
	را  کالسیکھای مختلف موسیقِی ھیئت داوراِن سیزدھمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش
 :کندبھ شرح ذیل اعالم می

	
 : بوااُ برگزیدگان بخش 
خانم مھشاد نادعلیان کنندگان این بخش را حائز رتبھ تشخیص ندادند و یک از شرکتھیئت داوران ھیچ

 .دانستند را شایستۀ تقدیر) گروه سنی ب(

	
 : پیانوبرگزیدگان بخش 

 :کندیئت داوران برگزیدگان این بخش را بھ شرح ذیل اعالم میھ
 :گروه سنی الفــ 

 ھا ساغر محمدجوادی و آقای مھرشاد زیدیخانم: سوم بھ طور مشترکرتبھ  
 .ندنداد	تشخیص دومکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: دومرتبھ 
 شرفیاپور و امیرماھد میرآقایان شاھین معدنی: اول بھ طور مشترکرتبھ 

 :گروه سنی بــ 

 مقدمآقای مھران : سومرتبھ  
 آقای نیما شناوری: رتبھ دوم   
	 خانم محیا محرومی: اولرتبه  
 :گروه سنی جــ 

 آقای پوریا رمضانیان: سومرتبھ  
 قربانیآقای ارشیا : رتبھ دوم    
 آقای افشین نصرتی: اولرتبھ  

 

 : ترومبونبرگزیدگان بخش 
 .را شایستۀ تقدیر دانستند) گروه سنی ب(آقای سینا قربانی ھیئت داوران 

 
 : فلوتبرگزیدگان بخش 

 :کندیئت داوران برگزیدگان این بخش را بھ شرح ذیل اعالم میھ
 :گروه سنی الفــ 

 یکتافریدآ خانم پانتھ: سومرتبھ      
 زاده و خانم سروین آقایزدیآقای آرمین حسن: بھ طور مشترک رتبھ دوم    
 .ندنداد تشخیص اولکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: اولرتبھ  



 
 : کالرینتبرگزیدگان بخش 

 :گروه سنی الفــ 

 .رتبھ سوم و دوم تشخیص ندادندکنندگان این بخش را حائز یک از شرکتھیئت داوران ھیچ
 خانم فریماه خرمی: اولرتبھ  

 

 : گیتاربرگزیدگان بخش 
 :کندیئت داوران برگزیدگان این بخش را بھ شرح ذیل اعالم میھ
 :)1(گروه سنی الفــ 

 خانم سوگند ھمدانیان: سومرتبھ      
 خانم ھستی بیرقی و آقای مانی شیرین: بھ طور مشترک رتبھ دوم    
 .ندنداد تشخیص اولکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: اولرتبھ  
 :)2(گروه سنی الفــ 

 .نددادن تشخیص سومکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: سومرتبھ  
 آقای سپھر فرندی: رتبھ دوم    
 خانم مبینا یوسفی: اولرتبھ  
 :سنی بگروه ــ 

 آقای پوریا رجبی: سومرتبھ  
 آقای سینا محمدی: رتبھ دوم    
 آقای سیاوش کشاورزی: اولرتبھ  
 :جگروه سنی ــ 
 آقای اشکان احمدی: سومرتبھ   

 دیرضا سیّ محمدآقایان عطاء رستگار و : بھ طور مشترک رتبھ دوم    
 .ندنداد تشخیص اولکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: اولرتبھ  

	
	
	
	
	
	



 : ویلنبرگزیدگان بخش 
 :کندیئت داوران برگزیدگان این بخش را بھ شرح ذیل اعالم میھ
 :گروه سنی الفــ 

 فر و نامی نظرآقایان فراز مجدیان: سوم بھ طور مشترکرتبھ      
 آقای حسن ملکی: رتبھ دوم    
 محمدرضا بھرامیآقای : اولرتبھ      
 :گروه سنی بــ 

 .ندنداد  تشخیص سومکنندگان این بخش را حائز رتبھ شرکت یک ازھیئت داوران ھیچ: سومرتبھ      
 خانم سارا نادری: رتبھ دوم    
 زادهخانم آناھیتا خان: اولرتبھ      
 :گروه سنی جــ 

 بھار فلسفی آقای حمیدرضا ساعتچی و خانم: سوم بھ طور مشترکرتبھ      
 آقای علیرضا اسمعیلی: رتبھ دوم    
 آقای مھدی قدیمی: اولرتبھ      

 
 

 : ویولنسلبرگزیدگان بخش 
زاده ، آقایان سامرند فقیھ)الفگروه سنی ( کورکاءزاده و کیمیا کوچکیھا ھستی علیخانمھیئت داوران 
 .شایستھ تقدیر دانستندرا  )جگروه سنی ( برازندهو نیما صدیق

 :الفگروه سنی ــ 

 نژادآقای آروین معینی:سوم رتبھ      
 خانم آیدا رجبی: رتبھ دوم    
 خانم پریا موالئی: اولرتبھ      
 :بگروه سنی ــ 

 چیانخانم رومینا بردبار و آقای شاھین گیوه: سوم بھ طور مشترکرتبھ      
 آقای عرفان فیجان: رتبھ دوم    
 ھادی آقای پارسا: اولرتبھ      
 :جگروه سنی ــ 

  امین شناساسوم رتبھ      
 آقای سینا آذرآباد: رتبھ دوم    
 یازشیرنژادیآقای مسعود فیروز: اولرتبھ      



 : ویوالبرگزیدگان بخش 
، روزبھ )بگروه سنی (میالنی ، پرھام )الفگروه سنی ( بیگان حمیدرضا جمشیدھیئت داوران آقای

 .شایستھ تقدیر دانستندرا  )جگروه سنی ( حسینیپناه و خانم صدف حجت

 : ھورنبرگزیدگان بخش 
را شایستۀ تقدیر ) گروه سنی ب(و مونا بامشاد ) الفگروه سنی (ھا بھار اکبری خانمھیئت داوران 

 .دانستند


