
سه شنبه/30 بهمن/ مراسـم اختتامیه/ تاالر وحـدت 

ارکستر ملی 
ایران 

فریدون شهبازیان

ارکستر 
سازهای ملی 

ایران 
علی اکبر قربانی

ارکستر 
سمفونیک 

تهران
شهرداد روحانی

ارکستر 
رتوریک

 نصیر حیدریان

ارکستر 
مجلسی ایران 
منوچهر صهبایی

ارکستر آیسو 
مازیار یونسی

موغام 
کشور آذربایجان

هنرستان موسیقی 
پسران 

سنتی و کالسیک

دونوازی قانون 
و تنبک

پریچهر خواجه

برگزیدگان 
جشنواره جوان

سنتی،کالسیک و نواحی

هنرستان موسیقی 
دختران

 سنتی و کالسیک 

یاغلیق 
ساناز نامداری

 اسماعیل عظیمی

بهنام بانی

شهاب 
مظفری

برادران
آرش و مسیح

علیرضا 
طلیسچی

ماکان

محسن 
ابراهیم زاده

بهنام بانی

هفت

امیرعباس 
گالب

علی رهبری 
آرین بهاری 

پازل

ماکان

محسن 
ابراهیم زاده

مایسترو
وحید زارع زاده

سمفونی ایران 
وحید موساییان

ممد نبودی/ شهروز توکل

آقایان پرنده/ رضا بهرامی نژاد

در انتهای یک روز کامل
مینا کشاورز و کامران حیدری

اهمیت عارف بودن/ مهدی باقری

پیدای ناپیدا/ محمد احسانی

والسی برای تهران 
زینب تبریزی

برف 
مهران زینت بخش

بن بست 
مصطفی شیری

یک موسیقی دان فرانسوی 
در دربار قاجار
مهران پورمندان

دو کمانچه 
بهمن کیارستمی

گوشه های اصفهان 
محمدرضا مهیمن

هزارداستان امیرجاهد
منوچهر مشیری

شش قرن و شش سال
 مجتبی میرتهماسب

اسکورپیو
 فریده صارمی و امید هاشملو

فریاد رو به باد 
عطا مهراد و سیاوش جمالی

بزم رزم
 وحید حسینی

ساز و مهر
 محسن نظری و
 مرجان قنبری مهر

قطار مسیر شصت 
کتایون جهانگیری

آخرین بخشی
فرشاد فداییان

ارکستر نوجوانان رودکی
قادر رودکیان

گلبانگ 
بهناز ذاکری

نوبهار 
بهاره فیاضی

ثقیل 
ازبکستان

دونوازی کمانچه و 
دودوک

 حسام اینانلو
 رضا عسگرزاده

دانشگاه تهران
سنتی و کالسیک

رخداد 
سهند شکرزاده

تکنوازی پیانو 
سارا صوفی سیاوش

همایون پرنیا
حسین پرنیا 

فاضل جمشیدی

سایه ارغوان 
محمدامین اکبرپور

آهنگ
مهرداد ناصحی 

وحیدتاج

خنیا گران مهر
 بهزاد عبدی

روشنا
 حسین اینانلو 
مظفرشفیعی

خنیاگران خیام 
صمد برقی

فاخته  
رضا موسوی زاده

اُبَد 
حمیدرضا کشورپژوه

کوارتت گیتار آمل 
فرزاد زاهدی

کوارتت محمد آزمند 
وفا مصباحی

کهت میان
 همایون مجدزاده

ارکستر سازهای ایرانی فارابی
محمدحسین ابوفاضلی 

سماع قزوین
فریدون محمد بیگی

ماناک
مهبد نبوی

وحید اسدالهی

تنور تریو
 میالد زنده نام

علی پرکار

راست موغام تبریز
 شهریار صدیق

زندگی مازندران 
علی حسن نژاد

دوتار و آواز تربت جام 
مهدیس ابراهیمیان و مبین ُدرپور
انوار جام / محمد فاروق ُدرپور

هامون سیستان
حبیب اله قادر آتشگر

تکنوازی دوتار قوچان/ علی غالمرضا آلمه جوق 
گروه چاغابخشی/ ترکمن )حمید کم(

کادوس تالش/ آرمین فریدی
گیل و دیلم/ محمدرضا شاه نوری

نوای سیمره کوهدشت 
مهران غضنفری

ترنگ و ئاسو 
برزو امیری، ئاسونادری

حاوا )قشقایی(
 پروین بهمنی

نجوای کتول گلستان
محمدرضا برزگر

میسان اهواز 
مهدی سواری

شالو بوشهر
عبداله مقاتلی مطلق
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تکنوازی پیانو
 آرپینه ایسرائیلیان

ارکستر زهی آرکو
ابراهیم لطفی

تکنوازی پیانو
 فریماه قوام صدری

گروه آوازی 
تهران

 میالد عمرانلو

دانشگاه هنر
 سنتی و کالسیک

کر شهر تهران 
مهدی قاسمی

تریو اََمئل
اسلوونی

آنسامبل آتالس 
دانمارک

رستاک
سیامک سپهری

پایور/ سعیدثابت 
و 

گروه تنبک 
محمد اسماعیلی

تکنوازی پیانو 
ماری دواال

ایرلند

تکنوازی پیانو 
هوشیار خیام

ارکستر سمفونیک 
رسانه هنر

امیر پدرام طاهریان

تکنوازی گیتار 
سیمون آیوازیان
بابک ولی پور

تکنوازی سنتور 
مجیدکیانی

تکنوازی پیانو 
رافائل میناسکانیان

ُکراردیبهشت 
حمید  عسکری

بربطیان 
حسین بهروزی نیا

چهارشنبه
| 24

February  13

پنجشـنبه
| 25

February  14

جـمـــعه
| 26

February  15

شــــنبه
| 27

February  16

یکشــنبه
| 28

February  17

دوشــنبه
| 29

February  18

من
به

من
به

من
به

من
به

من
به

من
به

سالن سیف اهلل داد 
خانه سینما ایوانتاالر رودکیتاالر وحدت
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تاالروحدت: خیابان انقالب، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار
سالن رودکی: خیابان انقالب، خـیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، مجموعه تاالر وحدت، طبقه سوم

ایوان شمس: بزرگراه شـهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردسـتان
برج آزادی: میدان آزادی، برج آزادی

فرهنگسرای نیاوران: انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران
سوره حوزه هنری: خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبروی خیابان پور موسی، حوزه هنری، طبقه منفی یک

برج میالد: بزرگراه شهید حکـیم غرب، خروجی برج میالد
سالن سیف اهلل داد خانه سینما: خیابان بهار جنوبی، پایین تر از خیابان سمیه، کوچه سمنان، پالک 29


