
 

ییآوا یهنرهابخش   

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف

 اول آواز سنتــی تکخوانی  البرز علی صديقی راد 1

 سوم مشترک آواز سنتــی تکخوانی  البرز فرعلی اصغر فروزان 2

 شايسته تقدير آواز سنتــی تکخوانی  آذربايجان غــربی حمید قديری 3

 سوم مشترک آواز سنتــی تکخوانی  شهرستانهای تهران علی انصــاری 4

 دوم مشترک آواز سنتــی تکخوانی  شهرستانهای تهران محمد میرزايی 5

 سوم مشترک آواز سنتــی تکخوانی  گیالن محمدرسول ترمه قاضیانی 6

 دوم آواز سنتــی تکخوانی  مازندران نژادشیرمحمد حبیبی 7

 سوم آواز محلی)آذری( تکخوانی  آذربايجان شــرقی حســن صفــری 8

 دوم آواز محلی)آذری( تکخوانی  آذربايجان غــربی محمد اشرفی 9

 اول آواز محلی)آذری( تکخوانی  زنجــان علی اصغر قربانلو 10

 سوم مشترک آواز محلی)بختیاری( تکخوانی  خوزستان غیظان باندری 11

 دوم آواز محلی)بختیاری( تکخوانی  فارس وحید رضايی نسب  12

 سوم مشترک آواز محلی)بختیاری( تکخوانی  کهکلويه و بويراحمد فرشاد ناصريان نیک 13

 شايسته تقدير آواز محلی)بلوچی( تکخوانی  سیستان و بلوچستــان نیک محمد دهــانی 14

 اول آواز محلی)تربت جام( تکخوانی  خراسان رضوی عبدالبصیــر احمدی 15

 شايسته تقدير آواز محلی)تربت جام( تکخوانی  رضویخراسان  حبیب حبیبی فرد 16

 شايسته تقدير آواز محلی)ترکمنی( تکخوانی  گلستان ابوالقاسم زنگانه 17

 دوم   آواز محلی)شروه( تکخوانی  خوزستان جاهد همتیان 18

 دوم آواز محلی)شیرازی( تکخوانی  فارس اهلل بازيارحبیب 19

 دوم آواز محلی)کردی( تکخوانی  کردستان الهی محمد فتح 20

 



 

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف

 سوم آواز محلی)کردی( تکخوانی  کردستان عطااهلل گلی حصار 21

 اول آواز محلی)کردی( تکخوانی  کرمانشاه مسعــود امامی 22

 اول آواز محلی)لری( تکخوانی  لرستان کرمی سپــهوند 23

 دوم  آواز محلی)لری( تکخوانی  لرستان منصور همتــی 24

 سوم آواز محلی)لری( تکخوانی  لرستان علی چراغیاندوست 25

 دوم آواز محلی)مازنی( تکخوانی  مازندران همايون غنیمتــی 26

 دوم مشترک محلی)هوره(آواز  تکخوانی  کردستان محمد وسیم حسینــی 27

 دوم مشترک آواز محلی)هوره( تکخوانی  کرمانشاه سبحان امیری 28

 شایسته تقدیر پیانو تکنوازی اصفهان فائضه زارعی گیشیری 29

 اول پیانو تکنوازی چهارمحال و بختیاری احسان صمــدپور 30

 اول پیانو تکنوازی قــزوين آيناز درگاهی 31

 دوم مشترک تــــار تکنوازی اصفهان فــردرستمــیعلی  32

 شایسته تقدیر تــــار تکنوازی اصفهان حمیدرضا توکلــی 33

 دوم مشترک تــــار تکنوازی آذربايجان شرقی مهـران رحیمی 34

 سوم تــــار تکنوازی تهران سهیل کاکاوند 35

 اول تــــار تکنوازی کرمانشاه ناصرالدين آقا ماليی 36

 سوم تار و آواز آذری تکنوازی آذربايجان غربی  جعفر آزاد  37

 اول تنبک تکنوازی اصفهان مجتبــی محــربی 38

 دوم تنبک تکنوازی شهرستانهای تهران زهــره محمدی 39

 دوم مشترک تنبک تکنوازی فارس مجید توکلیان  40

 

ییآوا یهنرهابخش   



 

ییآوا یهنرهابخش   

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف
 دوم مشترک تنبک تکنوازی فارس مجتبی فرهادی پور 41

 اول چنــگ تکنوازی کرمانشاه اکــرم میرزايی 42

 دوم دف تکنوازی آذربايجان غربی بیژن حیــدری 43

 شایسته تقدیر دف تکنوازی تهران محبوبه چراغ دست 44

 اول دف تکنوازی چهارمحال و بختیاری حمید مهديان 45

 دوم  دف تکنوازی چهارمحال و بختیاری حکــمیلیال  46

 سوم دف تکنوازی فارس محمدحسین کوثــری 47

 شایسته تقدیر دف تکنوازی فارس عماد کیخسروی 48

 شایسته تقدیر دف تکنوازی کرمانشاه محسن امینی  49

 دوم سنتور تکنوازی اصفهان احمد ايــروانی 50

 شایسته تقدیر سنتور تکنوازی بختیاریچهارمحال و  شهرام فتحــی  51

 اول سنتور تکنوازی لرستان ابوذر حسنوند 52

 سوم سنتور تکنوازی مازندران بهاءالدين  شمس 53

 سوم مشترک تــارسه تکنوازی کهگیلويه و بويراحمد ساسان رشیـدی 54

 سوم مشترک تــارسه تکنوازی اصفهان سعید مهديــان 55

 دوم تــارسه تکنوازی زنجان کمال خسروی 56

 سوم مشترک تــارسه تکنوازی زنجان مرتضی نوروزی 57

 اول تــارسه تکنوازی فارس حمیدرضا رويیـن تن 58

 اول تار قشقايیسه تکنوازی فارس حامد قانع 59

 شایسته تقدیر تار قشقايیسه تکنوازی فارس رسول گشتاسبی 60

 



 

ییآوا یهنرهابخش   

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف
 دوم مشترک ضرب زورخانه تکنوازی خراسان رضوی حسن زنگنه  61

 دوم مشترک ضرب زورخانه تکنوازی فارس حمیدرضا بنیادی 62

 دوم مشترک ضرب زورخانه تکنوازی فارس محمدجواد اکبری 63

 اول عـود تکنوازی زنجان پريســا آهنی 64

 سوم عـود تکنوازی زنجان زهــره محمدی 65

 سوم نــیقره تکنوازی شهرستانهای تهران حجت احمدی 66

 سوم کمانچه  تکنوازی فارس سعیــد احمدی پور 67

 شایسته تقدیر کمانچه  تکنوازی کردستان رزگار رحــمانی 68

 اول کمانچه  تکنوازی کرمانشاه حمیدرضا دولتیاری 69

 دوم محلی ) بختیاری( تکنوازی اصفهان کريمیحمیدرضا  70

 اول محلی ) تنبور( تکنوازی فارس لیال سادات کريمی 71

 اول محلی ) دوتار جنوب خ( تکنوازی خراسان رضوی سوسن برخان 72

 دوم محلی ) دوتار جنوب خ( تکنوازی خراسان رضوی مريم ابراهیمی 73

 اول محلی )بنجو( تکنوازی بلوچستــانسیستان و  بخش حسینی نژادرحیم 74

 سوم محلی )بنجو( تکنوازی مرکزی احمد ذکريايی 75

 اول محلی )تار آذری( تکنوازی اردبیل رامین افراری 76

 دوم محلی )تار آذری( تکنوازی اردبیل حسین قادر 77

 دوم محلی )دايره( تکنوازی خراسان شمالی حسن شريفیان 78

 اول محلی )نی جفتی( تکنوازی کرمانشاه علی اکبر احمدی  79

 دوم مشترک محلی )نی لبی( تکنوازی مازندران ابراهیم ذوقی 80

 



 

ییآوا یهنرهابخش   

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف

 اول محلی) دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان رضوی نفیسه قدسی  81

 دوم محلی) دوتار شمال خ( تکنوازی شمالیخراسان  ثريا مبارکی 82

 سوم محلی)تصنیف ( تکخوانی فارس صفتانحسین گل 83

 سوم محلی)تنبـور( تکنوازی گلستان محمود مصطفی لو 84

 دوم محلی)تنبـور( تکنوازی گیالن امید امجديان 85

 اول محلی)تنبـور( تکنوازی لرستان زاهد حسینــی 86

 دوم محلی)تنبوره تالشی( تکنوازی گیالن مهراب مسرور 87

 دوم مشترک محلی)دوتار ترکمنی( تکنوازی گلستان عبدالصالح ارازی 88

 دوم مشترک محلی)دوتار ترکمنی( تکنوازی گلستان زادهعبدالحمید بسطام 89

 سوم محلی)دوتار ترکمنی( تکنوازی گلستان پرويز ناصــری 90

 اول محلی)دوتار جنوب خ( تکنوازی خراسان رضوی نیاشهرام فرهادی 91

 دوم محلی)دوتار جنوب خ( تکنوازی خراسان رضوی عبدالعزيز پرنده 92

 سوم محلی)دوتار جنوب خ( تکنوازی خراسان رضوی منصور رضايی 93

 دوم مشترک محلی)دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان رضوی محمد حسین زادهعلی 94

 اول محلی)دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان شمالی شهاب رضازاده 95

 دوم مشترک محلی)دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان شمالی موسی قادری 96

 سوم مشترک محلی)دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان شمالی محمد زارع 97

 سوم مشترک محلی)دوتار شمال خ( تکنوازی خراسان شمالی مهدی رجبی 98

 اول محلی)دودوک( تکنوازی تهران ابوالفضل فرهمند 99

 اول محلی)ديوان( تکنوازی کردستان محمدآرام احمدی 100

 



 

ییآوا یهنرهابخش   

 رتبه گرايش  رشته  استان نام ونام خانوادگی  رديف

 دوم محلی)عود( تکنوازی هرمزگان پورمیعاد تاج 101

 اول مشترک محلی)قوپوز( تکنوازی آذربايجان شرقی حمیدرضا زادبود 102

 دوم محلی)قوپوز( تکنوازی آذربايجان شرقی هادی عبداللهی 103

 سوم محلی)قوپوز( تکنوازی آذربايجان شرقی مرتضی سفیدی 104

 اول مشترک محلی)قوپوز( تکنوازی زنجان حسن جارچی 105

 اول محلی)قوشمه( تکنوازی خراسان شمالی علی رحیمیرمضان 106

 اول محلی)قیچک( تکنوازی سیستان و بلوچستــان بخش سابکیالل 107

 سوم محلی)کمانچه( تکنوازی خوزستان سعید بهداروندی 108

 اول محلی)کمانچه( تکنوازی  لرستان کرم ضرونی 109

 دوم محلی)کمانچه( تکنوازی لرستان منوچهر محمدی 110

 اول محلی)نرم نای( تکنوازی  کرمانشاه محمد شاهین خلیلی 111

 سوم مشترک محلی)نی لبی( تکنوازی مازندران رضا فرهنگ 112

 سوم مشترک محلی)نی( تکنوازی  آذربايجان غربی صمد جهانی 113

 دوم مشترک محلی)نی( تکنوازی کرمانشاه ستار نوری 114

 اول نــی تکنوازی اصفهان عبداهلل ســرافراز 115

 سوم نــی تکنوازی اصفهان مهدی کیانی 116

 شایسته تقدیر نــی تکنوازی اصفهان معین اکبر 117

 دوم نــی تکنوازی کرمانشاه مهدی مهرزاد 118

 شایسته تقدیر ويلن تکنوازی اردبیل فرشید   همتی يکتــا 119

 دوم مشترک ويلن تکنوازی کردستان احمد کوماسی زاده 120

 دوم مشترک ويلن تکنوازی مرکزی مرتضی رستم پور 121

 


