
های مختلف موسیقیِ دستگاهی را به هیئت داورانِ سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش

 کند:شرح ذیل اعالم می

 
 برگزیدگان بخش آواز: 

و وهاب گلستانی، تقدیر کرده و  ،لمو عاقلیاندمعین استکی، امیرحسین خانلقی، شِهیئت داوران از آقایان سیّ

 کند:برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 ب:گروه سنی ــ 

 سوم تشخیصنداده است.اول و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 زادهسجاد حسینرتبه دوم: آقای 

 گروه سنی ج:ــ 

 دجواد موسوی و آریا نوروزیرتبه سومبه طور مشترک: آقایان سیّ     

 رتبه دوم: آقای پوریا عابدینی

 رتبه اول: آقایحامد رنجبر

 برگزیدگان بخش ویژه )آفرینش در تکنوازی(: 

 کند:نواز تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را بهشرح ذیل اعالم میهیئت داوران از آقای عارف شاهدی

 یکتا و کامیار روشنکار، پیام سرپرسترتبه سومبه طور مشترک: آقایان امیرآرش قاسمی

 رتبه دوم: آقای کاوان کریمی

 آالشتیرتبه اول: آقایمرتضی تقوی

 

 برگزیدگان تکنوازی تار:

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

 (:1گروه سنی الف )ــ 

 زاریگل نیا و عرفانهرتبه سومبه طور مشترک: خانم ها یلدا فاضلی     

 رتبه دوم: خانم غزل نجفیان

 رتبه اول: آقایان مهدی سعیدی و اشکان نایبی

 (:2گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سومبه طور مشترک: آقای کامیار روشنکار و خانم سوگند شکیبا     



 دهقانرتبه دوم: آقای صدرا ساعی

 رتبه اول: آقایان سیدمهدی میرصفائی

 گروه سنی ب:ــ 

 کریمرتبه سوم: خانم نیلوفر حسن     

 رتبه دوم: آقای سهند صفری

 رتبه اول: آقای آرین طوفانی

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: خانم شایسته رفیعیان     

 دوم تشخیصنداده است.اول و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 برگزیدگان بخش حفظ ردیف: 

از آقای کارن احمدی )در بخش تکنوازی سنتور( تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به هیئت داوران 

 کند:شرح ذیالعالم می

 تار اکبری در بخش تکنوازی سهاهللآقای نصرترتبه سوم:

 رتبه دوم: خانم نگار غفاری در بخش تکنوازی قانون

 الدینی در بخش تکنوازی تارآقای علی نظامرتبه اول:

 تکنوازی تنبک: برگزیدگان

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

 (:1گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سوم: آقای عارف مشایخ     

 نژادرتبه دوم: آقای منصور صادق

 خانم نگین نجابت و آقای باربد مشیدی رتبه اولبه طور مشترک:

 (:2گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سوم: آقای آرش مهدیه     

 بینرتبه دوم: آقای هومان خوش

 رتبه اول: آقای یزدان طباطبائی

 گروه سنی ب:ــ 

 ها مائده شفیعی و شیوا واحدیرتبه سوم به طور مشترک: خانم     



 رتبه دوم: آقای محمود جعفری

 رتبه اول: آقای شهریار صابونی

 گروه سنی ج:ــ 

 نژادرتبه سوم به طور مشترک: آقای ایمان شجاعیان و امید مقیمی     

 رتبه دوم: آقای آرش سروستانی

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیصنداده است.یک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ      

 برگزیدگان تکنوازی دف:

 کند:میهیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم 

 گروه سنی الف:ــ

 دکیارش سلجوقیسیّ آقای شکیبا استخری و خانمرتبه سومبه طور مشترک:      

 حسینیرتبه دوم: خانم افرا اصالن

 آبادیرتبه اولبه طور مشترک: خانم پریا کردستانی و آقای امید نجف

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه سوم: آقای ادریس وکیلی     

 نجارزاده رتبه دوم: خانم ریحانه

 دانیال مسعودی رتبه اول: آقای

 گروه سنی ج:ــ 

 زاده و آقای علیرضاتوسلیطور مشترک: خانم عاطفه هاشمرتبه سوم به     

 رتبه دوم: آقای صادق خیاطی

 آروین رئوفی آقای رتبه اول:

 برگزیدگان تکنوازی سنتور:

 کند:میهیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم 

 (:1ــ گروه سنی الف )

 رتبه سوم: آقای آروین زندکریمی     

 مندیرتبه دوم: آقایان آروین صیدی و دانیال عقل

 رتبه اول: آقای کارن احمدی

 (:2ــ گروه سنی الف )



 رتبه سوم به طور مشترک: آقایان ایلیا بدری و محمدرضا رحمانیان     

 رتبه دوم: آقای آریا عباسی

 طالب: آقای سروش حاجیرتبه اول

 ــ گروه سنی ب:

 رتبه سوم: خانم شقایق حشمت     

 رتبه دوم: آقای نیما خنکدار

 رتبه اول: آقای کاوان کریمی

 ــ گروه سنی ج:

 کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیصنداده است.یک ازشرکترتبه سوم: هیئت داوران هیچ

 رتبه دوم: آقای سروش اسماعیلی

 محسن میرزائی و بهرام نادربیگیآقایان رک: اولبه طور مشترتبه 

 

 

 تار: برگزیدگان بخش سه

 کند:هیئت داوران از آقای ماهان فوالدی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیالعالم می

 (:1گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سوم: آقای محمدرضا امینیان     

 ورپرتبه دوم: خانم آندیا افشاری

 رتبه اول: آقایعلی چراغی

 

 (:2گروه سنی الف)ــ 

 به طور مشترک: آقایان حافظ کریمی و امیر ستاری رتبه سوم     

 بافان آقای امید جورابرتبه دوم: 

 دهقانیرتبه اول: آقایعلی 

 گروه سنی ب:ــ 

 مالیری و خانم کیمیا ذاکریان هادیرتبه سوم به طور مشترک: آقای محمد     

 پور دوم: خانم مهرک ملکرتبه 



 کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیصنداده است.یک ازشرکترتبه اول: هیئت داوران هیچ     

 :جگروه سنی ــ 

 سوم تشخیص نداده است.اول و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 آمنه رجبیرتبه دوم: خانم 

 

 قانون:برگزیدگان تکنوازی 

 کند:هیئت داوران از خانم محیا حسینی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم می

 گروه سنی الف:ــ

 ها فاطمه بهرامی و زینب باباییرتبه سومبه طور مشترک: خانم     

 رتبه دوم: آقای باربد یکدانه

 رتبه اول: خانم نگار سوهانی

 گروه سنی ب:ــ

 م: خانم کیمیا عماریرتبه سو     

 کنندگان این بخش را حائز رتبه اولتشخیصنداده است.یک ازشرکترتبه دوم: هیئت داوران هیچ

 رتبه اول: نگار غفاری

 برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

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

 گروه سنی الف:ــ 

 کن و ایلیا علیزادههنعلی کُرتبه سوم به طور مشترک: آقایان 

 اکرتبه دوم: خانم کیانا حکّ

 رتبه اول: آقای سامیار مطلبی

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آرش زحمتی و صبا نصرتی

 زادهرتبه دوم: آقای فرشید قلی

 رتبه اول: آقای دامون قاسمی

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای آذین یوسفان



 زادهم: آقای یونس غالمرتبه دو

 به طور مشترک: آقایان علی ربوبیان و محمدجواد نجیبیرتبه اول

 برگزیدگان تکنوازی عود:

تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل  ورمحمدینو ماکان  هیئت داوران از خانم ماهور براره

 کند:اعالم می

 (:1گروه سنی الف )ــ 

 سوم تشخیصنداده است.دوم و کنندگان این بخش را حائز رتبه ازشرکتیک هیئت داوران هیچ

 الدینیمنصور تاجرتبه اول: آقای 

 (:2گروه سنی الف )ــ 

 رتبه سوم به طور مشترک: آقایی حمید کریمیان و خانم نگین لشکری

 آوین احمدیآقای رتبه دوم:

 رتبه اول: آقای صدرا ساعی

 گروه سنی ب:ــ 

 محمدی و امیررضا نصیریستار مشترک: آقایان  رتبه سوم به طور

 خانیرتبه دوم: آقای محمدرضا حسن

 ل مقتدرگُرتبه اول: خانم ماه

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای هومن شیرعلی

 دوم تشخیصنداده است.اول و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ

 برگزیدگان تکنوازینی: 

 کند:داوران از آقای علیرضا دوستی تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم میهیئت 

 گروه سنی الف:ــ 

 رتبه سوم: خانممریم توکلی     

 رتبه دوم: آقای علیرضا محمدی

 رتبه اول: آقای حسین باللی

 گروه سنی ب:ــ 

 رتبه سوم: خانمثنا محمودی     



 رمان خوشبوییآقایان کیارش بکتاشیان و آرتبه دوم به طور مشترک: 

 آقای عباس کرمیرتبه اول:

 گروه سنی ج:ــ 

 رتبه سوم: آقای محمد فاتحی     

 دوم تشخیصنداده است.اول و کنندگان این بخش را حائز رتبهیک ازشرکتهیئت داوران هیچ


