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 اشتغال
 رتبه رشته محورهای جشنواره نام و نام خانوادگی

 دوم شرق خراسان هنرهای آوایی شهاب مغولی شاغل خراسان رضوی 1

 دوم مشترک آواز ایرانـی هنرهای آوایی علی صدیقی راد شاغل البرز 2

 سوم مشترک آواز ایرانـی هنرهای آوایی شیرمحمد حبیبی نژاد شاغل مازندران 3

 سوم مشترک آواز ایرانـی هنرهای آوایی یاسر پهلوان شاغل کرمان 4

 اول آواز ایرانـی هنرهای آوایی سید جواد موسوی شاغل اصفهان 5

 دوم مشترک آواز ایرانـی هنرهای آوایی سید مهدی ذاکری فر شاغل خراسان رضوی 6

 دوم مشترک آواز محلی )ترکی( هنرهای آوایی خانهحسن صفری چله  شاغل آذربایجان شرقی 7

 دوم مشترک آواز محلی )ترکی( هنرهای آوایی علی اصغر قربانلو شاغل زنجان 8

 سوم مشترک آواز محلی )ترکی( هنرهای آوایی محمد اشرفی قوزلو شاغل آذربایجان غربی 9

 سوم مشترک آواز محلی )ترکی( هنرهای آوایی ولی علیزاده شاغل اردبیل 10

 اول آواز محلی )لری( هنرهای آوایی اسماعیل صادقی درویشی شاغل تهران 11

 اول آواز شرق خراسان هنرهای آوایی عبدالبصیر احمدی شاغل خراسان رضوی 12

 اول  تکنوازی نــی هنرهای آوایی فرهاد ابراهیم خانی شاغل البرز 13

 دوم تکنوازی نــی هنرهای آوایی یاسر رحیمی شاغل گلستان 14

 سوم تکنوازی نــی هنرهای آوایی مهدی مهرزاد شاغل کرمانشاه 15

 سوم مشترک تکنوازی دوتار )ترکمن(  هنرهای آوایی ایوب شیری گنبد شاغل گلستان 16

 سوم مشترک تکنوازی دوتار )ترکمن(  هنرهای آوایی عبدالمجید پورقاز شاغل گلستان 17

 دوم مشترک تکنوازی دوتار )ترکمن(  هنرهای آوایی دوجییوسف  شاغل گلستان 18

 دوم مشترک تکنوازی دوتار )ترکمن(  هنرهای آوایی عبدالصالح ارازی تیمور شاغل گلستان 19

 اول تکنوازی دوتار )ترکمن(  هنرهای آوایی عبدالحمید بسطام زاده شاغل گلستان 20

 اول مشترک تکنوازی تنبـور هنرهای آوایی میالد کرمی شاغل کرمانشاه 21

 اول مشترک تکنوازی تنبـور هنرهای آوایی سید زاهد حسینی شاغل لرستان 22

 سوم تکنوازی کمانچه لری هنرهای آوایی امین تربتی شاغل لرستان 23

 دوم  تکنوازی کمانچه لری هنرهای آوایی علی صحرائی شاغل البرز 24

 اول  تکنوازی کمانچه لری آوایی هنرهای میالد قاسمیان شاغل لرستان 25

 دوم مشترک تکنوازی کمانچه)مازنی(  هنرهای آوایی اسماعیل جاللی صالحی شاغل مازندران 26

 دوم مشترک تکنوازی تار آذری هنرهای آوایی رامین اقراری دمیرچلو شاغل اردبیل 27
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 دوم مشترک تکنوازی تار آذری هنرهای آوایی داود عبادی شاغل آذربایجان شرقی 28

 سوم تار قشقاییتکنوازی سـه هنرهای آوایی حامد قانع داودی دوقزلو شاغل فارس 29

 سوم تکنوازی فلوت چـوبی هنرهای آوایی ماشااله غالمیان سراب شاغل خراسان رضوی 30

 سوم تکیتکنوازی نـی هنرهای آوایی امین رنجبر شاغل بوشهر 31

 دوم  تکنوازی دهـلک  هنرهای آوایی نظام الدین حسینی نژاد شاغل سیستان وبلوچستان 32

 سوم خراسانتکنوازی دوتار جنوب  هنرهای آوایی مریم سادات ابراهیمی مقدم شاغل خراسان رضوی 33

 دوم مشترک تکنوازی دوتار جنوب خراسان هنرهای آوایی فاطمه نورائی شاغل خراسان رضوی 34

 دوم تکنوازی دوتار جنوب خراسان هنرهای آوایی سـوسن برخـان شاغل خراسان رضوی 35

 اول تکنوازی دوتار) شمال خراسان( هنرهای آوایی محبوبه زنگویی شاغل خراسان رضوی 36

 دوم تکنوازی قوشمه هنرهای آوایی رمضانعلی رحیمی شاغل خراسان شمالی 37

 سوم تکنوازی دوزله  هنرهای آوایی علی اکبر احمدی نیا شاغل کرمانشاه 38

 اول تکنوازی دودوک  هنرهای آوایی ابوالفضل فرهمندنیا شاغل شهرستانهای تهران 39

 اول نــایتکنوازی نرمه آواییهنرهای  شاهین خلیلی هرسینی شاغل کرمانشاه 40

 اول تکنوازی قیچـک هنرهای آوایی الل بخش سابکی شاغل سیستان وبلوچستان 41

 اول مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی موسی قادری شاغل خراسان شمالی 42

 اول مشترک خراسان(تکنوازی دوتار)شمال  هنرهای آوایی وحید باقری نیت شاغل خراسان رضوی 43

 دوم مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی امان اله  جعفرزاده شاغل خراسان شمالی 44

 دوم مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی محمد محمدی شاغل خراسان شمالی 45

 دوم مشترک خراسان( تکنوازی دوتار)شمال هنرهای آوایی مهدی اکبری شاغل خراسان شمالی 46

 دوم مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی علی شاه جهانی شاغل خراسان شمالی 47

 سوم مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی محمدزارع شاغل خراسان شمالی 48

 سوم مشترک خراسان(تکنوازی دوتار)شمال  هنرهای آوایی علیرضا رستگار شاغل خراسان شمالی 49

 سوم مشترک تکنوازی دوتار)شمال خراسان( هنرهای آوایی محسن براتی قله زو شاغل خراسان رضوی 50

 اول تکنوازی قوپوز هنرهای آوایی حمید زادبود شاغل آذربایجان شرقی 51

 دوم تکنوازی قوپوز هنرهای آوایی جواد تقی پور شاغل آذربایجان شرقی 52

 سوم تکنوازی قوپوز هنرهای آوایی مرتضی سفیدی شاغل شرقیآذربایجان  53

 سوم تکنوازی تنبور هنرهای آوایی سید محمد روزبه نزاریان شاغل فارس 54
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 اول تکنوازی بنجو هنرهای آوایی وحید مقدم شاغل سیستان وبلوچستان 55

 دوم تکنوازی بنجو هنرهای آوایی رحیم بخش حسینی نژاد شاغل سیستان وبلوچستان 56

 اول تکنوازی دف هنرهای آوایی غالمرضا گرگین شاغل فارس 57

 دوم تکنوازی دف هنرهای آوایی مجید فرهمندی شاغل فارس 58

 سوم تکنوازی دف هنرهای آوایی حمید مهدیان شاغل چهارمحال وبختیاری 59

 اول تکنوازی محلی)دوتار جنوب خ( هنرهای آوایی منصور رضایی شاغل خراسان رضوی 60

 دوم تکنوازی محلی)دوتار جنوب خ( هنرهای آوایی شهرام فرهادی نیا شاغل خراسان رضوی 61

 سوم تکنوازی محلی)دوتار جنوب خ( هنرهای آوایی عبدالعزیز پرنده شاغل خراسان رضوی 62

 سوم آواز شرق خراسان هنرهای آوایی محمود دوستار مقدم شاغل خراسان شمالی 63

 سوم آواز شمال خراسان هنرهای آوایی محسن محمودی راد شاغل بوشهر 64

 اول آواز کردی هنرهای آوایی محمدوسیم حسینی شاغل کردستان 65

 دوم مشترک آواز کردی هنرهای آوایی مسعود امامی نیاء شاغل کرمانشاه 66

 دوم مشترک آواز کردی هنرهای آوایی آزاد حاجی محمدی شاغل کردستان 67

 اول آواز لری هنرهای آوایی منصور همتی شاغل لرستان 68

 سوم آواز لری هنرهای آوایی احمد معتمد شاغل لرستان 69

 دوم آواز لری بختیاری هنرهای آوایی علیرضا محتاری چهاربری شاغل اصفهان 70

 سوم مشترک آواز لری بختیاری هنرهای آوایی مهدی ذوالفقاری شاغل مرکزی 71

 سوم مشترک آواز لری بختیاری هنرهای آوایی محمدعلی وفاخوب شاغل کهکیلویه وبویراحمد 72

 سوم آواز محلی مازنی هنرهای آوایی حسن حاتمی شاغل مازندران 73

 دوم آواز محلی هنرهای آوایی وحید رضایی نسب شاغل فارس 74

 سوم آواز محلی هنرهای آوایی هانی داب شاغل خراسان شمالی 75

 اول تکنوازی دف هنرهای آوایی سمیرا ارجمندی نیک شاغل خراسان رضوی 76

 دوم تکنوازی دف هنرهای آوایی سمیرا نعمتی شاغل مازندران 77

 سوم دفتکنوازی  هنرهای آوایی لیلی حکمی شاغل چهارمحال وبختیاری 78

 اول تکنوازی تنبور هنرهای آوایی لیال السادات کریمی جهرمی شاغل فارس 79

 دوم تکنوازی تنبور هنرهای آوایی فاطمه مسعودی شاغل گلستان 80

 سوم تکنوازی تنبور هنرهای آوایی سپیده جاللی شاغل کرمانشاه 81
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 اول تکنوازی عود هنرهای آوایی امیراسماعیل زرقی شاغل خراسان رضوی 82

 دوم تکنوازی عود هنرهای آوایی حسن ذاکری قشمی شاغل هرمزگان 83

 سوم تکنوازی عود هنرهای آوایی مجید نوری زاده هریسی شاغل گیالن 84

 اول تکنوازی کمانچه هنرهای آوایی علیرضا محمدی شاغل آذربایجان شرقی 85

 دوم تکنوازی کمانچه هنرهای آوایی سید رضا دلخوش شاغل گیالن 86

 سوم مشترک تکنوازی کمانچه هنرهای آوایی حمیدرضا دولتیاری شاغل کرمانشاه 87

 سوم مشترک تکنوازی کمانچه هنرهای آوایی محمد دریایی شاغل مازندران 88

 اول تکنوازی ویلن هنرهای آوایی مرتضی رستم پور شاغل مرکزی 89

 دوم مشترک تکنوازی ویلن هنرهای آوایی حسین ملک پور شهرکی شاغل چهارمحال وبختیاری 90

 دوم مشترک تکنوازی ویلن هنرهای آوایی مصطفی دستجردی شاغل همدان 91

 سوم تکنوازی ویلن آواییهنرهای  مصطفی سلطانی گرد فرامرزی شاغل گلستان 92

 اول تکنوازی سه تار هنرهای آوایی صابر نایبی شاغل آذربایجان شرقی 93

 دوم تکنوازی سه تار هنرهای آوایی حمیدرضا روئین تن شاغل فارس 94

 سوم مشترک تکنوازی سه تار هنرهای آوایی محمد مهدی نگارستانی شاغل کرمان 95

 سوم مشترک تکنوازی سه تار هنرهای آوایی مجتبی حسنوند شاغل لرستان 96

 اول تکنوازی تنبک هنرهای آوایی مهران  اصطالمی شاغل شهرستانهای تهران 97

 دوم تکنوازی تنبک هنرهای آوایی سید روح اهلل ضیاءتبار احمدی شاغل مازندران 98

 سوم تکنوازی تنبک هنرهای آوایی محمد جواد فرهادی پور شاغل فارس 99

 اول تکنوازی پیانو هنرهای آوایی احسان صمدپور بروجنی شاغل چهارمحال وبختیاری 100

 دوم تکنوازی پیانو هنرهای آوایی همایون غنیمتی شاغل مازندران 101

 سوم تکنوازی پیانو هنرهای آوایی سجاد خورسند شاغل گیالن 102

 اول مشترک زورخانهتکنوازی ضرب  هنرهای آوایی حمید رضا بنیادی شاغل فارس 103

 اول مشترک تکنوازی ضرب زورخانه هنرهای آوایی حسن زنگنه شاغل خراسان رضوی 104

 سوم تکنوازی ضرب زورخانه هنرهای آوایی مجتبی ابوترابی شاغل خراسان شمالی 105

 اول تکنوازی سنتور هنرهای آوایی فرید ثالثی شاغل فارس 106

 دوم مشترک تکنوازی سنتور هنرهای آوایی احمد ایروانی شاغل اصفهان 107

 دوم مشترک تکنوازی سنتور هنرهای آوایی بهاءالدین شمس شاغل مازندران 108
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 سوم مشترک تکنوازی سنتور هنرهای آوایی ابوذر حسنوند شاغل لرستان 109

 سوم مشترک تکنوازی سنتور هنرهای آوایی مصطفی مؤمنیان ریزی شاغل البرز 110

 اول تکنوازی تار هنرهای آوایی مهران رحیمی شاغل آذربایجان شرقی 111

 دوم تکنوازی تار هنرهای آوایی محمد پورطهماسبی شاغل البرز 112

 سوم تکنوازی تار آوایی هنرهای محمد بنی اسدی شاغل قم 113

 دوم تکنوازی سنتور هنرهای آوایی انیس نیکدل تیموری شاغل سیستان وبلوچستان 114

 سوم تکنوازی سنتی هنرهای آوایی سیدرضا حسین زاده علوی شاغل گیالن 115

 


