحيان سمنان
 2 نگار غفاری پردیس

 

 

 : جسنیگروه                                                           نام ساز: قانون       
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 آیدا بختياری همدان
 2 یاسمن نجم الدین سمنان
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 : الفسنیگروه                                                                            نام ساز: تنبک 
 

 

 

 

 

 

 

 ب   :سنیگروه                                                                                     نام ساز: تنبک
 

 

 

 

 

 

 : جسنیگروه                                                                       نام ساز: تنبک
 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 ستار ابراهيمی اراک
 2 محمدحسين سجادی اراک

 3 محمدسجاد شيرعلی شهرضا
 4 منصور صادق نژاد نائينی اصفهان
 5 علی عزیزی اصفهان

 6 ستار محمدی بهارستان
 7 ارسالن مشروطه یزد

 8 آرین یزدانی اصفهان

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 نوید انصاری کرج

 2 سينا باقری شهرضا
 3 عرفان بطالنی اصفهانی ساوه

 4 مهرشاد حاجی فرجی قزوین
 5 امير سليمانزاده اصفهان
 6 فرناد صدقی اصفهان

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
یان شاهين شهر  1 سهيال بنی نجار

 2 همایون پژوهی شهرضا شهرضا
 3 جواد عليرضایی دیزیچه مبارکه
 4 ميالد قریشی تهران

 5 مهسا نساج پور اصفهانی سپاهان شهر
 6 مصطفی هاشم زاده اصفهان
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 : الفسنیروه گ                                                                            )موسيقی دستگاهی( بخش آواز         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمدرضا صالحی مقدم اصفهان
 

 ب: سنیروه گ                                                                            )موسيقی دستگاهی( بخش آواز         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 عليرضا افضلی آمل

 2 صادق روغنی دزفول
 3 رسول زارع شهرکرد

یا عابدینی ابهر  4 پور
گز  5 علی قدیری شهر 
 6 محمدامين مجيبی تهران

 7 سيدجواد موسوی خمينی شهر
 

 
 ج: سنیروه گ                                                                            )موسيقی دستگاهی( بخش آواز         

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
کيزه آمل  1 حسن پا

 2 عماد توکلی اليگودرز
 3 سيدعلی حسن دخت اصفهان
 4 حميد قدیری تکاب
 5 شهریار کریمی تبریز

 6 بهنام محمودی چمه کرمانشاه
 7 مهرداد مرادمند جزی شاهين شهر

 8 صادق مرادی تکاب
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کل ردیف) ویژه موسيقی دستگاهی بخش  (حفظ 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اميد اسدی قزوین
 2 متين آهنگری تهران

 3 کيارش بکتاشيان اصفهانی اصفهان
 4 آرمان توکلی تهران

 5 ميثم ثقفی یزد
 6 حسين حاج اله یاری قم

 7 سيدعلی حسن دخت اصفهان
 8 سيدعلی حسينی قزوین
 9 حسين خوش چهره زیبا تهران

 10 آرمان سيف نژاد اصفهان
 11 عارف خلجانشاهدی نواز  تبریز

 12 سجاد شاهرخی خوانسار
 13 محمدرضا صالحی مقدم اصفهان
یا طبيب زاده قمصری همدان  14 آر
 15 ساینا طهماسب زمانيان تهران
یا عابدینی ابهر  16 پور

 17 امير فتاحی سراسکانرود هشترود
 18 احمد فراوش دزفول
 19 حجت فرجيان تهران
 20 دامون قاسمی تهران

 21 مهران قاسمی فالورجانی فالورجان
 22 حميد قدیری تکاب
 23 علی قنبری ایلخچی تبریز
 24 کاوان کریمی تهران
 25 کسرا منصور تهران
 26 فردین ميرزاحسينی کرج

زاز تهران  27 رضا ميرزار
 28 سيدشبير ميرسنجری مالیر
 29 سيدمهبد نبوی تهرانی آمل

 30 سيد رامتين نظری جو تهران
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 الف :نیسروه گ                                                                نام ساز: پیانو     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
یان نيا کرج  1 هستی آر

 2 گلسا اسداللهی تهران
 3 مبين چنگيزیان فوالدی سمنان

 4 سيددانيال خليفه کرج
 5 مهتاب روح صداقت تهران
 6 شيدا فرزین کرج

 7 محيا محرومی مشهد
 8 نگار مرادی تهران

 

 

 : بسنی گروه                                                نام ساز: پیانو                      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 ماهور اربابیان تهران
 2 مریم صوفی سياوش تهران

 3 پدرام غفاری اصفهان
 4 افشين نصرتی تهران

 

 

 : جسنی گروه                                                نام ساز: پیانو                      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 خشایار امری مشهد
 2 حسين برادران تهران
یا رمضانيان باجگيران کرج  3 پور
 4 فواد)حامد( سلج محمودی کرج
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 : الفیسنگروه                                                نام ساز: ویلن                     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

بو تهران  1 عليرضا آذر
 2 فاطمه بالدر تهران
 3 سيد دانيال خليفه کرج

 4 ارس سان احمدی تهران
 5 رز سان احمدی تهران
 6 ترگل کریمی مقدم کرج

 7 نگارالسادات ميرلوحی فالورجانی اصفهان
 8 لينا ناظر تهران

 
 

 : بنیسگروه                                                 نام ساز: ویلن                      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 روزبه حجت پناه تهران
 2 شکيبا خسروی تهران
 3 عليرضا خلج اسمعيلی تهران
 4 مهران دبستانی تهران
 5 محمدعرفان زرآبادی پور قزوین
 6 برهان همتی فراهانی تهران

 
 

 : جنیسگروه                                                 نام ساز: ویلن                      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 ملودی برومند نژاد تهران
 2 افسانه مزرعتی کاشان

 3 محمدرضا موسویان کرج
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 ب :نیسگروه                                                 نام ساز: ویوال                    
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 پرنيان آقایانی تهران
 2 روزبه حجت پناه تهران

یان زمانی علویجه اصفهان  3 آر
 
 

 : جنیسگروه                                                 نام ساز: ویوال                    
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 طناز اوستاد اسدالهی تهران
 2 وحيد دالور شيراز
 3 نيلوفر هادی سهی تهران

 
 

 الف :یسنگروه                                                              نام ساز: ویلنسل     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 هاله آخوند سامانی کرج

 

 : بنیسگروه                                                      نام ساز: ویلنسل              
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 منا ایقانی گرگان
 2 ميرنوید حميدی تبریز
گر تهران  3 یاسمن کوزه 

 

 : جنیسگروه                                                       نام ساز: ویلنسل              
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمدحسين غریبی هشتجين تهران
 2 سهراب ملک زاده آملی تهران
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 گروه سنی: الف                                                     نام ساز: فلوت                   

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 نازنين سلطانی راد تهران

 2 درسا سليمی بندر انزلی
 3 فاطمه زهرا شکراللهی کرج

 4 حامد عسگری زنجان
یان تهران  5 آرین فيروز
 6 شيرین محمدی کرج

 7 سيده آوا ميرباقری تهران
 8 نگار نراقی تهران

 

 
 گروه سنی: ب                                                    نام ساز: فلوت                     

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 مارال جبل عاملی اصفهان
 2 علی چوپانی نژاد اصفهان

یحانه حاجی محمد تهران  3 ر
 4 محمد شجاعی علی آبادی ساوجبالغ

 5 بهرنگ الگامه شيراز
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گيتار       الف :سنی گروه                                                                 نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 مهدی جمشيدی کرج

 2 سيده پری ناز حيدری نژاد تهران
 3 تابا کالنتریخادمی  تهران
 4 سياوش کشاورزی تهران
 5 مرتضی الماسی کرج

 6 شروین هنری شریف تهران
 7 مبينا یوسفی قرائی گرگان

 

 

گيتار                  : بسنی گروه                                                      نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
یا اعالیی کرج  1 پور
 2 سينا درخشی چوان عليا تبریز

 3 نيما سلطانيه رشت
یا محبی شهرکرد  4 پور

 

 

گيتار                  : جسنی گروه                                                      نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 عطيه قربانی تهران
 2 حسين مصدق گرگان
 3 وحيد مهری تهران
 4 مهراد نجفيان تهران
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ینت                کالر  ب :نیسگروه                                                    نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 پانيذ شفایی تهران
 2 نيلوفر شهبازی الموتی تهران
 3 غزل فقيهی تهران

 4 الهام یونسی اصفهان
 

 : الفنیسگروه                                                        نام ساز: ابوا               
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 آسمان زادهاسماعيل تهران
 2 پارميدا سلطانی تهران
 3 نگين نيک نژاد تهران

 

 : بسنیه گرو                                                         نام ساز: ابوا               
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 کيميا شعربافيان تهران
 

 : جسنیوه گر                                                          نام ساز: ابوا               
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 حسام صدفی نژاد تهران
 

 

 الف :یسنگروه                                                            نام ساز: ترومپت       
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 اميررضا صالحی تهران
 

 : بنیسگروه                                                             نام ساز: ترومپت       
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سيدعلی سيد مکی تهران
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 الف :سنیگروه                                                             نام ساز: دف         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 مهدیه احمدی تهران
 2 مهشيد احمدی تهران
 3 ارسالن دادفر تهران
 4 عسل عزتی تهران
 5 کيان کردستانی مشهد
 6 کی ناز کيا الوندی گرگان

 7 امير مرادی صحنه
 8 وحيده نقيببی ایلخچی

 

 : بیسنگروه                                                              نام ساز: دف         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سعيد بهرامی واال کرمانشاه
 2 فاطمه ثابت شيراز
 3 مهدی)سهيل( حسنی سعدی کرمان
 4 غزل رحيمی اهواز

 5 شادی غالمی سنندج
 6 منا مالئی سنندج
 7 غزل ميرزایی شوشتر

 8 مهنا نورمحمدیان کرمانشاه
 

 : جنیسگروه                                                               نام ساز: دف         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محسن اسعدی بوکان
 2 علی پورعطایی محمودآبادی تربت جام
 3 دانيال قندهاری علویجه اصفهان
کاوندی صحنه  4 رامتين کا

 5 حسين کيشانی فراهانی اراک
یان تهران  6 نيکی معمار
 7 سامان ميمنت قروه

 8 نازنين نره ائی بوشهر
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 ج :سنی گروه                                                    نام ساز: نقاره آذری            
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 سيدامير آل نبی تبریز

 

 الف :نیسگروه                                                       قوپوز           نام ساز:    
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمد عليزاده مشکين شهر
 2 اسماء ميکائيلی مشکين شهر

 

 الف :سنیگروه                                                           تار آذرینام ساز:      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 فرزین انگوری رازقی تبریز
 2 یانار رنجبریان اصل تبریز
 3 سينا شجری باسمنج تبریز
 4 شهریار مشتاقی تبریز
 5 فواد مصلحت جو تبریز

 

 : بنیسگروه                                                نام ساز: تار آذری                  
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

شهر جدید 
 1 جهانگير ملکی سهند

 2 سيد سجاد نقيبی مشکين شهر
 3 شهریار الهی مشکين شهر

 

 : جسنیگروه                                              نام ساز: تار آذری                  
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 بهروز اسکندری زنجان
 2 المان اطهری خوی
 3 عرفان باقرزاده تبریز
 4 پریسا چوبکن تبریز
بی ميانه  5 سعيد ضار
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 ج :سنیروه گ                                                           )با همراهی ساز( آواز آذری بخش
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 حسين صبا ميانه

 
 

 الف :سنیگروه                                                       کمانچه آذری نام ساز:     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
ینال زاده تبریز  1 آرمين ز
 2 چيچک شاطرزاده تبریزی تبریز

 3 آراز عباسی لشنلو اروميه
 4 رضا محمدی تبریز

 

کمانچه آذری       : بسنیگروه                                                        نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 سهند اسدی غازانی تبریز
 2 رضا بنيادی تبریز

 

کمانچه آذری       : جیسنگروه                                                         نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محسن اسکندری زنجان
 2 وحيده رستمی اصل تبریز
 3 مسعود رضاقلی زاده ميانه
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 الف :سنیگروه                                            کمانچه لری             نام ساز:     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سبحان امرائی کوهدشت
 2 سهراب بحيرائی تهران

 3 رضا جایدری خرم آباد
 4 محمدامين سيف تهران
 5 محمدامين ماسوری دورود

 6 عرفان مریدی محمدآبادی نورآباد دلفان
 

کمانچه لری                   : بسنیگروه                                             نام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمد زرین قلم کوهدشت
 2 حسن ساالروند دورود

 3 سيدسعيد سالمتی ضرون شهرقدس
 4 ميالد عليپور راد کوهدشت

 
کمانچه لری                   : جیسنگروه                                              نام ساز: 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 یونس زاده علمغالم خرم آباد

 2 ميالد فالحی دورود
 

 الف :یسنگروه                                           سرنا لری                  نام ساز:     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 اميرحسين بسطامی خرم آباد
 2 شاهرخ پیمانی خرم آباد

 
 : بسنیگروه                                                              دهل( )با همراهی نام ساز: سرنا لری        

 ردیف نام خانوادگینام  شهر ساز
 1 احسان نژادکيهان  دورود دهل
 2 محسن کيهان نژاد دورود سرنا

 

 الف :یسنگروه                                           تنبک لری                  نام ساز:     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 اميرمحمد روميانی محمودی خرم آباد
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 الف :سنیگروه                                 دوتار شمال خراسان             نام ساز:     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 فرهاد اسالمی شيروان
 2 مصطفی اسالمی شهریار
 3 علی بهاری چناران
 4 دیانا رجبی پرکنی مشهد
یا صادقی قهرمانلو تهران  5 آر

 6 مهدی آبادعقيقی علی قوچان
 7 رضا محرابی ورگ شهریار

 

 : بسنیگروه                                  نام ساز: دوتار شمال خراسان                 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 اميرپاشا آذری تهران
 2 منصور باقرزاده درگز

 3 سجاد حسين پور مشهد
 4 شهاب رضازاده شيروان
 5 سجاد شادی ناوخی مشهد
 6 صادق غالمرضازاده شيروان
 7 سامان فيروزه بجنورد
 8 سعيد هوشمند شيروان

  

 : جسنیگروه                                  نام ساز: دوتار شمال خراسان                 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 مسيح اخالقی راد مشهد
یندانلو شيروان  2 ميثم بهادریان ز
 3 حسن تایانلوی بیگ شيروان
 4 مظاهر حدادیان فاروجی فاروج

 5 اعظم کارگرفالح شيروان
 6 حسين گل افروز شيروان
 7 مریم مرّوج قوچان
گوگدره فاروج  8 موسی یوسفی 
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 الف :سنیگروه                                 دوتار شرق و جنوب خراسان   نام ساز:    
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمدامين امينی خليلی تربت جام
 2 یاسمين تنها مشهد

 3 محمدصدیق درپور تربت جام
 4 مبين درپور تربت جام

 5 محمدامين شيری تایباد
 6 کيان واحدی تربت جام
 7 امير الهی تربت جام

 

 : بسنیگروه                                نام ساز: دوتار شرق و جنوب خراسان         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 مصطفی تيموری تربت جام
 2 همایون حامدی تربت جام

 3 علی ذوالفقاری مشهد
 4 مهتاب منصوری منصوریه تربت جام

 

 : جسنیگروه                                نام ساز: دوتار شرق و جنوب خراسان         
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 ساویس آقامحمدی تربت جام
 2 صالح افضلی شهرنوی باخرز
 3 فریبا پورعطایی محمودآبادی مشهد
 4 علی پورعطایی محمودآبادی مشهد
 5 محمود رضایی نسب کاشمر
 6 سجاد رضایی نسب کاشمر
یزه تایباد  7 علی شيری مشهدر

 

 فال :سنیگروه                     : آواز تربت جام                             بخش نام     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محمدامين امينی خليلی تربت جام
 2 مبين درپور تربت جام
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 دوتار مازندران نام ساز:
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سيدعلی محمدی سيد کالیی قائم شهر
 2 سيدمحمدرضا محمدی سيد کالیی قائم شهر

 

 کمانچه مازندران نام ساز:
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سيدمحمدرضا محمدی سيد کالیی قائم شهر
 2 سيدمهبد نبوی تهرانی آمل

 

 الف :نیسگروه وا                                                             للـهنام ساز:      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 حسين جهانی نسب ساری
گنگرج آمل  2 سامی گل زاده 

 3 سيدابوالفضل مختاری سنگدهی ساری
 

گروه نام ساز: للـه       : بسنیوا                                                             
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 حميدرضا قياسی آمل

 

گروه نام ساز: للـه       : جسنیوا                                                              
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 پویا محسنی آمل

 
 مازندراندوسرکوتن نام ساز: 

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 سيدعلی محمدی سيد کالیی قائم شهر
 2 سيدمحمدرضا محمدی سيد کالیی قائم شهر

 
 مازندرانآواز  بخش

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اميرحسين جعفری آمل

 2 همایون غنيمتی جویبار
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 آواز بختياری بخش
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سيدمحمدرضا موسوی هفتکل
 

 نی بختيارینام ساز: 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 جعفر برخورداری ناغانی شاهين شهر
 

 نام ساز: نی انبان
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 محسن آقایی عطاآباد تهران
 2 ساناز یوسفی بوشهری بوشهر

 

 : کمانچه ترکمننام ساز
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 گل محمد کم بندرترکمن
 

 نام ساز: دوتار ترکمن
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 لقمان امانيان بندرترکمن
 2 همرا پورقاز بندرترکمن
 3 سولماز تکه گنبدکاوس
 4 ایوب کم بندرترکمن

 

 )آواز با همراهی ساز( آواز ترکمن بخش
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 لقمان امانيان بندرترکمن
 2 ایوب کم بندرترکمن
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کردی  نام ساز: سرنای 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 آروین دباغی بوکان
 2 علی کمالی داالهو

کردی  نام ساز: دهل 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 اميد دباغی بوکان
 2 شایان قامشلو داالهو

 
 نام ساز: دوزله

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 کریم صالحی یکشوه بوکان

کردی  نام ساز: ضرب 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 متين حسينی بوکان
 

 ناینام ساز: نرمه
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 آروین دباغی بوکان
 2 مژگان سيدی بوکانی بوکان
 3 کریم صالحی یکشوه بوکان
 4 کيومرث محمودی بوکان
 5 اسماعيل محمودی بوکان

کردی  نام ساز: ضرب 
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 متين حسينی بوکان
 2 اميد دباغی بوکان
 3 مژده سيدی بوکانی بوکان

 
 نام ساز: دیوان

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 ایوب مرادگورانی سنندج

 آواز هوره بخش
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سجاد رضایی سرپل ذهاب
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شده برای باید آمادگی اجرای مقامات مشخصبرای مرحلۀ نهایی « و تنبور آواز»و « تنبور»های در بخشکنندگان شرکت توجه:

 داشته باشند. را ، به شرح ذیل،گروه سنی خود

. 7. جم نيان دوسان اویانه؛ 6. حقن حقن؛ 5یار؛ یار ده. هی ده4. آقا یار داود؛ 3. سوار سوار؛ 2. جلوشاهی یک؛ 1: گروه سنی الف
. فانی فانی 14رز یاری؛ . ته13یبی؛ . غر12. باریه؛ 11یاران و باطن؛  .10حق و هوهو؛ . حق9. هوهو یار؛ 8مقام شيخ اميری صحنه؛ 

ک.15ن؛ وه گل وه خا  . 

. مقام 7. جم نيان دوسان اویانه؛ 6. حقن حقن؛ 5یار؛ یار ده. هی ده4. آقا یار داود؛ 3. سوار سوار؛ 2. جلوشاهی یک؛ 1: گروه سنی ب
. 15ن؛ . فانی فانی وه14رز یاری؛ ه. ت13. غریبی؛ 12. باریه؛ 11. یاران و باطن؛ 10؛ حق و هوهو. حق9. هوهو یار؛ 8شيخ اميری صحنه؛ 

ک؛  . عالی 22. دو واله )مجنونی(؛ 21. ساروخانی؛ 20تار؛ . قه19. بایه بایه؛ 18. خان اميری؛ 17ری؛ حه. جلوشاهی سه16گل وه خا
گوران(؛ 23گرزویش؛  . شاه 27. هی ایمانم یار؛ 26. سائيل ای سائيل؛ 25بی؛ گه و هروا ده. هروا بو24. مقام پیشروی )شيخ اميری 
 خوشينی.

. مقام 7. جم نيان دوسان اویانه؛ 6. حقن حقن؛ 5یار؛ یار ده. هی ده4. آقا یار داود؛ 3. سوار سوار؛ 2. جلوشاهی یک؛ 1: گروه سنی ج
. 15ن؛ . فانی فانی وه14رز یاری؛ . ته13. غریبی؛ 12. باریه؛ 11طن؛ . یاران و با10حق و هوهو؛ . حق9. هوهو یار؛ 8شيخ اميری صحنه؛ 

ک؛  . عالی 22. دو واله )مجنونی(؛ 21. ساروخانی؛ 20تار؛ . قه19. بایه بایه؛ 18. خان اميری؛ 17ری؛ حه. جلوشاهی سه16گل وه خا
گوران(؛ 23گرزویش؛  . شاه 27ایمانم یار؛  . هی26. سائيل ای سائيل؛ 25 بی؛. هروا بوگه و هروا ده24. مقام پیشروی )شيخ اميری 

یان داالهو؛ 28خوشينی؛  گل وه دره؛ 31ری؛ حه. سه30. بابا ناعوثی؛  29. رژ را؛ . جنگه34. سی خاموشی؛ 33م؛ رز روسه. ته32. 
 . الو هی الو.37. هی ایمانم یار؛ 36رز؛ ر ته. سه35

 
 : الفگروه سنی                                          نام ساز: تنبور                       

 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 اهورا افراز قصرشيرین

 2 تارا افضلی داالهو
 3 نيلوفر پارسه قصر شيرین

 4 بهداد رضایی صحنه
 5 پویا عباسی کرمانشاه

 6 حافظ کریمی کرند غرب
 7 وریا کریمی کرندغرب

 8 مهدی مریدی ساوه
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گروه        نی: بسنام ساز: تنبور                                                               
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 زهرا پناهی اسعد همدان
 2 جالل جهانی قوشخانه قدس

 3 سهيل چهل اميران همدان
 4 کيميا راکی پاطاق کرندغرب

 5 سيدسروش رحيمی نيا تهران
 6 سهيل رستمی کرمانشاه

 7 احسان عطارد شيراز شهرقدس
 8 علی موميوند همدان

 

گروه س       نی: جنام ساز: تنبور                                                              
 ردیف نام خانوادگینام  شهر
 1 احمد جهانگيری الوند

 2 کاوه خاموشی کرمانشاه
 3 سيدوحيد خاموشی اسدآباد

 4 مصطفی عزیزی کرمانشاه
یس غالمی بیامه اندیشه  5 ادر
کاوندی صحنه  6 رامتين کا

 7 ميالد محمدی برشاهی کرمانشاه
 8 بابک یاری شيخلری الوند

 

 الف :سنی گروه                                    تنبوربخش آواز و      
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 سجاد رضایی سرپل ذهاب
 

 : بسنیگروه                                     بخش آواز و تنبور     
 ردیف نام خانوادگینام  شهر

 1 علی استوی تهران
 2 فرزین زهری صحنه صحنه
 3 سيروان شيروئی داالهو
 4 علی کمالی داالهو
 5 حامد ناجی الوند

 


