
 نوازی تمبک جشنواره اولین نخست مرحله برگزیدگان

 معرفی شدند. تهرانی حسین استاد یادمان

  تهرانی، حسین استاد یادمان نوازی تمبک جشنواره اولین نخست مرحله برگزیدگان

 ج و ، ب ، الف سنی گروهای در

 و یسالمت رزویآ نمودند و پیدا راه جشنواره این نهایی مرحله به که عزیزانی همه به تبریک ضمن

،برگزیدگان دور نهایی جشنواره  جشنواره این محترم کنندگان شرکت برای همه روزافزون موفقیت

 به شرح زیر اعالم می شود:

( الف)  سنی گروه: 
 کسرا _ افروغ (۱

 پارمیدا_ امیریان (۲

 افرا_حسینی اصالن(۳

 ماهان _ابراهیمی(۴

 پدرام _ اشهد (۵

 نیایش _ اسعدی (۶

 ملینا _ شناس ایران (۷

 ستاره _ بذرافشان (۸

 هوراد_ شایان بخشی (۹

 کیانا _ توانا (۱۰

 آرشیدا _ خان تقی (۱۱

 سهیال _ پیراسته (۱۲

 محمدسام _ پور حسین (۱۳

 شیدا _ حسنی (۱۴

 الدین حسام _ زاده حاجی (۱۵

 سروش _ محمدی خان (۱۶

 دیانا _ خدایاری (۱۷

 محمدماهان _خداداده (۱۸

 الهه _رضایی (۱۹

 پریا _منش سیاح (۲۰

 منصور _ نژاد ادقیص (۲۱

 باران _ علینژاد (۲۲

 ثمین _ غایبی (۲۳

 سیدامیرعلی _ فاطمی (۲۴

 یاسمین_ فخاریه (۲۵



 امیرحسام _ خانی قره(۲۶

 امیرمحمد _ قاسمی (۲۷

 امیررضا _ قراییان(۲۸

 آناهیتا _ کرباسیون (۲۹

 ریحانه _کاکاوند (۳۰

 نگار _ کاویانی (۳۱

 آروین _ یوسفی (۳۲

 رضا _ گرجی (۳۳

 محمدمهدی _ گراوند (۳۴

 زینب_ رودی الیزال (۳۵

  اشکان _ مخبری (۳۶

 آرتین _ مشهدی (۳۷

 علی _ مقصودی (۳۸

 صالح _ مشهدیان (۳۹

 علی _نجفلی (۴۰

  نگین _ قمصری نجات(۴۱

 علی _ آبادی نظام (۴۲

 عرفان _ نریمانی (۴۳

  آرتین _ نیازی (۴۴

 آرین _ نجار (۴۵

  مانی _ وکیلی (۴۶

  هوروش _ ولی (۴۷

 آراد _ پور ولی (۴۸

(ب)  سنی گروه 
 تینا _ برزگر (۱

 آرش _ حسینی بنی (۲

 شهال _ پیراسته (۳

 مهشاد _ حقانی (۴

 امیرعلی _ نژاد حیدری (۵

 علیرضا_ زارع (۶

 مسعود _ زاده سبزی (۷

 مائده _ شفیعی (۸

  سینا _ شفیعی (۹

 زهرا _ صبری(۱۰

 امیرحسین _ صفرنیا (۱۱

 نسترن _ عزیززادگان (۱۲



 پارسا _ عموزاده(۱۳

 امیرعباس _ کاظمی (۱۴

 امیر _ کریمی (۱۵

 محدثه _ کاکاوند (۱۶

 سروش _ کریمی (۱۷

 نیلوفر _ کریمیان (۱۸

 یگانه _ نجارزاده (۱۹

( ج)  سنی گروه 
  رضا _ امیدانی (۱

 ناهید _ حیدری (۲

 آرمین _ خوشکالم (۳

 مهنوش _  دریاباری (۴

 مسعود _ فخر رضایی (۵

 نادر _ درویش زاده (۶

 سیدمحمد _ سکاک (۷

 بابک _ زاده طالب (۸

 رضا _ محمدپور (۹

 موفقیت و سالمتی رزویٓ  ا نمودند، پیدا راه جشنواره این نهایی مرحله به که عزیزانی همه به تبریک ضمن

 .خواستاریم خداوند درگاه از را جشنواره این محترم کنندگان شرکت سایر روزافزون،

 .شود خواهد اعالم بزودی جشنواره این نهایی مرحله فراخوان 

 پور حسین ثریا/ جشنواره دبیر/ با آرزوی موفقیت 


