
 

 رانیا ینواح یقیجشنواره موس نیبه دوازدهم افتگانیراه یاسام

 نام گروه نام استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1

 اسپتین  گروه چوب بازان 

 اسپتینمحمد تقی  : سرپرست
زارع ،مهدی ایمانی ،امیر محمدی  پدرام ناظرعدل ، عادل

 ،سهند قیصری ، بابک قیصری ، هادی دانیار 

 امرزگلزار فرد سرپرست گروه :فر
ستار بابایی، عباس رسول زاده، ژیال تقوی ، فرشته اصغری، مهین 

 حمیدی، عنایت حمیدی، 

 قدرت میرزا پور عاشیق  گروه 

 آذربایجان غربی 2
 امیر کیاوشی 
 رحیم خضری  

 قدرت اقایی ،قال غریب اسماعیل کوچری

 نوروز علی شکری  ایالم 3

 ریفیان   سرپرست گروه : لیانا ش بوشهر 4

 چهار محال و بختیاری 5
 داریوش اسکندری 

 هرمز بهرامی 

 خراسان شمالی 6

  گروه حداد  

 سرپرست گروه: خسرو حداد کارگر 
 حامد حسن زاده مقدم ،رحمان اسالمی 

  رضا محمدی 

 وحید باقری نسب  

 روشن گل افروز   

 خراسان رضوی 7

 قوچان هرای گروه

 قوچانیحسن زادهابوالسرپرست گروه: نسترن 

 : محمد فاروق درپورگروهسرپرست 

  : علی اکبربهاریگروه سرپرست
  محسن بهاری، محمد صالح

 : عبداهلل امینی  گروه سرپرست

 غالمحسن غفاریسرپرست گروه: 

 عسگری پورمحسن 

 خوزستان 8

 گروه میسان 

 باسم حمادی : گروه سرپرست
 ،احمد رضا عبیاتحمادی، مد محیونس حمادی،حسین حمادی، بسام حمادی، 

 مهدی البوعبید

 زنجان 9

 گروه آیدین 

 :ستار خدایی  گروه  سرپرست
 جمال پاسیار، مالک شیرازی 



 سیستان و بلوچستان 10

 گروه گلداز 

 سرپرست گروه : فاروق رحمانی
 گل محمد بلوچ ، صدیق زرد کوهی

 گروه زنگشاهی  

 زنگشاهی خداد شکل زهی  سرپرست گروه : 
 خش زنگشاهی ، محمد شریف زنگشاهی نورب

 گروه اتشگر 

 قادر آتشگر  سرپرست گروه :

 ( ) قشقاییفارس 11
  حسین کریم نژاد،  حسین قره پسرلو 

 رضا شهبازی علی

 کردستان 12

 ابراهیم  سقزی ، ساالر ابراهیمی 

 گروه نوای رحمت 

 :مسعود مرادیگروه سرپرست 

 گروه رقص فتحی

 تحی شاهوف سرپرست گروه :

13 
 

 کرمان

 نفر 6گروه کمنزیل : 

 سرپرست گروه : هوشنگ کردستانی
اصغر جوشن پور ،اسماعیل فوالدی ،تورج نظری، عباس توکلی، 

 مجتبی سالمی 

 نفر2گروه هلیل نوازان :

 سرپرست گروه : علیرضا یونس زاده 
 قدرت برموز 

 نفر  5گروه شیلی:  

 سرپرست گروه : عباس توکلی 
 باقرجاوی ،منصور خالصی ،محمد خودستان ،جالپور خالصی

 گروه حاجی سازی) بم(

 سرپرست گروه : سهراب عزیز ابادی  

 گروه  امید شرق

 سرپرست گروه :  طهماسب برجی
 نفر 5گروه نقاره نوازان شجاعی 

 خاندان کریم شجاعی 

 کرمانشاه 14

 گروه کمالی

 سرپرست گروه :شاهپور کمالی 
 فریدون کمالی عادل کمالی  دنیا کمالی،

 

 گروه ویسه 

 تیمور ویسی سرپرست گروه  :  
 سمیه براری حسن عزیزی

 

 محمد جان بزرگیان: کهگیلویه و بویر احمد 15



 گلستان 16

 الن کتول سآوای اگروه 

 النی کتولی سسرپرست گروه :  علی ا
 زینب نادری ، حسین اسالنی کتولی

 گروه جرجانی

 اهیم جرجانی سرپرست گروه :ابر
 قربان گلدی کر، قاقا زندی 

 گروه تکه 

 مجید تکه سرپرست گروه :  
 ارازمحمد شیرمحمد لی 

  خانم بی بی عایشه کتکهیی/سالماز تکه

 گیالن 17

 گروه تالش

 سرپرست گروه : ارمین فریدی 
 هوشنگ حاجی بداغی، رضا شعبان زاده ناو 

 گروه باالیی 

 ی فرشاد باالیسرپرست گروه  :  

 لرستان 18

 سرپرست گروه : علیرضاسپهوند
 حامد ابراهیمی  / محسن کیهان نژاد / شمس اهلل هنامی 

  سرپرست گروه :احمد بیگ وند 
 مجید حسنوند 

 سرپرست گروه : علی مریدی 
 علی دوست مریدی ، عرفان مریدی 

 مازندران 19

 سرپرست گروه :  دیوساالر 
 یحی قدیری ، سامان نوروزیان 

 :زمان  شکارچی گروه رپرست س 

 هرمزگان 20
 گروه کیدی

 : رومیناتنی  گروه سرپرست 
 ، خالو صادق ، خالو قنبر راستگو

 جوان ملی موسیقی برگزیدگان جشنواره

 خوزستان امیر تنگسیری 1

 سیستان و بلوچستان مهرداد بامری 2

 خراسان رضوی عباس اعظمی چشمه سرخ  3

 ان رضویخراس  سلمان سلیمانی 4

 خراسان رضوی محمد سیلمانی  5

6 
 امیدنی نواز شهرنوی

 حسین دلپذیر سرنا نوازهمراه()  
 خراسان رضوی

 خراسان شمالی اعظم کارگر فالح  7

 خراسان شمالی مظاهر حدادیان  8

 خراسان شمالی غالمحسین بز اباد 9

 فارس محمد رضا نوروزی موصلو 10



 لرستان   سجاد لیریایی  11

 مازندران توحید حیدری  12

 مازندران محمد الیاسی رسکنی  13

 مازندران پویا محسنی  14

  


