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 گروه سنی: الف                                          فلوت  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کاووسگنبد آوار سعید 1

 اصفهان پورپنجه بهار 2

 تهران اسکیحقیقی غزل 3

 تهران آقا یزدیسید سروین 4

 تهران ظهیرالدینی دانیال 5

 تهران فرجی انارکولی روژان 6

 سنندج گودرزی نازین 7

 تهران یکتا فرید آپانته 8

 

 بگروه سنی:               

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شاهین شهر و میمه سالکیان شیرین 1

 تهران رادسلطانی نازنین 2

 اصفهان شاکری نیوشا 3

 مشهد شاهسار فرید 4

 تهران شیدایی کیمیا 5

 نجف آباد زادهکریم یلدا 6

 تهران راقین نگار 7

 

 جگروه سنی:                

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران بیات بداغی راژان 1

 تهران نژادچوپانی علی 2

 تهران فرفاطمی کیانا 3
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 گروه سنی: الف                            کنترباس                          

 

 

 

 

 

 

 بگروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز حسینی پیمان 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران بحرینی بانوبگشس 1

 کرج علیزاده محمد 2

 تهران ملکی کورش 3
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 گروه سنی: الف                  گیتار 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 قم آقاجانی المیرا 1

 اصفهان اسدی علی 2

 تهران بیرقی هستی 3

 کرمان محمدیان شهریار 4

 اصفهان معصومی امیرماهان 5

 رشت میررفیعی شریفی آرینسید 6

 گرگان قرائییوسفی مبینا 7

 

 بگروه سنی:               

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران براتی علی 1

 اهواز داودی شایان 2

 سمنان رجبی پوریا 3

 مشهد گر مشهدریخته کیمیا 4

 رباط کریم عسگری امینمحمد 5

 اهواز کشاورزی سیاوش 6

 اصفهان محمدی سینا 7

 

 جگروه سنی:   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آمل زادهاسالمی فرهاد 1

 تهران حدیدی حامد 2

 تهران رستگار عطا 3

 قم سلگی محمد 4

 تهران گرامی مهرزاد 5
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 گروه سنی: الف                                          ویلن  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 اصفهان نجاریانبنی کیان 1

 تهران بهرامی محمدرضا 2

 سنندج ترابی هورام 3

 رشت ریحانی گلنگشی فهیمه 4

 شیراز هناییعرب امیرحسین 5

 تهران فرمجدیان فراز 6

 تهران فرمجدیان فربد 7

 اراک ه مقدمزادهادی ایلیانا 8

 

 

 بگروه سنی:                         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران دارویی فرناز 1

 تهران انگیز دل علی 2

 کرج جوشقانی ذاکریان نوگل 3

 کرج سبزواری تارخ 4

 اصفهان صدقی فرداد 5

 اصفهان علویجه طباطبایی سیداسماعیل 6

 ساری فانی فربد 7

 سراصومعه ضیابری لکیم سیدحسن 8
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 جگروه سنی:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران اتحاد آناهیتا 1

 تهران حسینی عسل 2

 تهران اسمعیلیخلج علیرضا 3

 شهر و میمهشاهین زینی آترین 4

 کرج ساعتچی حمیدرضا 5

 شیراز محمدی احمد 6
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 گروه سنی: الف                               ویلنسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 بگروه سنی:    

 

 

 

 

 

 

 جگروه سنی:     

 

 

 

 

 

 

 شهر دگینام خانوا نام ردیف

 تهران بافرونی طراوت 1

 تهران بیگی عسل 2

 تهران خواستار علی 3

 تهران رجبی آیدا 4

 تهران فاخرشاکری زهرافاطمه 5

 تهران فریدونی ابوالفضل 6

 تهران محرابی آوا 7

 تهران مرادزاده امیررضا 8

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کرج ارجمندی جاوید 1

 تهران بردبار رومینا 2

 تهران علیزاده هستی 3

 شیراز فیجان عرفان 4

 کرج کشاورزی دریا 5

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز حمیدی نویدمیر 1

 تهران زندآیین پروشات 2

 تهران دسعادتمن مهتاب 3

 شیراز شناسا امین 4

 تهران نژاد شیرازیفیروزی مسعود 5
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 گروه سنی: ج                               ویوال 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران زمانی علویجه آریان 1

 کرج ساعتچی حمیدرضا 2

 ساری معتقدی حمیدرضا 3
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 نواحی                                                       

 آذربایجان                                      

 گروه سنی: الف          آواز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه سنی: الف                           باالبان    

 

 

 

 

 بگروه سنی:                                                                      

 

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز حیدری عرفان 1

 تبریز پورخداویردی امیررضا 2

 تبریز نژادشهرکی آرتین 3

 تبریز فربختی آرتان 4

 تبریز محمدی علی 5

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشگین عصری آقبالغی سعید 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز سروری زادهقلی آرمان 1
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  گروه سنی: الف                             تار      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز پورعلی عرفان 1

 تبریز جعفری صدرا 2

 تبریز شجری سینا 3

 تبریز پورشکراله علی 4

 تبریز محمدی المع صدرا 5

 تبریز آبادیمسلمی حکم سپهر 6

 تبریز جومصلحت فؤاد 7

 تبریز وجودی آراز 8

 

                                                                    

 بگروه سنی:   

 

 

 

 

          

 جگروه سنی: 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز عباسی سهند 1

 مرند پور پهنوارعلی محمد 2

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز احمدی فخرآباد اشکان 1

 تبریز فردنتیج شهرزاد 2

 تبریز مصلح مهدی 3
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 گروه سنی: الف                       دایره)قاوال(  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز حسینیاصالن افرا 1

 مشگین عصری آقبالغی سعید 2

       

 جگروه سنی:     

 

 

 

 

                                گروه سنی: الف             عود    

 

 

 

  جگروه سنی:              

 

 

 

 

 

 سنی: ب گروه                                قانون   

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 میانه نجفی احسان 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز وجودی آراز 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بیله سوار اسمعیلی رامیز 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز ستاری پانیذ 1
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                        گروه سنی: الف                                        قوپوز      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کرج اسالمی سهیل 1

 قدس باقری امیرمحمد 2

 تبریز بهرامی شیخملو عارف 3

 شهریار اری موالنسرد ساالر 4

 مشگین میکائیلی اسماء 5

 

 

 بگروه سنی:   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 زنجان باقری عرفان 1

 تبریز جودت امین 2

 مشگین حیدری سپهر 3

 اسکو راثی مردانقم ابراهیم 4

 مرند پور پهنوارعلی محمد 5

 تهران نژادعلی علی 6

 

 

 جگروه سنی:                 

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام یفرد

 اهر احمدزاده دوشتور عارف 1
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 گروه سنی: الف                  کمانچه                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 بگروه سنی:                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز بهنیافر آرمین 1

 ارومیه بیرامی مهدی 2

 تبریز ضمیری آرین 3

 اردبیل فتحی مهرداد 4

 تبریز مدی دوشتورمح رضا 5

 تبریز زادهملکى پینار 6

 تبریز وجودی دنیز 7

 میانه یعقوبی سهند 8

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران رنجبر نوید 1
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             گروه سنی: الف                          گارمون)قارمون(  

 

 

 

 بگروه سنی:                                 

  

 

 

 جگروه سنی:      

 

 

 

 

            گروه سنی: الف                                 نقاره      

 

 

 

 

 بگروه سنی:

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز آبادیاول فراز 1

 مشگین خیاودسینه اصغر 2

 تبریز نژادطوبائی امیررضا 3

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشگین الهی محمدرضا 1

 شهر خانوادگینام  نام ردیف

 تبریز دایالری اصل پویا 1

 اردبیل قاسمی عرفان 2

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تبریز شیخ بگلو پیمان 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 اردبیل پناهی پوریا 1

 تبریز عظمی آرمین 2

 اردبیل نوروزی محمدمعین 3
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 بختیاری                                                   

 

 گروه سنی: ب                                    آواز                                        

 

 

      

 جگروه سنی:       

 

 

 

 

 

       گروه سنی: ج       کرنا        

 

 

 

 

 

     گروه سنی: ب              ین                                        

 

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شهرکرد صادقی مهدی 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 الیگودرز پاداری محمد 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 الیگودرز خاکزاد رضا 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مبارکه سرخیبراتی ده اصغرعلی 1

 لنجان جمالی جاوید 2

 اهواز چریکی محمدرضا 3

 شهرکرد حیدری سودجانی عقیل 4
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 ترکمن                                                   

 گروه سنی: الف                    آواز                             

 

 

 جگروه سنی:                    

 شهر انوادگینام خ نام ردیف

 ترکمنبندر امانیان لقمان 1

 کاووسگنبد شاعری میثم 2

 

           گروه سنی: الف       دوتار     

                            

 

 

 بگروه سنی:             

 شهر ینام خانوادگ نام ردیف

 گنبدکاووس پورطغان محمد 1

 

 جگروه سنی:   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 گنبدکاووس پدری حامد 1

 بندرترکمن چوگان منصور 2

 گنبدکاووس شاعری میثم 3

 قالآق ئیمصطفی اسحاق 4

   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 قالآق پوری یاسین 1

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کاووسگنبد بابایانی سنآی 1

 قالآق پوری یاسین 2
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 گروه سنی: ج                       کمانچه                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 گنبدکاووس شاعری میثم 1
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   سواحل جنوبی)بوشهر(

 گروه سنی: الف                              آواز                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر عاشوری حسین 1

 بوشهر نژادمحمدی ابوالفضل 2

 

 بگروه سنی:                                                                                                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر زادهابراهیم سجاد 1

 

 

                          روه سنی: الفگ                               بوق شاخی   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر شریفیان یاسین 1

 

 

                          گروه سنی: ج                 دایره)طار(    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر مقدم توفیق 1

 

 

                           گروه سنی: الف                           دمام    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر نکیسا آرمین 1

 بوشهر فردواجب حسین 2
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                           گروه سنی: الف            ضرب و تمپو                          

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر پالیزدان پارسا 1

 

                   گروه سنی: الف                            نی انبان                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر پوربهرام علیرضا 1

 بوشهر نژادبهرام بردیا 2

 بوشهر سعیدی عرفان 3

 دشتستان فاطمی سیدحامد 4

 دشتی هاشمی یسناسیده 5

 

 بگروه سنی:

 شهر وادگینام خان نام ردیف

 کرمان میرزایی پوریا 1

 

 جگروه سنی:

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر بنیاد مهدی 1

 نجف آباد مصطفائی حمید 2

 

 

                     گروه سنی: الف             نی جفتی    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر زادهمظلوم مبین 1
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 سواحل جنوبی)خوزستان(

        

 گروه سنی: ب           نی انبان                                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شیراز نسیمی مسعود 1
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 سواحل جنوبی)هرمزگان(

                     گروه سنی: الف           عود          

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بندرعباس درایش دانش 1

 بوشهر مطلقمقاتلی میالد 2

 

 بگروه سنی:                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بندرعباس ترکچین رضا 1

 

                               گروه سنی: الف                              کسر     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کیش احمدپور عبداهلل 1

 

 بگروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بندرعباس طیاری دهبارز امیرحسین 1

 

                 گروه سنی: الف                  نی انبان                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کیش اکبری محمد 1

        

              نی: ج                   گروه س                نی جفتی                         

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بندرعباس گلزاری محمدشریف 1
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 سیستان و بلوچستان

                            

 گروه سنی: ج                   آواز     

 

 

 

 

 

 گروه سنی: الف                           بینجو         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 قصرقند بلوچی مهدی 1

 

 ب    گروه سنی:        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 میرجاوه داودی الهحبیب 1

 سراوان سیاهانی محمدصالح 2

 سراوان سیدزاده حمیداهلل 3

 

 گروه سنی:ج             

 شهر انوادگینام خ نام ردیف

 ایرانشهر سامی مصطفی 1

 ایرانشهر نژادنیک مسلم 2

 

 

 

 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ایرانشهر نیک نژاد مسلم 1
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 گروه سنی: الف                 تنبورک    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بمپور بامری مجیب 1

 سرباز درزمان عرفان 2

 خاش زهیمحب میثاق 3

 

 بگروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بمپور بامری معین 1

 

 جگروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ایرانشهر نژادنیک محسن 1

 

 گروه سنی: الف                       دایره      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 زهک خمری علیرضا 1

 

 گروه سنی: ب                            دهل        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 زابل دورزحدا رضا 1

 

 ج    گروه سنی:      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ایرانشهر فرشانیک فرامرز 1
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 گروه سنی: الف                  دهلک     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 نیک شهر آباد محمدرضا 1

 ایرانشهر داودی صدراامیر 2

 خاش زهیمحب میثاق 3

 

  ب گروه سنی:                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کنارک بادروزه رضوان 1

 میرجاوه داودی ایرج 2

 کنارک درزاده حاتم 3

 

 ج  گروه سنی:                                             

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 چابهار چراس ساجد 1

 چابهار رومنا سلمان 2

 

 گروه سنی: الف                                    رباب       

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 زهک حدیدی یاسین 1

 

 ب    گروه سنی:      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سراوان سیاهانی محمدصالح 1

 سراوان سیدزاده حمیداهلل 2
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 گروه سنی: ب                    سرنا         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ایرانشهر فرشانیک زادفر 1

 

 

 گروه سنی: الف                              قیچک)سرود(     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ایرانشهر شاهیزنگی سهیل 1

 ایرانشهر شهدزهیشکل محمدشریف 2

 بمپور خالصشهیکی محمد 3

 

 

 بگروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سرباز یآسکان یونس 1

 نیمروز فرشانیک فرهاد 2

 

 

 جگروه سنی:

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بمپور بامری مهرداد 1

 تهران دژکامه محمد 2
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 شرق و جنوب خراسان

                  

 الف   گروه سنی:        آواز      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام خلیلیامینی امینمحمد 1

 تربت جام زادهحسن محمد 2

 

 

 

 ب   گروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام باطوری عبدالرحمان 1

 

 

 

 ج   گروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام سرخاعظمى چشمه عباس 1

 تهران کبودانی دانیال 2

 تربت جام ایکریمی کهجه محسن 3
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 گروه سنی: الف                   دایره       

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد زادهاسمعیل مریم 1

 

 ب   گروه سنی: 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام ضربی نیما 1

 

 

 

 گروه سنی: الف                  دهل     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد زادهاسمعیل مریم 1

 

 ب   گروه سنی:                          

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام ضربی نیما 1

 

 ج گروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام سیاوشی جامی ابوالقاسم 1
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 گروه سنی: الف               دوتار     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تربت جام آسایی صبا 1

 تایباد یراکس محمد 2

 تربت جام پارسانژاد عرفان 3

 تربت حیدریه حاتمی فدیهه مهدی 4

 تربت جام درپور محمدصدیق 5

 تربت جام غیاثی بیتا 6

 تایباد سفلیدادی ارزهاهلل محمد 7

 تایباد مددی امیر 8

 تربت جام ابراهیمیآباد حاجیواحدی حاجی آرمان 9

 

 

 

 بگروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شهریار اسالمی مصطفی 1

 تایباد افضلی مصطفی 2

 تربت جام باطوری عبدالرحمان 3

 تربت جام تخمکارعلیایی ایمان 4

 مشهد تنها یاسمین 5

 تایباد زاده جوزقانیرجب علیرضا 6

 تایباد پورسپهری حسن علی 7

 تایباد شیری محمدامین 8

 تربت جام غفوری محمد 9
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 ج گروه سنی:                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تایباد باخرزی سردابی فرزاد 1

 تربت جام تیموری مصطفی 2

 تربت جام حامدی همایون 3

 تایباد سلیمانی سلمان 4

 تایباد شیری مشهدریزه علی 5

 فریمان خزاییعرب حسن 6

 فریمان خزاییعرب میثم 7

 تربت جام ایهجهکریمی ک محسن 8

 تربت جام منصوری مصطفی 9
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                 شمال خراسان         

      

 گروه سنی: الف                آواز و دوتار                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد الیینانصاری علی 1

 شیروان حدادیان فاروجی محمدامین 2

 قوچان آبادیحیدرطلب علی حسین 3

 مشهد ملکی علیرضا 4

 شیروان نژاد گلیانولی محمدمهدی 5

 

                    

 بگروه سنی:                                            

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد بابازاده سهراب 1

 چناران بهاری علی 2

 وچانق آبادیعلیخانی جلیل 3

 شیروان نوروزی رامین 4

 

                  

 جگروه سنی:                             

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 قوچان سلیمانی مجید 1

 بجنورد نسبطاهری وحید 2

 شیروان غالمرضازاده تنسوان صادق 3

 شیروان فاطمی سیدحسن 4

 شیروان هوشمند سعید 5
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 گروه سنی: ب              دایره      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد دوستی فاطمه 1

 مشهد رمضانی فاطمه 2

 

 ج   گروه سنی:                             

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بجنورد علیزاده شاهین 1

 مشهد زادههاشم عاطفه 2

 

      

 الف    گروه سنی:                  دوتار      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شهریار خواهآزادی امیرحسین 1

 تهران خورسندی آتنا 2

 شیروان زارع امیرحسین 3

 قوچان زارعی میاب فاطمه 4

 شهریار شرافتی محمدمهدی 5

 مشهد شریفی بوانلو بهاره 6

 جویبار محمدی سیدکالئی سیدامیررضا 7

 مشهد ملکی علیرضا 8

 تهران ی شیرواننظر سروش 9
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 ب   گروه سنی:               

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شهریار اسالمی مصطفی 1

 قدس الیاسی مجید 2

 مشهد بابازاده سهراب 3

 مالرد پاکدل حسین 4

 قوچان آبادیعلیخانی جلیل 5

 مشهد صباغقربان محمد 6

 مشهد پورقلی محمد جواد 7

 جنوردب محسنی مهدی 8

 

 

 

 ج  گروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بجنورد ایزدی بهنام 1

 نیشابور دامنجانی فاطمه 2

 بجنورد نسبطاهری وحید 3

 تهران محمدیعلی عرفان 4

 قوچان نژاد چریعلی فرشاد 5

 بجنورد فیروزه سامان 6

 تهران کریمان شاددل محمدامین 7

 قوچان چشمهقره زادهکریم سهراب 8

 اسفراین کمالی مهدی 9

 کرج آبادیهمت حامد 10
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 گروه سنی: الف            کمانچه    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد اسالمی فرهاد 1

 مشهد الیینانصاری علی 2

 شیروان زارع امیرحسین 3

 کالت الیینسپاهی سیپان 4

 کالت الیینسپاهی ژیکان 5

  

 

 

   بروه سنی: گ

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مشهد بابازاده سهراب 1

 شیروان نوروزی رامین 2
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                   قشقایی

    بگروه سنی:             سه تار         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شیراز اصلمیرزایی نکیسا 1

 

 الفگروه سنی:                                         کمانچه                                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مرودشت علیزاده ایلیا 1

 شیراز کاظمی امیررضا 2

 اقلید محمدپور امیررضا 3

 

 جگروه سنی:                                                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 شیراز عشقی دمهدیمحم 1

 شهررضا زادهکریمی امیر 2

 شیراز نامداری ساناز 3

 فیروزآباد نوروزی موصلو محمدرضا 4

 

 

 الفگروه سنی:     ویلن                                                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آباده فخارزاده نگین 1

 آباده نیارزیگود بنیامین 2
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        کتول                                                           

 گروه سنی:الف                  وازآ         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادعلی ترابی محمدامین 1

 

 ب   گروه سنی:                                       

 شهر وادگینام خان نام ردیف

 آبادعلی لطفی کتولی محمد 1

 

 الفگروه سنی:دوتار                                                                       

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادعلی برزگر احمدرضا 1

 آبادعلی دیلم امیرحسین 2

 آبادعلی علمشاهی نریمان 3

 انگرگ فغانی نوده سروش 4

 بگروه سنی:                                               

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادعلی انصاری حسین 1

 آبادعلی ایمانی کتولی محمد 2

 آبادعلی حسینی سید محمدرضا 3

 آبادعلی حسینی سیدعرفان 4

                                       

 جگروه سنی:    

 شهر نام خانوادگی نام یفرد

 آبادعلی اصفهانی نوده فاطمه 1
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 الفگروه سنی:                                                 شمشاد                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادعلی فندرسکی هستی 1

 

 

 

 بگروه سنی:                                         نی )هفت بند کتولی(                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادعلی ابدالی محسن 1
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 کردستان    

                        

 گروه سنی:الف                        آواز        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز زردهاد قادربردهاست فؤاد 1

 کامیاران حیدری فرزین 2

 

 

 ب  گروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سر پل ذهاب رضائی سجاد 1

 کرمانشاه ملکی جهاندار 2

 

 

 ج گروه سنی:         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مریوان فیروزهتخت جبرئیل 1

 اشنویه رحمانی محمد 2

 

 

 

 

 

 



 به مرحله نهایی اسامی راه یافتگان

 دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوانچهار

55 

  

   

 الفگروه سنی:                                    دف                                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کامیاران بنیادآرام دیاکو 1

 پاوه بهرامی غزل 2

 اراک دهستانی بهار 3

 ساوجبالق مقدمسیاح یزدان 4

 یزد کردستانی پریا 5

 اسکو محسنی تایماز 6

 آبادنجف آبادیمعینی نجف امید 7

 سنندج میرزانیا آمیار 8

 

 

 

 بگروه سنی:                                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سنندج فرادیب سیران 1

 مهاباد پوربنگین محمد 2

 ساری پوردزائی رضا 3

 سنندج رحمنی پویا 4

 مریوان فتاحی میالد 5

 غربگیالن کرمی محمد سعید 6

 گرگان کیاالوندی کی ناز 7

 سنندج مرادی محمد 8

 جوانرود ولدبیگی متین 9
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 جگروه سنی:        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 اصفهان برهانی نسرین 1

 اصفهان رحیمی عادله 2

 تبریز رسولی مهتا 3

 سنندج عباسی محمد 4

 اصفهان محربی مجتبی 5

 مشهد زادهمهاش عاطفه 6

 

 

 الفگروه سنی:                                       دهل                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز صبرجو الوان 1

 

 جگروه سنی:                                                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سنندج ناصری بهرام 1
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 الفگروه سنی:                               دوزله                                        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز احمدزاده پارسا 1

 جوانرود مهدوی شهرام 2

 

 بگروه سنی:                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران کمالی علی 1

 

 جگروه سنی:                                         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 مریوان روزجنگ آزاد 1

 

 الفگروه سنی:دیوان                                                                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سنندج روحانی آراز 1

 

 بگروه سنی:                                                  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 همدان عبدالملکی علی 1

 

 جگروه سنی:                                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران غفوری آرش 1

 ایالم کارگری مصطفی 2
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 بگروه سنی:                               سرنا                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 دلفان مریدی عرفان 1

 

 

 الفگروه سنی:                                                     شمشال                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 جوانرود مهدوی شهرام 1

 

 جگروه سنی:                                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوکان شریفی کامیار 1

 بوکان محمودی اسماعیل 2

 جوانرود مرادی عبدالباسط 3

 

 الفگروه سنی:                    ضرب                                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز زردهد قادربردهاستا فؤاد 1

 بوکان امینی کارزان 2

 سقز شهسواری کیانوش 3

 بوکان کوچری بوکانی منصور 4

 بوکان کیانی باران 5
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 بگروه سنی:           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بوکان سیدی بوکانی مژده 1

 سقز هادی شایانسید 2

 

 جگروه سنی:                                                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 جوانرود فخری مجتبی 1

 

 

 الفگروه سنی:                                             نرمه نای                         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز احمدزاده پارسا 1

 بوکان امینی نکارزا 2

 سنندج عارفی یسنا 3

 

 

 بگروه سنی:                                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سقز قانع محمد 1

 

 

 جگروه سنی:                                                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 یوانمر روزجنگ آزاد 1
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 کرمان

                  

    جگروه سنی:        آواز و جاریگ

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کرمان شرفائی یاسین 1

 

 

 ج   گروه سنی:                                            چنگ قطی                        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 منوجان پورجوشن اصغر 1

 

 

 

 ب  گروه سنی:                           دهل                                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سیرجان یکتاپرست عادل 1

 

 ج  گروه سنی:                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سیرجان پورعیسی رضا 1
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 ب  گروه سنی:                                                                سرنا          

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سیرجان حیدری سیاوش 1

 

 

 

 الف  گروه سنی:                      نقاره                                                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سیرجان پورعیسی نحس 1

 بافت نظرپور ابوفاضل 2

 بافت نظرپور اصغرعلی 3

 

 

 جگروه سنی:                                                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 بافت نظرپور پیمان 1
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 کرمانشاه                                       

 الف   گروه سنی:         آواز و تنبور  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 قصر شیرین اکابری سیدبردیا 1

 آبادغرباسالم طوسدانای مهیار 2

 قصر شیرین طاهری حامد 3

 قصر شیرین عباسی ایوب 4

 قصر شیرین عباسی یوسف 5

 قصر شیرین عزیزی آریان 6

 داالهو فرهادی سیدفرهاد 7

 هابسر پل ذ نوری مسلم 8

 

 

 ب  گروه سنی:                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 صحنه حسینی سیدامیر 1

 داالهو حسینی نیلکی سیدفرشید 2

 غربگیالن حیدری رضاعلی 3

 صحنه ذوالنوریان سرابی سپهر 4

 ذهابسرپل رضائی سجاد 5

 قصرشیرین نیاظاهری پدرام 6

 ینقصرشیر مرادی میرحصاری هادی 7

 کرمانشاه ملکی جهاندار 8
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 ج گروه سنی:                                                  

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ذهابسرپل امیریان برزو 1

 داالهو براک افشین 2

 ذهابسرپل رضایی ایوب 3

 صحنه صحنهزهری فرزین 4

 کرمانشاه رادکرمی سعید 5

 قصرشیرین مرادی مراد 6

 قصرشیرین وندمرادی جهانگیر 7
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 الف  گروه سنی:                                   تنبور                                      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 داالهو افضلی رها 1

 داالهو حسینی سپهر 2

 قصرشیرین رستمیان سیدسیروان 3

 داالهو سیعبا ثمر 4

 داالهو عباسی غزل 5

 قصرشیرین عباسی یوسف 6

 داالهو فرهادی سیدفرهاد 7

 قدس رادقنبری غزل 8

 داالهو کریمی وریا 9

 شیران و چرداول گراوند بنیامین 10

 ذهابسرپل مرادی بردیا 11

 داالهو مرادی سارینا 12

 کرمانشاه خانیمرادی هاتف 13

 جبالقساو میرزایی علیرضا 14

 کرمانشاه ناصری کیان 15

 کرمانشاه نظری اهورا 16
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 ب گروه سنی:                                             

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران حسینی سیدوصال 1

 غربگیالن حیدری رضاعلی 2

 صحنه ذوالنوریان سرابی سپهر 3

 کرمانشاه سیفی ماهان 4

 کرمانشاه عزیزی دادمهر 5

 صحنه مرادی امیر 6

 قصرشیرین مرادی مهدی 7

 تهران نورریز امیرمحمد 8

 

 

 ج گروه سنی:                                              

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 تهران نیارحیمی سیدسروش 1

 ذهابسرپل فرجی پویا 2

 تهران کرمی محمدآبادی روچیار 3

 کرمانشاه کمری سیدنوید 4

 تهران ملکی عابدین 5

 ساوجبالق موالیی پیمان 6

 همدان مومیوند علی 7

 البرز ناجی حامد 8
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 گیالن و تالش

                   

 :ب   روه سنیگ                        وازآ       

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 رشت پشتهءدفاعی امیرحسین 1

 

 :ج   گروه سنی        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 طوالش زاده ناویشعبان شعبان 1

 

 

 

 گروه سنی:الف                                     بوره تالش                          مت   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 طوالش ناویبردبار باربد 1

 طوالش قربانی گیسو 2

 

 

 :ج   گروه سنی                                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 طوالش زاده ناویشعبان شعبان 1
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                 لرستان                        

 :ج گروه سنی          آواز    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم پوررحیمی سعید 1

 آبادخرم ریانمحمودپو بابک 2

 

 

 

 الف  گروه سنی:                  تنبک                                                        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم ابدالی آریوبرزن 1

 آبادخرم آشتیانی محمد 2

 کرج باجالوند امیرحسین 3

 کرج باجالوند پارسا 4

 آبادخرم طاهرپور محمد 5

 

 

 :ب گروه سنی                                              

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم دالوند کیارش 1

 آبادخرم شریعت حسین 2
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 الف  گروه سنی:                                دهل                                        

 شهر گینام خانواد نام ردیف

 آبادخرم ابدالی آریوبرزن 1

 آبادخرم بسطامی محمدامیر 2

 

 الف  گروه سنی:                                 سرنا                                         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم بسطامی امیرحسین 1

 آبادخرم بسطامی رستم 2

 آبادخرم فردبهزادی آرمین 3

 آبادخرم پورپارسی اهورا 4

 آبادخرم حسنوند حسین 5

 آبادخرم منشدارایی دانیال 6

 دورود نوئیکاکاوند قلعه حسین 7

 

 ب گروه سنی:                                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم فردرشیدزاده محمد 1

 دلفان یدیمر عرفان 2

 

 ج گروه سنی:                                                       

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 الیگودرز خاکزاد رضا 1
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 الف  گروه سنی:             کمانچه                                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آبادخرم حمدیا شینا 1

 تهران رادامینی محمد 2

 اندیمشک پیغان کیمیا 3

 آبادخرم نژادیرستم رسول 4

 آبادخرم وندسپه علیرضا 5

 شهریار سرومیلی امیرعلی 6

 دورود زندلشنی هستی 7

 

 

 ب  گروه سنی:                                                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کوهدشت امرایی سبحان 1

 دورود باجالوند کامیار 2

 آبادخرم بارانی بیرانوند محمد 3

 آبادخرم مجدجعفری ساسان 4

 آبادخرم قاسمیان میالد 5

 دورود ماسوری محمدامین 6

 دلفان مریدی عرفان 7

 آبادخرم کیامنصوری سیاوش 8

 شهردره هنرمند شایان 9
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 جگروه سنی:                                        

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 کوهدشت امیدیان علی 1

 دورود ساالروند حسن 2

 کوهدشت علیپورراد میالد 3

 اندیمشک قالوند پوریا 4

 دورود لریایی رضا 5

 دورود لیریایی سجاد 6
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              ازندرانم

       

 :الف گروه سنی                        آواز      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آمل فررستمی امیرحسین 1

 ساری عبدیان ابوالفضل 2

 ساری پورفالح آرمان 3

 ساری امرئیقریشی سید یونس 4

 آمل کاوسی الهحبیب 5

 بابل کریمی فیروزجائی رضا 6

 

 

 :بگروه سنی 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری ضیایی سعید 1

 آمل رادفضلی امیرحسین 2

 شهرقائم کارگر واسکسی مهدی 3

 جویبار مجیدی سراجی ابراهیم 4

 

 :جگروه سنی         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سوادکوه اسکندری فرشید 1

 ساری باکویی آرمین 2

 کنارفریدون صادقی سعید 3

 آمل محسنی پویا 4
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 الف  گروه سنی:                            دسرکوتن)نقاره(                                

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری نژادحسن هستی 1

 ساری طیبی محمدحسین 2

 بابلسر رادمحسنی محسن 3

 جویبار محمدی سیدکالئی سیدامیررضا 4

 ساری پورطفیمص کوثر 5

 

 

 بگروه سنی:

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری بتیار مجید 1

 ساری پشتیحسینی ماچک همایونسید 2

 قائم شهر کاظمی لهمالی محمد 3

 

               

 جگروه سنی:                                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری پاریاو سجاد 1

 آمل حیدری توحید 2
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 الف  گروه سنی:                      دوتار                                                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری ابراهیمی دروپی محمدحسین 1

 ساری احمدی محمدمهدی 2

 ساری طیبی محمدحسین 3

 ساری عبدیان ابوالفضل 4

 ساری گلستانی پارسا 5

 جویبار محمدی سیدکالئی سیدامیررضا 6

 آمل محمدی کیانی محمد 7

 بابل هوشیاران آرین 8

 

 ب  گروه سنی:      

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری بتیار مجید 1

 ساری پورحاجی علیرضا 2

 سوادکوه زمانی خرمندیچالی علیرضا 3

 ساری خیلیفعلی کوهی امراهلل 4

 آبادمحمود رادمحسنی مهدی 5

 نور محمدپور حمیدرضا 6

 شهرقائم محمدی سیدکالئی سیدعلی 7

 شهرقائم یعقوبی امیرحسین 8

 

 ج  گروه سنی:                                             

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری خدادادی اسماعیل 1
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 الف  گروه سنی:                                                 سرنا                         

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 جویبار قلیان سراجی علی 1

 

 ب  گروه سنی:                                                    

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری خطیبی محمدامیر 1

 شهرمقائ کاظمی لهمالی محمد 2

 شهرقائم محمدی سیدکالئی محمدرضاسید 3

 

 

 الف  گروه سنی:                                 غرنه                                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری بتیار حسام 1

 جویبار قلیان سراجی علی 2

 جویبار ندامانی سراجی محمد 3

 

 ب  گروه سنی:                                               

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری خطیبی امیر محمد 1

 شهرقائم محمدی سیدکالئی محمدرضاسید 2

                                                                           

 ج گروه سنی:                

 شهر وادگینام خان نام ردیف

 آمل امینی میالد 1
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 الف  گروه سنی:                   کمانچه                                                 

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری ابراهیمی دروپی محمدحسین 1

 ساری بتیار حسام 2

 آمل فخرعلیان زهرا 3

 جویبار فقهیان مهدیس 4

 آمل قربی روجا 5

 آمل کاوسی الهحبیب 6

 

 بگروه سنی:

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری پشتیحسینی ماچک سیدهمایون 1

 ساری خدیور جاسم 2

 سوادکوه زمانی خرمندیچالی امیرحسین 3

 ساری ضیایی سعید 4

 ساری عالمی گلمهر 5

 شهرقائم محمدی سیدکالئی سیدمحمدرضا 6

 یسار مسلمی پرکوهی کمیل 7

 

 جگروه سنی:                                           

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سوادکوه اسکندری فرشید 1

 ساری باکویی آرمین 2

 بابلسر جعفری صالح 3

 بابل پور لداریحبیب احمد 4

 آمل حضرتی رودباری زهره 5

 سوادکوه درواح کنگلویی پیام 6

 نوشهر رسولی علیرضا 7

 آمل محسنی پویا 8
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 الف  گروه سنی:                                     لـله وا                                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 سوادکوه تراب محمد 1

 سوادکوه قاسمیان جلودار امیرحسین 2

 جویبار قلیان سراجی علی 3

 سوادکوه پور گرویگلی احمدرضا 4

 سوادکوه محسنی علیرضا 5

 جویبار ندامانی سراجی محمد 6

 

 

 ب گروه سنی:                   

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 ساری پریچی محسن 1

 آمل قیاسی محراب 2

 

 

                                                                                            

 ج گروه سنی:                     

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 آمل امینی میالد 1

 آمل قیاسی رضاحمید 2
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 یزد

 

  :جگروه سنی      ضرب زورخانه                              

 شهر نام خانوادگی نام ردیف

 یزد زادهحسین علی 1

  


