
 تنبور و مهرداد اکبری : هفت خوان اجرای موسیقی نواحی

 باسشاهرخ پناهی فرد : 

 مجید کالبی : نالش

 

 

 آهنگسازی موسیقی معاصر ایرانی بی کالم

 پروتیواهزادی :آسو کُ

 

 آرش هژیر آزاد : بازار وکیل

 پاشا هنجنی : غبار بی سوار

 

 

آهنگسازی موسیقی معاصر ایرانی ارکسترال 

 کالم با

 باران یبهنام ابوالقاسم :همیشه لحظه

 

 ایامین همایی : کجا رفته

 

 

 

 

 ارکسترال خوانندگی موسیقی معاصر ایرانی 
 پوریا اخواص : همیشه لحظه باران

 

 حسین علیشاپور : چله نشین

 

 

 

 آهنگسازی کالسیک غربی

 امیرحسین اهلل دادی : آنهای من

 مارپویان جدیدفرد : گُ

 علی رادمان : سیلک

 رضا والی : اشتیاق

 

 



 تلفیقی بی کالمموسیقی آهنگسازی 

 حسام اینانلو : میان

 

 گودرزی : مسخسروش پور 

 

 :دایرهسروش پور گودرزی 

 

 رضا طریقت . یاشار یاری : مسیر

 

 

 اجرای موسیقی دستگاهی بی کالم

 سنتور ،صدا ،پدرام جواد زاده : ما

 

 سامان صادقیان : تاروار

 ومحمد عشقی .المیرا مردانه : سرو و تزر

 آرمان مهدیه : به موازات بی نهایت

 

 

 پاپ و تلفیقی با کالمآهنگسازی موسیقی 

 ارشاد رازانی : باغ ارم

 گروه پالت : نصف النهار مبدا

 

 مهدی صومعه : در خیال او

 بعد پایئز، امین همایی : قبل پایئز 

 

 خوانندگی موسیقی پاپ و تلفیقی

 مهدی صومعه : درخیال او

 مهدیا علیزاده : باغ ارم

 کار نیستبهزاد عمرانی : احتماال قهرمانی در 

 امید نعمتی : نصف النهار مبدا

 

 آهنگسازی موسیقی دستگاهی با کالم

 مهدی حاجی قاسمی : کوچه دلگیر تو شد

 

 امیر شریفی : شرح این هجران

 

 محمدعلی نجف پور : شب چراغ

 

 توحید وحید : آستان عشق



 

 خوانندگی موسیقی دستگاهی

 مهدی امامی : شرح این هجران

 

 حسینی : در دور دست سید محسن

 

 مجتبی عسگری : بوستان سعدی

 علی مومنیان : کوچه دلگیر توشد

 

 

 اجرای موسیقی پاپ بی کالم
 مصطفی بیاتی : ماه یکشنبه من

 دژاهنگ. مجید عیدانی اصل : رنجالیاس 

  

 

 

 

 بهترین ناشر

 جوان.نیما جوان

 ماهور.محمد موسوی

 

 نسیم مهرآوا.محمد غالمی

 

 نوفه.معین فرزاد

 

 

راپسودی ایرانی برای ساز سولو و ارکستر 

 سمفونیک

 فرید اسماعیلی ابهری

 

 محسن جوزی

 

 عارف شاهد نواز

 

 پوریا الچینی

 

 

 


